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Hilsen fra Styret
Kjære EMILere

Nå går semesteret mot slutten, og eksamensperioden nærmer 
seg med stormskritt. Selv om eksamensperioden er rett rundt 
hjørnet er det fortsatt mye som skjer på EMIL, fra konserter til 
juleverksted. Vi kommer også til å ha elgens time to ganger i uka 
gjennom hele eksamensperioden, så kom innom hvis du trenger 
en pause eller bare vil ha gratis kaffe og kjeks. 

Den 2. november ble et nytt styre valgt, og for en bra gjeng! Vi er 
sikre på at EMIL er i gode hender i 2018 og gleder oss til å se hva 
de får til. Det er nå på tide at styret 2017 takker for seg, og for 
året vi har hatt sammen. Det har vært et år fylt med mye moro og 
mange gode opplevelser.  

PS: Vi går teknisk sett ikke av før nyttår så vi sitter en liten stund 
til. 

En litt trist siste hilsen fra styret 2017!
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Leder
Frost har begynt å knase under joggeskoene mine når jeg går til skolen og kulden biter lett om anklene 
mine. Det blir stadig en anelse mørkere og jeg har innsett at vinterskoene må tas frem. Heldigvis åpner 

været for teppekos og varm drikke inne, i tillegg til gløgg, pepperkaker, klementiner, julebrus og alt 
annet deilig som følger med juletiden. En liten brems for hyggen er kanskje eksamenene som kommer 
så alt for brått for mange. Her har vi snekret sammen en utgave for å gi dere en pause i lesingen, og 

håper dere husker at uansett karakter på eksamen, så kommer det en kont, og det blir jul til sist!
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Lykke til med eksamen!

Hilsen
Ina Charlotte Berntsen
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Klem et tre, vann en blomst og vær 
glade i hverandre!



(H)ELGELESING

TEKST ALVAR ØYASÆTER

Sapiens er boken om mennesket. Den gjør et dypdykk 
ned i historien og prøver å finne svar på hvorfor akkurat vi, 
Homo Sapiens, endte som den rådende menneskearten. 
Hvorfor kryr det ikke av Homo Erectus eller neandertalere 
den dag idag?

Boken tar som sagt for seg hvordan vi endte som den 
eneste gjenlevende menneskearten på jorden. Videre 
skriver Harari om hvordan samfunnet har endret seg 
og hvilke drivkrefter som har drevet oss fra å leve i 
sankersamfunn til å leve i store metropoler. Man får et 
innblikk i menneskets historie, både våre bragder og 
feiltrinn.

Mitt tips til denne boken er å ta seg tid, for det er den 
verdt. Den er fylt til randen med forskjellige teorier, 
historiske hendelser og fremmede begreper. Det kan 
til tider bli litt mye, og den er derfor ikke å anbefale til 
skumlesing. Den er derimot absolutt anbefalt å lese, da 
den er en utrolig interessant og godt skrevet bok!

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABIKER

Sapiens
Forfatter: Yuval Noah Harari

STATNETT ANSETTER GEITER 

I et forsøksprosjekt for å holde 
vegetasjonen nede rundt kraftlinjer har 
Statnett ansatt 15 geiter til å beite langs 
kraftlinjene. Per nå må traseene ryddes 

for trær med gitte mellomrom, men 
med beitende geiter i traseene trengs 

dette ikke å gjøres. Geitene sørger også 
for at stammer dør, mens når de hugges 
vokser de opp igjen. For å holde geitene 
på beiteområdet brukes et system som 
lager lyd og gir støt når geitene går for 

langt unna.  

Watts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN OMER BABIKER &  VLAD CRISTEA

FØRSTE FLYTENDE VINDPARK I 
SKOTTLAND 

Verdens første flytende vindpark har 
begynt å levere strøm til det skotske 

kraftnettet. Parken består av fem 
turbiner med til sammen 30 MW effekt. 

Energien produsert skal dekke energ-
ibehovet til 20 000 husstander. Denne 
parken er en del av Hywind-prosjektet, 

som er Statoils satsning på flytende 
vindmøller. Her er det mye potensiell 
kraft å hente da det er estimert at opp 
imot 80% av offshore vindressurser 
ligger på dypt vann der bunnfaste 

møller er uegnet. 

SKOGSBY 

Kina har begynt byggingen av en by som 
skal ta opp mer karbondioksid enn den 

forbruker. Prosjektet kalles “Forest City”, 
som betyr at byen skal dekkes av opp mot 
1 million planter og av disse 40 000 trær. 
Byen skal romme 30 000 mennesker og 

være drevet av kun fornybare energikilder. 
Det er planlagt at byen skal stå ferdig i 

2020, og når den er ferdig inneholde blant 
annet to skoler og et sykehus.

TESLA LANSERER SIN FØRSTE SEMITRAIL-
ER! 

Tesla har avduket en elektrisk semitrailer 
som kommer på markedet i 2019. Semi-

traileren har med maks last en rekkevidde 
på 800 kilometer og en høyere toppfart 
enn dieseltrailere. Kanskje det viktigste 
er at Tesla lover at en lading tilsvarende 
650 km tar 30 minutter på en av deres 

“Megachargers”, noe som betyr en sjåfør 
ikke trenger å stoppe unødvendig for 
lade. Disse “Megacharger”-stasjonene 

skal være soldrevet og lagre strømmen 
i batteripakker med en garantert pris på 

$0,07 per kWh.

PS: Tesla lanserte også en ny sportsbil med 
toppfart på over 400 km/h, 0 til 100 på 

1,9s og en rekkevidde i overkant av 1000 
kilometer.
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TEKST ANJA BEATE ANDERSEN

Sladder fra salen
- Andreklassing har, etter å ha snyltet linjeforeningen i et år, 

endelig betalt medlemsavgiften under genfors.

- Førsteklassing utropte: “Det er så mange sør-amerikanere som 
tror min mail er deres mail!” og videre “Se! Jeg får så mange mail om 
døde bestemødre!” Denne personen ble senere valgt inn i styret.

- Førsteklassing ble tydeligvis torturert av foreldrene under 
fadderperioden (som var tidligere studenter), med flere studentviser 
og studentsanger.

I år som alltid samlet EMILere seg til generalforsamling. Tradisjonen tro ble det mye god 
øl, litt for mye budsjett og vedtekter for salen og superspennende styrevalg! Pizzaen var 
god og tellingen lang men til slutt stod vi med et flunkende nytt styre og nye De eldres 
råd-medlemmer. I løpet av kvelden ble det snakket og diskutert og Vannmagasinet var til 
stede for å plukke opp artigheter. Her får dere noen gullkorn!

Generalforsamlingen 2017

Hvorfor jeg ikke burde velges inn i styret? Fordi jeg synes synd på 
mine kommende karakterer.

Jeg bruker mest tid på herretoalettet når jeg er på Samfundet!

Deilighet kommer fra innsiden og jeg har ikke vært inne i noen av 
dere, så hvem som er diggest kan ikke jeg si.

Når jeg først har stått opp, da varer jeg hele kvelden!

Om racing: Smerte er forbigående, ære varer evig!

Det bør også nevnes at flere ville behandle Alfred på følgende 
måter:

- Jeg ville gitt han en klem. Døren min er alltid åpen for ham og jeg 
ville bedt han komme inn! Kom inn! 

- Jeg ville gitt han mye medisiner.
- Jeg ville ha tatt han med på piknik!
- Jeg ville ha gitt ham noen utfordringer og bedt han om å bidra 

litt for oss!
- Alfred er min faste drikkepartner han, altså! Dansemovesa hans 

er ikke like rå som mine, men om man gir han litt vann er han i gang!

