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Hilsen fra Styret
Våren har kommet og vinterens mørke hånd begynner å slippe 
taket. Gløshaugens travle dager suser av gårde som vanlig, men 
blant havet av øvinger og prosjektoppgaver finnes det heldigvis 
flere lyspunkt. EMIL-lekene er gjennomført og miljøkom har 
gjennom tett samarbeid med Link arrangert EMILs første auksjon! 
Videre i semesteret kommer flere kjente og kjære arrangementer, 
så ta noen velfortjente pauser, grip din lille hjelper og bli med på 
moroa!
Husk at studietiden ikke bare handler om få de beste karakterene, 
men også er en mulighet til å utvikle karakter. Grip de mulighetene 
du får. Man angrer alltid mer på sjansene man aldri tok enn de man 
tar!
Lykke til med semesteret og sees på neste arrangement!

Med vennlig hilsen
EMIL-styret
v/ Kongsknekt Lars Falsen Habostad
leder@emilweb.no

FOTO HARALD UNDHEIM

Leder
Kjære leser,

Kan nordmenn få til alt? Hvordan har det seg at en nok en nordmann har tatt steget opp i verdenseliten, nå i form av the one and only 

«Super-Sub», «Baby Faced Assassin», og nå på vei mot å bli Champions League-vinnende manager, Ole Gunnar Solskjær? (Kanskje litt 

tidlig å si det der med CL, men oddsen har gått fra 1:100, til 1:10 for United-seier.) Jeg har to teorier. Den første er at den norske 

velferdsstaten er så trygg og god at et abnormt stort antall har mulighet til å satse på idrett, kunne gi blanke i alt annet og få med 

familien til å gjøre det samme. Dette gjør at de store talls lov også kan gjelde oss, selv om vi er bittesmå. Det henger sammen med 

min andre teori; at det er så ekstremt mange idretter og ting å være kjendis i at det nesten er uunngåelig at nordmenn gjør det 

bra i ett eller annet. I tråd med Hans Rosslings teori om Factfullness(se utgavens «(h)Elgelesnings» må man alltid se på totalen 

hvis noe virker utrolig. Det er enormt mange kjendiser som ikke er nordmenn.

Det er sjeldent internasjonale nordmenn tar plass i politisk kvarter, der er det norsk politikk som diskuteres og nå for tiden 

KRISEN i landets eldste parti, Venstre. Partiet klager over at de ikke klarer å fronte sin liberale miljø- og innvandringspolitikk 

hvor de påstår at de vinner mange politiske seire. SJOKK. Sånn rent realpolitisk, hvilke parti bør få størst gjennomslag i en 

regjering, det partiet som måtte bli hjulpet av Høyre-velgere for å krabbe seg så vidt over sperregrensen, eller Norges 3. største 

parti ved valget i 2017, FrP? Venstre gravde effektivt sin egen grav med å gå i regjering med alles da favoritt høyrepopulister (nå 

SP).  I polkvart fredag 8. mars var løsningen å heller satse på politikkområdene grønt næringsliv og sosialliberal skolepolitikk. Venstre 

trenger å ta kontroll over egne faktisk viktige kjernesaker, fremoverlent og nytenkende miljøpolitikk, inkluderende innvandring-

spolitikk, òg felle denne dypt illiberale regjeringen. Dette makter ikke Trine å gjøre, Venstre trenger et retningsskifte og 

det heter Abid Raja. 

I Vannmagasinets digitaliseringsministeri er det nå påbegynt en samtale om vi er modne til å gå digitalt og starte nettavis 

for å nå ut til flere EMIL-studenter. Som redaktør ønsker jeg denne endringen velkommen og gleder meg til å følge det 

videre. 

God lesning! 

Hilsen

Balder Bryn Morsund
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Klem et tre, vann en blomst og vær 
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BILL GATES INVESTERER I ATOMKRAFT

I 2006 startet Bill Gates, sammen med 
andre private investorer, selskapet 

Terrapower. Selskapet sitt mål er at den 
private sektoren skal utvikle, bygge og 

drive atomkraftverk. Nå vil han akselerere 
denne prosessen ved å love å investere 1 
milliard dollar selv, og få samlet samme 

beløp fra andre investorer. Men dette gjør 
han bare hvis kongressen også vil legge 

penger i potten. Motstanden er krass, både 
fra eksperter og investorer. Ekspertene 
sier at teknologien for den nye typen 

reaktor (TWR) ikke fungerer som lovet, 
mens investorene viser til at Terrapower 
har drevet på siden 2006, og fortsatt ikke 

i nærheten av et ferdig produkt. Gates 
svarer på kritikken ved å vise til hva som 
loves og at det som mangler er penger og 

arbeidskraft. Selv om det blir gjennomslag 
i kongressen ligger teknologien langt frem 

i tid.