Samlokalisering

Fusjonen er et faktum.

1. januar 2017 fikk NTNU en ny struktur bestående av 8 fakulteter 
og 55 institutter. Denne nye strukturen krever en omorganisering 
der de ulike enhetene skal samles, og det er her samlokalisering 
kommer inn. Samlokaliseringen har allerede begynt smått; 
tegnspråk og tolk er flyttet til Dragvoll og administrasjonen ved 
det nye Fakultet for økonomi er flyttet til Handelshøyskolen.

For Energi- og miljøstudentene vil man ikke merke noe til 
samlokaliseringen før høsten 2018. Målet da er er å samle alle 
teknologiutdanningene på Gløshaugen - dog med noen unntak. 
Ved flytting av ingeniørstudentene fra Kalvskinnet, flyttes 
lærerutdanningene fra Rotvoll og deler av administrasjonen - 
økonomiavdeling, avdeling for studieadministrasjon og avdeling 

for dokumentasjonsforvaltning  -  inn på Kalvskinnet. Institutt 
for geovitenskap og petroleum flyttes til Valgrinda, nedenfor 
Lerkendal stadium, noe som frigjør arealer på Gløshaugen. 

Mange sier “alt var bedre før”, men det kan vise seg å ikke stemme 
for samlokalisering. Dette er et stort prosjekt som NTNU går 
helhjertet inn for, og ser på som en fremtidig investering. IE 
fakultetet, EMILs hovedfakultet, kommer til å investere stort på 
å utnytte arealene på EL-bygget til det fulleste. Man kommer 
mest sannsynlig til å se en extreme makeover i Glassgården 
og resten av vårt kjære EL-bygg. Den største konsekvensen av 
samlokalisering vil være at det kommer til å bli vanskeligere å finne 
ledige grupperom og auditorier i undervisningstider i ukedagene.
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TEKST INA CHARLOTTE BERNTSEN
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Det nye styret

Ett år har gått siden vårt nåværende styre tok på seg hatten 
og ansvaret som fulgte med. Nå har et nytt styre blitt valgt, 
og de skal ta over ledelsen av linjeforeningen fra januar. Vi 
har hatt blitt godt kjent med det gamle styret i løpet at det 
siste året, men hvem er de nye medlemmene? Dette lurte 
vi også på, og tok med oss journalistblokka med spørsmål. 
Styremedlemmene måtte svare så fort som mulig (enkelte 
var ganske trege likevel, *host, Cornelia, host*).  Og her er 
det de klarte å komme med:

1. Hvem er du? 
Markus. (T)

2. Hvorfor valgte du Emil? 
Fordi jeg vil redde verden! 

3. Første kjendiscrush.
Det må være noe så basic som 
Emma Watson. 

4. Hva er din beste egenskap? 
Jeg er glad i å hjelpe folk. 

5. Hva er din verste egenskap? 
Jeg kommer alltid for sent. 

6. Nevn flest mulig ord på K 
Kvige, knase, knuse, kvist, 
kronidiot, kransekake,... k-kimono

7. Trær er? 
Grønne.

8. Hvem i nye styret kommer ikke til 
å overleve immballsessongen? 
Hehehe… Ingrid. 

1. Hvem er du?
Henrik

2. Hvorfor valgte du Emil?
Fordi det er best

3. Hva var ditt første kjendiscrush?
Mila Kunis.

4. Hva er din beste egenskap?
Beste egenskap er at jeg er dyktig 
i det jeg gjør. 

5. Hva er din verste egenskap?
At jeg er egoist (red anm. han 
brukte litt mye tid på den her) 

6. Nevn flest mulig ord på P
Penis, prompe, papp, pikk, pinne

7. Trær er?
Grønne 

8. Hvem i nye styret kommer ikke til 
å overleve immballsessongen? 
Poppy (Cornelia) 

1. Hvem er du?
Ingrid.

2. Hvorfor valgte du Emil?
Fordi jeg vil redde verden, hehe.

3. Hva var ditt første kjendiscrush?
Må være Justin Bieber, han crusha 
jeg litt på.

4. Hva er din beste egenskap?
Jeg er veldig blid.

5. Hva er din verste egenskap?
Jeg er veldig … flink til å utsette 
ting

6. Nevn flest mulig ord på A.
Ord på A? Ape, ansikt, afrikaner, 
ampere, appelsin, andre

7. Trær er?
Kule.

8. Hvem i nye styret kommer ikke til 
å overleve immballsessongen
Poppy.

1. Hvem er du?
Lars.

2. Hvorfor valgte du Emil?
Jeg valgte Emil fordi det virket 
som den kuleste linjen.

3. Hva var ditt første kjendiscrush?
Selena Gomez.

4. Hva er din beste egenskap?
Jeg er ålreit

5. Hva er din verste egenskap?
Jeg ikke alltid like ålreit.

6. Nevn flest mulig ord på N.
Neshorn, noen, nazist, naturfag, 
natt, nummer

7. Trær er?
Trær er venner.

8. Hvem i nye styret kommer ikke 
til å overleve immballsessongen?
Tørnkvist.

1. Hvem er du?
Simon.

2. Hvorfor valgte du Emil?
Fordi energi og miljø!

3. Hva var ditt første kjendiscrush?
Kari Traa.

4. Hva er din beste egenskap?
Få ting gjort.

5. Hva er din verste egenskap?
Gjør for mye, eller tar på meg for 
mye.

6. Nevn flest mulig ord på F
Fart, fin, flott, fantastisk, fæn, 
fuck, hehe

7. Trær er?
Grønne. 

8. Hvem i nye styret kommer ikke 
til å overleve immballsessongen
Markus. (T)

1. Hvem er du?
Cornelia.

2. Hvorfor valgte du Emil?
Fordi jeg … strøm. Synes det er 
interessant.

3. Hva var ditt første kjendiscrush?
Channing Tatum.

4. Hva er din beste egenskap?
Veldig... snakker fort og hyggelig!

5. Hva er din verste egenskap?
Snakker for mye

6. Nevn flest mulig ord på S.
Sekk, stige, sokker, syltetøy, sol 
strøm.

7. Trær er?
Planter

8. Hvem i nye styret kommer ikke 
til å overleve immballsessongen?
Vet ikke helt... si meg da

1. Hvem er du?
Markus (D).

2. Hvorfor valgte du Emil?
Redde verden

3. Hva var ditt første kjendiscrush?
Megan Fox.

4. Hva er din beste egenskap?
Snill

5. Hva er din verste egenskap?
Mye rart

6. Nevn flest mulig ord på T.
Teit, truse, tang, tango, tanga, 
trompet

7. Trær er?
Grønne

8. Hvem i nye styret kommer ikke til 
å overleve immballsessongen?
Ingrid

DESIGN OMER BABIKER

TEKST OMER BABIKER
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TEKST ALVAR ØYASÆTER

TEKST ALVAR ØYASÆTER

Til ungdommen Revyen!!

Nytt skoleår, ny revy. Selv om vi nå går inn i eksamensperioden og verv legges litt på hylla, har 
det vært full kok i Revykom siden semesteret startet. Vi startet med ukentlige skrivemøter, som 
etterhvert utviklet seg til å bli to i uken. Nå i starten av november var vi på hyttetur, der både 
badstu-badingen og allsang-faktoren var høy helt fra morgen til langt på natt! Vi er blitt en god og 
sammensveiset gjeng, og det blir det en bra revy av!

Det er også mye som skjer fremover. Lik oss på Facebook, så får du med deg julekalenderen vår! 
Der blir det postet mye morsomt, samt at man også har muligheten til å vinne masse digge premier! 
Videre kan du allerede markere dagen 12. januar i kalenderen din, for da slår nemlig revyen til med 
trippelslipp! Navn, billetter og ballonger skal slippes! Vi gjentar suksessen i fjor med ballongslipp i 
EL-bygget, der du kan vinne utallige premier. Senere på kvelden blir det også slippfest, og er du 
heldig spiller kanskje bandet noen låter? Følg med på Facebook for informasjon og arrangement!

Videre kommer jo det viktigste, selve revyen! Revyen i år blir noe tidligere enn i fjor, og spilles 12.-
14. februar. I år har vi valgt å ha den på Byscenen, noe vi gleder oss utrolig til! Det blir arrangert 
premierefest på Byscenen etter forestillingen 12., og gallafest på Studio26 etter forestillingen 14. 
Inngang er selvfølgelig inkludert i billetten, som i år vil koste 120,-. Vi gleder oss utrolig mye til å 
spille revy for dere, og håper dere vil komme og se på!

DESIGN OMER BABIKER

Jaja, så var den her igjen
Eksamensperioden, vår beste venn
Denne underlige tiden på året
Da samtlige helst vil rive av seg håret

Mens vi flytter inn på lesesal,
Regner på ligning og integral
Tikker klokken sakte men sikkert mot ferie
Mot kaker, familie, latskap og serie

Så hold koken nå, og gi ikke opp!
Selv om hjernen iblant sier stopp
En hjernekortslutning kan visst være vondt
Men går det til helvete, har vi alltids kont

Og for all del, ikke jobb deg i hjel 
Ta deg pauser, eller en kaffe på Kjel
Er du fin på det, dra til Cafe Sito
Og er du blakk, få gratis av NITO

Og kjære 1. klassing, dette er kanskje nytt for deg
Mest sannsynlig er du sliten, og kanskje nokså lei
Av å regne på summer, integraler og rekker
Programmere helt til hodet sprekker

Men se på de eldre, de lever enda
Så det skal nok gå fint, selv om du har vondt i henda
Av å viske ut alle feil du har gjort
Mens du til et bedre sted drømmer deg bort

Og om du ikke forstår analysens fundamentalteorem
Er ikke det verdens største problem
For selv om du har gått på eksamenssmellen
Så finnes det lys i enden av tunnelen

Mens din motivasjon stadig daler ned
Kommer julen til slutt, og alt som følger med
Da kan vi le, leke og danse
For med januar kommer nok en sjanse

“I år skal jeg lese jevnt, merk mine ord!”
Sa du til deg selv, i år som i fjor
Ja, eksamensperioden kan være brutal
Men hold motet oppe, så sees vi på sal
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Faktaboks

Alder: 57

Yrke: Førsteamanuensis 

Utdanning: NTH, avdeling 
for fysikk og matematikk, 
studieretning mekanikk, 1987 
NTH

Sivilstatus: Kjæreste

Fødested: Asker gamlehjem 

Bosted: Kyvannet

Spente og nysgjerrige på å møte denne mye omtalte professoren står 
vi utenfor kontoret til Reidar Kristoffersen og venter. I e-posten virket 
Reidar imponerende positiv, og vi gleder oss. Med et lunt og vennlig 
smil om munnen runder Reidar hjørnet før han hilser raskt og viser 
oss inn på kontoret. Han har på seg rutete skjorte, mørk genser og 
er akkurat ferdig med å forelese. Kontoret ser ut som kontorer flest, 
litt bomba med diverse papirer og bøker som dekker mesteparten av 
pultarealet. Reidar setter seg ned i kontorstolen og lener seg godt 
tilbake. Intervjuet kan starte.

Reidar er mest kjent som foreleser i fluidmekanikk. Dagene går til 
jobb, men innimellom tar han en langhelg i Danmark hos kjæresten 
sin. Tross konkurranse fra sin danske kjære er det allikevel ingen tvil 
om at Reidar er glad i jobben sin. Som han selv sier “Det er ingen åtte 
til fire jobb. Det er ikke sjelden jeg ender opp på siste trikk hjem.”

Hvordan endte du opp på NTNU?

- Jeg var egentlig veldig bevisst i valget jeg tok. Jeg har 
inntrykk av at det er mange studenter i byen her uten å 
ha noe peiling på “hva er dette studiet, hva går det ut på”. 
Mye av det du velger er bare fremmedord, så du velger det 
du har karaktersnitt til fra gymnaset, uten å ha peiling på hva 
du går inn i. Men jeg var her i Trondheim våren før jeg skulle 
begynne og var rundt på campus, gikk på forelesninger og snakka 
med studenter for å finne ut hva det egentlig var jeg ville. Da fant 
jeg ut at det som frista meg var teknisk fysikk. Det var det eneste 
jeg søkte på, jeg hadde ikke noen alternativer engang. Så jeg tror nok 
at jeg var ganske bevisst altså, at “det her vil jeg, men det er kun det jeg 
vil”. Så hadde jeg fått nei der, måtte jeg funnet på noe annet. 

Hvorfor valgte du å fordype deg i fluidmekanikk?

- Jeg begynte å gå på det som het teknisk fysikk i gamle dager, ren 
teoretisk fysikk, og der ble du utsatt for hele spekteret av fysikk, fra optikk 
og krystallteori til atom- og kjernefysikk, kvantemekanikk og alt det der. 
Og da, i det første året, kom jeg fort frem til at mekanikk, det var meg. Det 
passet meg veldig bra og var det jeg hadde mest glede av. Jeg ble veldig fort 
lei av alle de andre fysikkfagene. Så når det var mekanikk var det den gang 
bare å lete fram til det som het Institutt for mekanikk og så havna jeg der. 
På den tiden var fast og flytende blanda i hverandre, så at det ble fluid var 
en tilfeldighet. Det var litt mer valg av veileder som styrte det. 

Bli kjent med 
Reidar Kristoffersen

Reidars jobb består for det meste av forelesninger og administrative 
møter. I tillegg er han med i studieprogramrådet til Energi og miljø. 
Med et smil sier han at grunnen til at han foreleser så mye er fordi 
han er så pen og flink. Studentene er nok enige i det, fordi det er 
ikke uten grunn at de liker han godt. 

Hva er det rareste du har opplevd at en student har gjort?

- Oi, det kan bli mange. De finner på mye rart. Jeg hadde en gruppe 
som hadde i oppgave å se på støtdempersystemer i en bil. De hadde 
en idé om at du kunne sette inn en sensor foran på en bil som skulle 
detektere om det kommer en hump eller et hull, og så kunne de da styre 
støtdempersystemet. Er det en fortauskant, så trekker den hjulet litt opp 
før den treffer, og er det et hull så senker den bilen ned, slik at bilen er 
forberedt på det som kommer. Det var ideen. Så de programmerte og 
simulerte og gjorde en serie eksperimenter. Ned Jonsvannsveien med en 
gammel Amazon, så fant de ut at de fartsdumpene som er der var veldig 
ubehagelige i 40-50-60 km/t, men når du kommer opp i 70-80 og 
oppover så kjente du dem nesten ikke. Og da ville jeg ikke høre mer, jeg 
synes den var litt i overkant. Hvis de hadde blitt tatt på den der hadde 
de sittet inne ennå og jeg hadde fått skylda. Så den likte jeg dårlig.
  