Watts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN OMER BABIKER &  VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆNEN

EGYPT SKAL BYGGE SOLPARKER   

Egypt sin energiproduksjon baserer seg 
nesten utelukkende på fossile kilder. I 2013 
stod de for 20% av Afrikas oljeforbruk og 

40% av gassforbruket. I tillegg subsidierer 
regjeringen fossilindustrien med mer 

penger enn den bruker på helse, velferd 
og utdanning kombinert. Det ser heldigvis 

nå ut som private selskap og til dels 
regjeringen i landet har fått øynene opp 

for solceller, en energikilde som Egypt har 
enorme ressurser av. De driver å bygger 

en solpark, “the Benban project”,  650 km 
sør for Kairo. Parken skal levere opp imot 
en million hjem med strøm. Anlegget er 

planlagt å være i operasjon i løpet av 2019. 

KINA FASER UT FOSSILE BILER

Kina er ikke kjent for å ta miljø på alvor, 
men hvis forandringer som fremmer miljø 
også gir økonomisk gevinst hopper de på 
lasset fortere enn fy. Kina ser potensialet 
og nødvendigheten med å fremme elbiler, 

og har derfor igangsatt flere tiltak for å 
fremme produksjon og salg av elbiler. De 
subsidierer elbiler med enorme summer 
og innskrenker muligheten for å kjøpe 

nye fossile biler. Det nyeste tiltaket 
gjør det umulig å starte opp selskaper/
fabrikker som bare produserer fossile 

biler. I tillegg gjøres det vanskeligere og 
dyrere for eksisterende bilprodusenter og 
satse på fossile biler. Hvis Kina fortsetter 

i denne retningen blir de nok driveren bak 
elbilindustrien i fremtiden.

STØRSTE VIRTUELLE KRAFTVERK

Et av hovedproblemene med fornybare 
energikilder er fluktueringer i produksjon. 
Lagring av overskuddsenergien, som kan 
brukes når produksjonen er for liten, er 

en viktig løsning på dette problemet. Det 
er derimot vanskelig å lagre energien 

effektivt og billig. Nå har Abu Dhabi koblet 
sammen flere natrium-svovel batterier 

sammen for å lage et slikt lagringssystem. 
Batteritypen er valgt for sin høye 

virkningsgrad, rask lading og utlading 
og mange ladesykluser uten effekttap. 

Systemet har en effekt på 108 MW og en 
lagringskapasitet på 648MWh, noe som er 
nok til drive elnettet i 6 timer uten andre 

kilder.  
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Trappistordenen stammer fra det cisterianske klosteret 
i La Trappe, Frankrike.  Ordenen ble stiftet av klosterets 
daværende abbed som mente at munkene hadde blitt for 
liberale etter mange år i rikdom, noe han ville sette en 
stopper for med reglene om streng overholdelse. Reglene 
dikterer munkenes hverdag, de våkner to om morgenen 
etter å ha sovet på sine halmsenger, for så å tilbringe 11 
timer daglig i bønn og sang og 6-7 timer i fysisk arbeid. Når 
munkene ikke er i bønn, de ikke lov til å snakke med unntak av 
klosterets hilsen, «Memento mori», husk at du dør. Klostrene 
har og en regel om å være helt selvforsynte, noe de oppnår 
ved å dyrke all mat de spiser og selge diverse egenproduserte 
produkter.  Da trappistene ikke krever avhold fra alkohol, 
brygges den kjente trappistølen på åtte ulike sertifiserte 
klostre i Belgia, Frankrike og Tyskland. Pengene de får fra 
dette går til å drive klostrene, og alt overskudd doneres til 
veldedige formål.

Trappistølen er overgjæret og ansees av mange øl-
entusiaster som blant det beste i verden. Ølen deles gjerne 
inn i fire kategorier basert på dens styrke: Enkel(Blonde), 
Dubbel, Tripel og Quadrupel. 