Av studenter blir Reidar omtalt som en tøff og macho foreleser. Han 
vet ikke helt hva det vil si å være et machoidol, men går ut fra at det 
er noen med hår på brystet og gullkjeder “eller noe sånn tull”. Han 
stiller seg likevel ikke helt kritisk til omtalen, og bekrefter at han er 
fornøyd med å ha gitt dette inntrykket. Studentene hans biter seg 
ofte merke i at Reidar mener at alt er barnslig enkelt og at alt kan 
løses ved å klaske et kontrollvolum over det og ta Bernoulli fra en 
til to. Man kan da spørre hvorfor mange synes fluid er et av de 
vanskeligste fagene i løpet av de tre første årene. 

Det virker som at du valgte riktig da, i og med at du fortsatt sitter her.

- Ja, ja, ja. Jeg tror faktisk mer og mer på at det er ikke så farlig hva du 
velger, du setter deg inn i tingene og kommer litt ned i dybden uansett 
fagfelt, “hva vet vi i verden i dag, hva er det vi ikke kan?”. Det er så mye vi 
ikke vet om i dag, så det er så spennende uansett fagfelt. Så jeg tror ikke du 
kan velge feil om du er teknisk interessert. Jeg hadde kost meg om jeg var 
på bygg, marin eller whatever. Det hadde sikkert blitt bra det også, men jeg 
hadde i hvert fall noen ideer og tanker om det før jeg begynte. Det tror jeg 
faktisk er sjeldent. 

Det er så mye vi ikke vet om i dag, så det er så spennende 
uansett fagfelt. Så jeg tror ikke du kan velge feil om du 
er teknisk interessert.

TEKST KATRINE REISÆNEN OG MARKUS DRANGE
FOTO BALDER BRYN MORSUND
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KOMPOSTEN

BugKom

2016 var uten tvil et begivenhetsrikt år. Britene 
stemmer for å forlate Europa, Paradise Papers 

avslører hvordan skattepenger unndras og Donald 
overtaler det amerikanske folk. På lik linje med disse 

hendelsene var det noe annet som også skulle komme til 
å forandre alles hverdag. Det er selvfølgelig snakk om dagen 
EMILWeb gikk ned. Dagen hvor ingen kunne melde seg på 

bedriftspresentasjoner, sjekke ut KjellerKoms kommende påfunn 
eller finne kontaktinformasjonen til MediaKom.

Som et resultat av dette var det en trubadur og en håndfull andre 
EMIL-ere, inkludert en kybernetiker, som bestemte seg for at slikt 

aldri skulle skje igjen. Aldri skulle EMIL igjen være avhengig av dyre 
konsulenter. Og slik gikk det til at BugKom så dagens lys på den 

første sommerferiedagen i 2016.
Siden da har vi jevnt og trutt jobbet for å holde EMILWeb 
oppdatert og velfungerende. Vi er i dag en liten gjeng med 
ymse ferdigheter og interesse for den digitale verden, som 
alltid er på utkikk etter det neste medlemmet, enten du er 

en racer med PHP eller aldri har hørt om HTML. Hvis 
du er interessert i å lære nye ferdigheter, eller vil 
videreutvikle de du allerede har, samtidig som du 

gjør et uvurderlig arbeid for hele EMIL, så er 
BugKom komiteen for deg.

InterKom

Har du lyst til å bli kjent med flere 
utvekslingsstudenter her i Trondheim? Bli med 

på Interkoms arrangementer da vel! Ønsket vårt 
med Interkom er å skape en sosial møteplass hvor 
internasjonale og norske studenter kan samles og 

skape samhold gjennom ulike arrangementer i løpet av 
året. Hittil dette semesteret har det blitt suksess med 
både paintball og filmkveld, og vi gleder oss allerede 
til å starte opp igjen etter ferien og planlegge flere 

morsomme arrangementer for dere! Ikke nøl med og 
ta kontakt hvis det er noe du lurer på og gjerne bli 
med på Facebookgruppen Interkom NTNU for å få 

oppdateringer på de kommende eventene! 

Mange hilsener, og ikke minst god jul, 
fra oss i InterKom!
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- Ja, det forundrer meg egentlig, for i min tid var fluid et av de enkleste, og 
vi har ikke endret fluid siden. Så godt som. Hvilket da betyr at alle fag må 
ha blitt lettere, hehe. Vi holder internasjonal standard og er fornøyd med 
det. Vi liker heller ikke tanken på å fire på det. Så fluid er regna for å være 
tøft. Det vet vi. Og det er vel også det første faget der vi bruker en heavy 
del av matten. (...) Jeg skjønner godt at studentene synes det er tøft, for det 
er tøft. Det er også tøft det med at du ikke kan ta faget som et skippertak 
før eksamen. Du er nødt til å ta det stille og rolig i små porsjoner, fordi det 
er vanskelige konsepter. Bare sånn hastighetsfeltet og akselerasjonsfeltet 
- å skjønne dét er en jobb god nok. Så bruker vi det etterpå til enda mer 
vanskelige ting så du er nødt til å få det inn i porsjoner. (...) Så ja, faget er 
vanskelig og det skal være vanskelig. Og det kommer til å fortsette å være 
vanskelig. 

Synes du alt er barnslig enkelt?

- Å nei. Nei nei. Jeg sier ofte til barna i klassen at det her er jo barnslig 
enkelt. Og det er jo selvfølgelig en grov bløff. Det er ingenting her som er 
barnslig enkelt, men noe må man bløffe med altså.

Knapt før vi har rukket å stille det neste spørsmålet, om hvorvidt alt 
kan løses med en kontrollvolumanalyse, utbryter Reidar kontant:

- Ja. Helt klart. Absolutt. Ikke noe problem.

Ja, for oppfølgingsspørsmålet var hvilke problemer kan ikke løses, men 
da er vel svaret ingen?

- Hehe. Nei det, det kan jeg ikke forestille meg. Du kan alltids ta en 
kontrollvolumanalyse på hva som helst. Din personlige økonomi går helt 
fint å beskrive ved hjelp av kontrollvolumanalysen. Om du blir rikere av 
analysen, det skal jeg ikke si. Men du kan beskrive den. Det er det som er 
cluet. Nei kontrollvolumanalysen, den bruker vi til veldig, veldig mye. Den 
er veldig fin. Helt klart. Hehe.

På fritiden liker Reidar å høre på musikk, laste ned musikkvideoer og å 
lage musikkquiz. Musikken bør da være lagd før 1970, og quizene blir 
brukt internt på fester. I tillegg er Reidar glad i programmering, noe 
som også er en del av jobben. Som et siste spørsmål før vi avslutter 
spør vi hvilke tre ting Reidar ville tatt med seg på en øde øy.

- En kaffeplante, dyrke kaffe der, ellers går det ikke bra. Da må du ha 
fyrstikker, men det klarer du med to pinner, så det går bra...Nei, det holder 
med kaffe. Kanskje en fiskesene og krok, jeg liker å fiske.

Vi takker for intervjuet og har fått oppfylt alle forventningene om han. 
For det er ingen tvil om at dette er en macho, flink og trivelig kar.

I min tid var fluid et av de enkleste, og vi har ikke endret 
fluid siden. Så godt som. Hvilket da betyr at alle fag må 
ha blitt lettere, hehe,

Reidar benytter muligheten til å understreke at det, tross hans 
humoristiske tilnærming, ikke er barnemat det er snakk om.

- Altså de ligningene vi sloss med - de er jo grusomme. Krøllderiverte i hytt 
og gevær, så de er jo vanskelige og mye av fagfeltet er tøffe greier altså så 
selvfølgelig er det ikke barnslig enkelt. Men alltid morro å si det. Jeg ser de 
blir fort stramme i maska når jeg sier det. Nei, det er ikke barnslig enkelt, 
og det syntes jeg aldeles ikke første gang jeg så det. Himmel og hav. Så det 
tok liksom en tyve-tredve års tid før man blir komfortabel med det. Da blir 
det jo barnslig enkelt.

Jeg sier ofte til barna i klassen at det her er jo barnslig 
enkelt. Og det er jo selvfølgelig en grov bløff.

Du kan alltids ta en kontrollvolumanalyse på hva som 
helst. Din personlige økonomi går helt fint å beskrive ved 
hjelp av kontrollvolumanalysen. Om du blir rikere av 
analysen, det skal jeg ikke si. Men du kan beskrive den. 
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Styret tester seg!?

I hver utgave gir vi i oppgave til styret å utføre en 
aktivitet. Denne gangen var det ikke lett å finne et 
eventyr å sende vårt kjære styre på. Et års styreverv vet 
vi innebærer masse jobb, men også mange festligheter. 
Derfor tenkte vi det kunne være greit å sende de en tur 
på legesenteret for å sjekke seg for kjønnssykdommer!

Tuva
«Så var vi her igjen», tenkte Solveig i det hun gikk opp 
trappen til Helsestasjonen. Hun hadde vært her flere 
ganger og hadde dermed et beroligende uttrykk i 
ansiktet. Guttene var derimot ikke like bekymringsløse. 
Det var ikke godt å si om det var redselen for selve 
testen eller resultatene som var grunnen til det. Likevel 
gjorde vi alle som vi alltid gjør; vi bare kjørte på og 
satset på at det ordnet seg. Problemet er bare at man 
ikke får vite resultatet før etter ca en uke noe som gjør 
eksamensperioden ekstra bekymringsfull. Jeg anbefaler 
derfor på det sterkeste å teste seg på onsdager 16:00 
på Helsestasjonen dersom du vil ha litt ekstra spenning 
i eksamensperioden!

Lars
Jeg tok følge med Solveig og Tuva til helsestasjonen. 
Begge hadde tydeligvis mye erfaring i å teste seg, og 
de visste akkurat hvilke skjemaer man skulle fylle ut og 
hvordan testingen gjennomføres. Etter å ha sittet en stund 
på venteværelset, kom det inn en lege som ropte opp 
Anders Habostad. Jeg rakk hånden i været, og forklarte at 
det nok er meg de er ute etter, tvillingbroren hans. Etter at 
misforståelsen var ryddet opp i, var det på tide å avlegge 
urinprøve. Her presterte jeg meget bra. Hadde fokus 
på arbeidsoppgaver, og tenkte gjennomføring framfor 
resultat. 

Henrik
Da var det klart for 2017-styrets siste «Styret tester», 
og kanskje den med høyest innsats av dem alle. Likevel 
skulle det å teste seg for kjønnssykdommer vise seg å 
bli en langt enklere affære enn antatt.. Det tok for kort 
tid, gjorde ikke nok vondt, var for enkelt, og det hele 
var rett og slett ikke kleint nok! Klammatest må ta seg 
sammen, for dette var kritisk enkelt å gjennomføre.. 
Med det sagt kan det også noteres at vi både fikk 
selskap av en som burde hatt på seg kilt (antar personen 
hadde tatt av seg denne for å unngå å bli gjenkjent) og 
en fra Emilstyret 2018, så det var nok av kjentfolk til 
test. Dessverre synes ikke resten av styret det var like 
koselig å være der, så det endte med at jeg og Kyrre ble 
forlatt idet de andre var ferdige #notcool. 
Testresultat får vi om noen uker.. Kan uansett fra nå av 
skrive på CVen at jeg er med i et forskningsprosjekt for 
kjønnssykdommer, så ender heldigvis i pluss!

Håvard
Mitt besøk hos legen ble av det kleine slaget ettersom 
det viste seg at legen var en familievenn. Jeg unngår 
derfor å snakke om hendelsen og vil heller fundere litt 
på sannsynlige utslag på styremedlemmenes tester. Jeg 
vurderer sannsynligheten for kjønnssykdommer som lav 
hos Henrik og Ina Charlotte som begge har kjæreste. 
Litt høyere sannsynlighet for Tuva som dessverre har 
slått seg til ro for tiden, men derimot hadde en vill 
fadderperiode. Midt på treet finner vi Lars. Han er løs 
og singel, men også gammel og sitter med mye erfaring 
om trygg bruk av prevensjon. Den stolte andreplassen 
går til Kyrre på grunn av hans imponerende ferdigheter 
i swing, som garantert fører til noen sene kvelder. 
Solveig blir vinneren av «Håvard tester styret som tester 
seg selv». Solveigs dårlige dømmekraft illustreres best 
med hennes tatovering på foten tatt på Roskilde 2015. 
Premien er gratis antibiotikakur.

Solveig
Da var det igjen tid for styre tester og vi skulle nå teste 
oss selv. Alle sammen ble sendt til helsestasjonen på 
Gløshaugen for å finne ut om noen hadde gått på en 
smell. Det var god stemning på ventekontoret selv 
om vi i retrospektiv kanskje var litt høylytte for et 
helsestasjonsbesøk. Andre til stede ble litt skeptiske 
etterhvert. Jeg startet sterkt og var først ut. Hadde 
en hyggelig samtale med helsesøster som var svært 
begeistret for styret tester og syns vi burde utvide 
spalten til flere personer. Etter testen var det bare å 
vente på de andre. Lars ble forvekslet med Anders, så 
det ble et lite innslag fra marin. Håvard møtte også på 
kjentfolk, noe som ikke falt helt i smak, men han tok det 
med et smil. Nå venter vi bare på resultatene så dette 
blir spennende.

Kyrre
Når du skal gå å teste deg er det viktig å gå sammen 
med en erfaren person. Det første du må gjøre er å 
finne et godt bortgjemt skjema. Prøve å fylle det ut 
etter beste evne. Dette er sannsynligvis ikke godt nok, 
så få hjelp av din erfarne venn. Etter det må du sette 
deg ned, holde kjeft og se tomt ut i luften. For det skal 
ikke være koselig på et venterom. Dette ble selvfølgelig 
ikke overholdt av oss og vi fikk mange stygge blikk. Når 
navnet ditt blir ropt opp er det viktig å lystre med en 
gang slik at de færreste får med seg at du er her. Ikke 
gjør som Tuva, hun reiste seg ikke før navnet var ropt 
ut minst tre ganger. Når du endelig er inne på legens 
kontor blir du forklart hvordan testen skal utføres. Jeg 
ble veldig skuffet da jeg fikk vite at det var en urinprøve. 
Ikke gjør det vondt og heller ingen form for ydmykelse 
slik man ble fortalt på ungdomsskolen. Gikk derfor ut av 
lokalet med en følelse av å ha blitt lurt. Jeg kommer ikke 
til sjekke meg igjen før testen blir av det ubehagelige 
slaget igjen.

Ina Charlotte
Gløshaugen legesenter var ikke en helt intuitiv 
opplevelse. Man kommer inn og finner et litt bortgjemt 
skjema, men etter det er det plankekjøring; bare å sitte 
og vente til man blir ropt opp. Jeg, Kyrre og Henrik 
havnet på en benk som overvåket inngangen. Om du 
vil være anonym ville jeg satt meg innerst i et hjørne 
med gutten fra Omega som utnyttet tiden til å gjøre 
øvinger. Liker du derimot å le og se folk rødme når du 
spør om de også skal teste seg for klamma kan det 
virkelig anbefales! For jeg lover deg, du kommer til å 
se flere kjente fjes. For min egen del har jeg sjekket 
meg før, og med fast forhold er jeg ganske sikker på 
min vaginale tilstand. Men i spontanitet slo det meg at 
den pinnen som skulle puttes to cm opp i vagina må 
da kunne puttes i munn (?). Jeg har hørt man kan ha 
klamydia i halsen, men har ikke testet meg for det før. 
Jeg konsultere ikke helsesøsteren om dette er mulig, 
men tenkte at bakterier er bakterier. Så nå er jeg spent 
på om det blir noen telefon til meg snart!

DESIGN OMER BABIKER
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Nå som eksamensperioden er over oss er det deilig å legge fra seg 
tunge og vanskelige pensumbøker og bare slappe av. Derfor har 
redaksjonen valgt ut en bukett med fire unike filmer som garanterer 
å holde eksamensstresset på avstand, i hvert fall i et par timer.

Filmabefalinger

Wind River (2017)
Manusforfatter bak suksesser som Sicario og Hell or High Water, 
Taylor Sheridan, står også bak filmen Wind River som for tiden er 
kinoaktuell her i Norge. Kjernen i filmen er liket av en ung jente som 
blir funnet. Hun er brutalt voldtatt, barbent og ihjelfrosset, langt fra 
nærmeste sivilisasjon i den enorme, iskalde delstaten Wyoming i USA. 
Dette gjør det tydelig at hun har rømt fra noe. Det blir FBI-etterforsker 
Jane Banner og lokalmann og jeger, Cory Lambert sin oppgave å løse 
mysteriet. En farlig duo, for Lambert har nemlig mistet datteren sin 
under lignende omstendigheter for noen år tilbake. 

Wind River inneholder flere sekvenser med utrolige naturbilder. 
Disse gir filmen et autentisk preg og eskapismeeffekt, og er med 
på å intensivere de sterke inntrykkene man får. Det er en film med 
flere mørke historier som venter på å bli fortalt, og som seer er det 
umulig å ikke la seg engasjere. Regissør Sheridan har på mesterlig vis 
greid å fange de sterke medmenneskelige følelsene som oppstår som 
reaksjon på disse tragediene, og det er her filmen briljerer. Man får 
oppleve sorg på lerretet uten at det blir klisjé eller kleint, og dette gjør 
historien troverdig og engasjerende. Absolutt verdt kinoturen. 

LION (2016)
I likhet med Wind River er dette en film som setter menneskets 
indre i fokus, men her er tilhørighet og identitet nøkkelord. Fem 
år gamle Saroo går seg bort i gatene i India, og finner ikke tilbake 
til familien sin. Det resulterer i at han blir adoptert av en familie i 
Australia, hvor han blir boende. 25 år etter bestemmer han seg for 
å lete etter hjemstedet sitt ved bruk av Google Maps. Den utrolige 
fortellingen er sann, for historien er basert på Saroo Brierleys 
selvbiografi A Long Way Home.

Lion er en rørende film som byr på flere runder med gåsehud og 
tårer i øyekroken, og det er sjelden at en film klarer å sette følelsene 
i sving i like stor grad som dette. I tillegg blir man presentert for 
store kontraster mellom de sårbare og vonde omgivelsene for Saroo 
på søken etter familien i gatene i Calcutta, og de trygge og gode 
omstendighetene hos en kjærlig og sympatisk familie i Australia. 
De to vidt forskjellige skjebnene; et liv i fattigdom og harde levekår 
i en indisk familie, og et liv med adoptivfamilie og velstand i et av 
verdens rikeste land, som så fort kunne byttet plass, satte tankene 
i spinn for undertegnede i lang tid etter at rulleteksten var forbi.

TEKST KRISTOFFER LEIKVOLL FLAGLIEN
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HER (2013)
En film som kanskje er enda mer relevant i dag enn året den bli gitt ut. Her er satt i 
nær fremtid, og dreier seg rundt ensomme mannen Theodore Twombly, fantastisk 
spilt av Joaquin Phoenix. Twombly har som jobb å skrive personlige følelsesbrev, 
for eksempel kjærlighetserklæringer og lykkeønsking til dåp og bryllup, for 
mennesker som ikke ønsker å skrive dem selv. Siden han skilte seg fra kona for 
et år siden har hver dag gått med på å skrive emosjonelle brev på det futuristiske 
IKEA - kontoret sitt, helt til han bestemmer for å installere et nytt operativsystem. 
Operativsystemet kan både snakke, føle og tenke, og har til og med eget navn – 
Samantha. Det tar ikke lang tid før han blir forelsket. 

Det som gjør Her så interessant er at den tar opp en såpass aktuell problemstilling. 
I vår levetid kan det godt hende det oppstår situasjoner slik som i Her, og filmen 
blir derfor en real tankevekker. Hva om mennesker i fremtiden ikke lenger vil klare 
å knytte følelsene sine, og ekte forhold blir for mye å takle? Joaquin Phoenix drar 
oss på magisk vis med gjennom denne tankespiralen, og karakteren hans er en 
man både ler med, synes synd på og generelt sympatiserer med gjennom filmen. 
Dette komplimenteres av et fantastisk soundtrack samt et unikt og uforutsigbart 
manuskript som gjør Her til en fryd å se.

Manchester by the Sea (2016)
Manchester by the Sea er et fenomenalt drama som dro i land hele to Oscar-
priser. En for beste mannlige skuespiller (Casey Affleck), og en for beste 
originalmanus (Kenneth Lonergan). I sentrum av filmen står den deprimerte 
og alkoholiserte onkelen Lee Chandler (spilt av Casey Affleck), som blir nødt 
til å reise til hjembyen Manchester, for å ta vare på nevøen Patrick etter 
hans fars død. De to lærer hverandre fort å kjenne, og blir på mange måter 
hverandres støtte i en tid som er svært vanskelig for dem begge.

Lee Chandler er en kompleks karakter, og man kan raskt både irritere og 
forundre seg over karakterens valg og oppførsel. Han kan finne på å starte 
en slåsskamp i en bar helt uten grunn, og ser ut til ha null interesse for andre 
mennesker. Etter hvert som man lærer mer om fortiden hans begynner man 
likevel å forstå hvorfor han er som han er, og dette gir filmen en fantastisk 
dybde og troverdighet. I tillegg er dette en film som byr på utrolig mye humor. 
Jeg lo mer gjennom denne filmen enn jeg har gjort av noen komedie, og mye 
av denne humoren har rot i samspillet mellom Chandler og nevøen, som 
også er et av høydepunktene i filmen. Det er mildt sagt underholdende å se 
Patrick sjonglere et liv med to kjærester og en onkel som ikke er i stand til å 
håndtere menneskelige relasjoner. Manchester by the Sea er et mesterverk 
som alle burde oppleve.

2120



Aleksander 

Pedersen

Men hva 

driver du med, 

egentlig?

Aleksander Pedersen kommer fra en liten bygd langt oppe i Finnmark. Etter videregående dro han i militæret og deretter 
til Kosovo (også militæret), før han i 2000 begynte på Energi og Miljø. Under studietiden var Aleksander blant annet med 
på UKA og drev aktivt med fallskjermhopping. I dag bor han i Oslo hvor han jobber for Wärtsilä Gas systems.

Hva savner du mest med EMIL og studietidene?

Savner hele pakken egentlig, hadde 6 flotte år i Trondheim. 
Et fantastisk miljø for studier og andre fritidsaktiviteter. Jeg 
ble med i NTNU fallskjermklubb i 2001 (hopper enda) og 
etter det ble de fleste helger tilbragt på Oppdal, fantastisk 
gjeng og venner for livet. UKA ’03 med Gjest&Nachspiel var 
moro og førte til et ekstra år med litt fag og reising.

Hvem var din favorittforeleser, og hvorfor han/
henne?

Her er det flere å velge mellom men må nok bli Trond 
Andresen som underviste i reguleringsteknikk. En god 
formidler av faget og en underholdende foreleser! Det første 
han sa var: «De av dere som ikke har åpnet cisterna på et 
toalett og undersøkt hvordan det fungerer, har ikke noe her 
å gjøre». Tenker halvparten åpna dassen samme kvelden…

Hvordan var overgangen til jobblivet?

Jeg var ikke helt klar for kontorlivet, litt rastløs, så søkte hos 
Schlumberger og endte opp som feltingeniør i Australia det 
første året. Nyttig erfaring og gode minner! Jeg fant ut etter 
hvert at det ikke passet meg faglig sett så søkte meg tilbake 
til Norge og gassbransjen, hvor jeg er fortsatt.

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

Først og fremst hvordan man skal lære, eller evnen til å 
tilegne seg kunnskap. Rent fagmessig har jeg vel mest bruk 
for prosessfagene jeg tok. Termodynamikk ligger til grunn for 
det meste vi gjør i firmaet. Tror uansett ikke det er noe mål å 
kun ta fag man tror man får bruk for, det er mye interessant 
man kan velge mellom!

Hva er ditt beste studietips til nåværende 
EMILere?

Jobbe jevnt med faget og unngå skippertak! Har erfaring 
med det motsatte.

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABIKER
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Serviettregnestykke: 
Samlokaliseringen

For mindre enn ett år siden trodde man samlokaliseringen ville finne 
sted flere år frem i tid, men i det siste har administrasjonen gjort mye, 
og allerede til neste høst vil det være om lag 28% flere studenter på 
Gløshaugen. Med fulle lesesaler og trafikkork på stripa er det mulig å 
undre seg over hvordan det skal bli plass til enda flere. 

I en presentasjon om samlokaliseringen kommer det fram at det i dag 
er ca. 11 000 studenter på Gløshaugen og det er ca. 3000 til på 
Kalvskinnet som skal flytte opp til oss. Dette er uten et eneste nytt 
bygg. NTNU skal likevel på mystisk vis trylle fram 10 790 kvadratmeter 
som nybyggerne skal boltre seg i. Dette skal de blant annet gjøre ved å 
forvise petroleum til Valgrinda på Lerkendal og pusse opp hver eneste 
avglemte krik og krok i Galtvorts ganger. Dette høres fint og flott ut, 
men med tanke på at de gamle (men egentlig splitter nye) lokalene 
på Kalvskinnet var på 24 200 kvadrat, impliserer dette at ytterligere 
13 410 kvadrat må innhentes ved å dele auditorium, grupperom og 
lesesaler med dagens gløsinger.

En lovnad rektor har gitt er at de som skal skrive bachelor fra Kalvskinnet 
skal få egen studentarbeidsplass etter samlokaliseringen. Med tanke 
på at det i dag bare er 1773 leseplasser som i eksamenstiden er fulle 
fra åtte til seks, ser det mørkt ut for de 1400 nye studentene som skal 
skrive bacheloroppgave i 2019. Et av de foreslåtte tiltakene for å få 
nok leseplasser er å fjerne trær, kunst og lyktestolper fra Glassgården 
på El-bygget slik at dette arealet kan brukes. I IE-fakultetets egen 

rapport kommer det frem at det potensielt er plass til 200 her, 
men selv hvis vi stabler tre pulter i høyden, er vi ikke i nærheten av 
kravet om 60% dekningsgrad av leseplasser. 

Videre må vi huske at dette bare er starten. Mellom i dag og 2025 
skal totalt 14 161 studenter og 1 754 ansatte flytte fra de andre 
campusene i Trondheim, inn til Gløshaugen og Kalvskinnet. Men 
hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke hente inn 7 000 studenter til 
fra Ålesund og Gjøvik? Ja, når vi tenker på det er jo NTNU også 
i samtaler om å slå seg sammen med Høgskolen i Molde og 
Høgskulen i Volda også, som også har 7 000 studenter mellom 
seg. På dette potensielle universitetet vil det være over 54 000 
studenter, og med den sittende regjeringens sentraliseringspolitikk 
kan vi vel bare samle sammen de resterende 235 000 studentene 
i Norge, og plassere alle under ett tak på Gløshaugen. Dette nye 
utdanningsmonopolet vil med ansatte og nye jobber antageligvis 
føre til en tripling av innbyggertallet i Trondheim. Men hei, da er 
det i det minste bare et spørsmål om tid før vi tar igjen Oslo.

Utgavens E-post

Hei Trønder energi!

Jeg lurer på hvorfor det står så mye lys på hos dere om natten? 
En del ukedager og helger er det ganske mye lys på hos dere. 
Noen av lysene har sensorer og går av etter en stund uten 
mennesker, men ofte ser jeg likevel noen lyskilder inne i 
lokalene deres. Har dere folk som jobber på natten? Glemmer 
deres ansatte å slukke lyset? Eller er dette en strategi for å 
kutte effekttopper i nettet? 

Med vennlig hilsen,
Ina Charlotte Berntsen

Svar:

Hei Ina Charlotte  Takk       for din tilbakemelding.
Det stemmer at TrønderEnergi Nett har ansatte som jobber hele 
døgnet, de overvåker strømnettet 🙂
Det er også andre leietakere i bygget som kanskje er her på 
kveldstid.
Men vi vil uansett ta med din tilbakemelding til den som drifter 
bygget, slik at han kan se om det finnes muligheter for besparelse. 
Ønsker deg en fin dag videre! 

Mvh Ole, TrønderEnergi Marked

TEKST GEORG VOLDEN

DESIGN OMER BABIKER
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 Vi gløsinger er godt bekjent med stands. Enten det er 
en bedrift som vil at du skal huske navnet deres eller en 
komité som vil verve deg, er stands å se hver eneste dag. 
Som forbipasserende er du kanskje mest interessert i 
det de deler ut av kaffe og godsaker, fremfor hva de har 
å si. Det kan være vanskelig å orientere seg i stands-
jungelen. For å hjelpe deg med hvem du skal holde deg 
unna, og hvem du trygt kan gå til, har MediaKom testet 
stands! 

MediaKom tester:
Stands

DNV GL 2. november
En ansamling EMILere stilte seg pent i kø for å få kaffe i pausen 
fra en tørr termoforelesning. Kaffen var god og svart, sånn den 
skal være. Nykokt attpåtil. Fordi de var opptatte med å gjøre 
ferdig standen, slapp vi unna uten prat. Rett og slett en god 
kaffepost. Terningkast 5.

TEKST ALVAR ØYASÆTER, INA CHARLOTTE BERNTSEN & GEORG VOLDEN

Tekna 31. oktober
Tekna hadde tilsynelatende gått tom for kopper, men en 
vimsete blid jente fant heldigvis en pakke til. Dessverre smakte 
kaffen skrekkelig. Må ha vært en simpel vanndrikker som hadde 
satt på denne kannen. Heldigvis var dropsene gode. Samlet 
sett ble dette en emosjonell berg-og-dal-bane. Terningkast 2.

Intoit 13. november
Nok en stand med koppmangel. Men Intoit løste det hele 
elegant med at vi kunne teste en pensumquiz mens vi 
ventet. Ex.phil satt fortsatt overraskende bra. Litt snakking og 
reklamering ble det der vi stod, men når kaffen var nytraktet og 
hadde akkurat perfekt kaffesmak veide det opp. Mulighet til å 
vinne trådløse hodetelefoner var også positivt, men uten noe 
å spise til kaffen og kun et lite klistremerke å ta med seg må 
denne standen få:  Terningkast 4.

DNB 13. september
Mens jeg stod i kaffekøen ble jeg dratt inn i en samtale av en 
av bedriftsrepresentantene. Skrekk og gru, tenkte jeg. Men 
samtalen var faktisk overraskende hyggelig, der vi diskuterte 
samlokaliseringen av NTNU. Da det endelig var min tur til å få 
kaffe, hadde jeg lave forhåpninger. Den var rykende varm, men 
dog noe svak. De gjorde derimot opp for seg med både Dumle 
OG Twist, så jeg returnerte til forelesning med et stort glis om 
munnen. Terningkast 5.

IAESTE 16. november
Etter å ha gått forbi en lang kø for å få kaffe 
fra Tekna var jeg så heldig at IAESTE stod 
på andre siden av stripa. Null kø og kaffe 
fra Kjeldsberg, god i smak og akkurat passe 
varm. Perfekt! Mens vi sjenket i koppene våre 
informerte to gutter oss om at vi kunne søke 
jobb i Madrid dersom vi hadde kunnskaper 
i C++ eller Python. Det hadde vi dessverre 
ikke (enda), men jeg følte for min egen del 
at med flytende spansk i lomma måtte jeg 
vel kunne ro inn noe slikt likevel. På “work 
offer”-lappen var derimot tysk skrevet som 
språkønske. Det gjorde meg litt trist og uten 
noe sjokolade eller kjeks å trøste seg med 
forlot jeg standen med litt blandede følelser.
Terningkast 4.

DESIGN OMER BABIKER
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Norsk vær tar aldri slutt. Heldigvis. Det har 
gjort Statkraft størst i Europa på fornybar 
energi. Nå kan du bli med på å utvikle morgen-
dagens energiløsninger. Vi tilbyr sommerjobber, 
et tverrfaglig sommerprosjekt og et inter-
nasjonalt traineeprogram.

Se mer på statkraft.no/karriere

HVA SKAL
VI LEVE AV
NÅR REGNET
TAR SLUTT?

DER-medlem kunne ikke 

navnene på EMIL-styret 2017 

da hun skulle slå de inn i De 

eldres råd.

Tips oss!

sladder@emilweb.no

HELT anonymt!

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

OG
AMPÈRE

NA
DESIGN OMER BABIKER

Overhørt av tredjeklassejente på spinning: 

"Hvordan slår jeg av sykkelen?"

Det har begynt en ny Ølrik (Ulrik) på EMIL, som har tatt opp den gamle skikk, og brygga de fire siste søndagene. Den originale Ølrik, som driver Øx, ville vært stolt!

Jente på Rema1000 kjøpte banan og dopapir. Kassaduden; "Da veit vi ka du ska gjør i kvæld!"

Kandidat til S
tyrevervet 

spurtet ut etter kort tid 

da han heller ville på 

Aurora konsertKUN
0.01 Ω

Overhørt på Lederkurs med Hjellnes: 

"Det er viktigere å ha C og D og være 

med på mye verv og aktiviteter. Vi er 

ikke bare ute etter A elevene!" Salen: 

Ahh, yesss!
Overhørt av byggstudent som skulle henge opp plakat. Vent litt! Jeg må hente vateret mitt!"

Eyefucking blir ofte i stor 
grad observert mellom 

to lystne EMILere i 
tredjeklasse

Kommer dodørene på 

Stripa til å gå utover nå??

2. klasse EMIL-jente: AtB kom på 

tida! Altså, om bussen klarte å 

komme på tida, da kan jeg klare 

å stå på alle eksamenene mine! 

Storsjarmør i 5-klassekollektiv 

har endelig lagt Tinder på hyllen, 

etter å ha blitt skutt med amors 

pil av en ung sykepleierstudent. 

Sorry alle førstisjenter, denne 

vikingen kommer til å bli opptatt 

med huslån, bikkje og bilforsikring 

fremover.

EMIL-leilighet fikk naboklage 

på julebord hvor halvparten 

av deltakere (10 personer) 

måtte løpe naken i nabolaget.

EMIL forelesere
• Termo-Truls "jeg driver litt med løpetrening", det viste vi 

jo ikke fra før...
• Helge Holden: "Nå skal det Gausses!"
• Matte 4N foreleser: "Så tar vi den k'te faktoren...".
• Fysikkforeleser observert med store problemer med å 

sjønne hvilken ende av krittet skal inn i holderen.
• Elev kom for sent og satt i kretsanalyse uten å notere. 

Hun ble stilt spørsmålet om hun husket noe om fasorer av 
Mauseth og svarte nei. Mauseth: Jooda! Eller så kan du jo 
se i notatene dine!" Badum tss.

• Fysikkforeleser: "Det hær e partygrafen. Den 
må dåkker dra fram når nabon banke på døra 
å klage, så forklare du koffer man træng så 
mye bass for at den skal oppleves likt med 
diskanten!
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Lær oss gleden over enkle ting
og latter som ikke har ondt i sinn

Forlatelse fri for baktanke
og kjærlighet til alle mennesker under solen

EM
IL
-i
n
g
en

iø
rs
p
ill
et Teknologi: Hva heter den første kommersielle 

kvantedatamaskinen?

Naturvitenskap: Hvilket fysisk fenomen baserer 
kvantedatamaskiner seg på?

Klima: Hva går Kigali-avtalen ut på?

Energibruk: Hvor mye effekt bruker “Vilje”, Norges største 
superdatamaskin, ved maks last? 

Ymse: Hva er summen av numrene på et ruletthjul?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
...at det ble reddet mange dovendyr på Energidagen
...at alle foredragsholderne så litt forvirra ut da de mottok diplom
...at det ble snakket om elferger som lader ved induksjon
...at det er ganske kult
...at regjeringen må svinge den røde pisken!
...at SIEMENS holdt appell for seg selv i pausen
...at så alle måtte vente før de kunne gå
...at SIEMENS for noen år siden solgte alle sider ved seg selv som ikke var fornybare
...at creds!
...at printerne på EL-bygget printer ensidig
...at selv om man ber de printe tosidig
...at hvorfor printe tosidig når du kan hogge ned regnskogen. 
...at dumme printere
...at trær er venner - ikke papir!
...at foreleser startet nytt eksempel kl 11:57
...at wtf
...at han rakk ikke fullføre det
...at sjokk
...at samfundet hadde nazifest
...at all pr er god pr!
...at eller ikke
...at Samfundet altså heller vil ha nazister enn EMIL på samf
...at rart
...at det ble mye spam med folk som ratet Samf som utmerket
...at geiter blir ansatt av Statnett
...at det er bare å gi opp sivingdrømmen nå
...at ManneKom skrev kalender med to L-er. (Se Komposten)
...at kanskje man skulle fokusert litt mer på rettskrivning og litt mindre på øl-drikking
...at rettskrivning er viktig
...at hilsen våre alles norsklærere
...at Vannmagasinet ville blitt elsket av norsklærere 
...at i alle fall når vi bruker ord som eskapismeeffekt
...at vet du ikke hva det betyr?
...at lol, du får google
...at semitrailere ble plutselig et interessant samtaleemne
...at elbiler snart kan konkurrere med konvensjonelle biler i rekkevidde
...at det ikke bare er forelesere som ikke kan holde foredrag
...at #ElonMusk

• D-Wave

• Superposisjon

• Reduksjon av HFK-gasser i varmepumpeanlegg

• 650kW

• 666

Fasit