Øl av typen Enkel, også kjent som Blonde, er svært 
lettdrikkelig, lys øl som gjerne har en alkoholstyrke på 6.3-
7.9%. Til tross for styrken er smaken godt balansert med 
moderat sødme, fruktige toner og lav bitterhet. Den sterkere 
versjonen, tripel, har en alkoholstyrke på 8.0-12% og er som 

Nå som våren nærmer seg med stormskritt er det fint med øl som både kan lindre den siste 
vinterkulden, men også lyse opp de kommende vårdagene. Til dette finnes det intet bedre 
enn belgisk øl av høy kvalitet.

Tekst Aksel Ånestad

ØlKom Anbefaler:
Trappistøl

regel svært lys i fargen. Smaken kan enkelt beskrives som 
en tre ganger så sterk blonde, med rik sødme, en kompleks 
blanding av fruktige estere og gjærsmak og en utpreget 
bitterhet. Til tross for den høye alkoholprosenten vil en godt 
balansert tripel ofte ha lav alkoholsmak, og er derfor en øl 
som bør sippes.

Dubbel er en mørkere øl med en moderat til høy 
alkoholstyrke rundt 6.0-9.0%. Fargen varierer ofte mellom 
røde og dype brune toner, som kommer av den karamelliserte 
malten som gir en moderat til fyldig øl med tydelig maltsmak 
og hint av karamell. I likhet med enkelen har den en balansert 
fruktig smak med lav bitterhet. Dubbelen har også en 
sterkere versjon, Quadrupelen, med en karakteristisk 
alkoholstyrke på 9.0-14.0%. Denne øltypen regnes ofte som 
kongen av trappistølen med sin dype mørke farge, fyldige 
maltsmaker og lange, bitre ettersmak. Dette er en øl som 
passer utmerket til en spesiell anledning og som blir bedre av 
lagring.

Vinmonopolet har et bredt spekter med øl i trappist-stil. 
Blant disse finnes mange gode, sertifiserte trappistøl, spesielt 
anbefales quaden Trappistes Rochefort 10, dubbelen 
Westmalle Trappist Dubbel, blonden La Trappe Blonde 
Trappist og tripelen Westmalle Trappist Tripel. 
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Styret tester:
Snøbading

En våt og kald februar dag hadde hele styret bestemt seg for å 
snøbade, vel nesten hele styret. Tobias hadde forsvunnet inn i 
en snøstorm full av billag, og var derfor ingensted å se. Hedda 
derimot var litt usikker på om hun hadde nok å fylle CV-en sin 
med. Så hun bestemte seg denne februardagen for å ta turen 
på åpendag med UKA. For å muligens finne noen verv som kan 
okkupere fritiden hennes. Simon hadde bestemt seg for å være 
lagleder. Så for å vise sin autoritet, hadde han dratt på Bikbok 
og kjøpt den minste badedrakten han kunne finne. Jonas på 
den andre siden, sier aldri nei takk til en sjans for å gå i baris og 
snøbadingen var intet unntak. Badingen var en kald, men mest 
av alt en våt affære. Jeg gir badingen e/π vil ikke gjøre det igjen.

Ida:

Det var kaldt. Grusomt. Aldri igjen.

Simon:

Opplevelsen startet allerede på vei ut fra Snikkerbua. Frakk, hatt 
og lite bekledning på nedre del av kroppen førte til noe fnising og 
flere rare blikk nedover gangen i gamle elektro. Etter litt om og 
men fant vi en passende lokasjon i høyskoleparken å utfolde oss 
på. Frakken ble kastet min kropp var klar til å ta imot snøens kalde 
kyss. Både brystsvømming og crawl ble utprøvd, men med noe laber 
fremdrift. Selv om opplevelsen var smertefull er det lenge siden jeg 
hatt en så forfriskende start på en fredagskveld. Dersom du leser 
denne artikkelen og skulle bli grepet av trangen til å svømme vil jeg 
anbefale å finne et område med vann i væskeform. 

Hanna:

Det var en nydelig dag på Gløshaugen, sola skinte og det var et hint 
av vår. Heldigvis for alle (bortsett fra Ida) lå det fortsatt rester av 
snø igjen slik at vi fikk gjennomført den deilige snøbadingen. Jeg 
var først uti, ofc! Ref se bildet. 10/10 i stil om æ tør si det sjøl! 
Bakdelen (bokstavelig talt) var at snøen var litt hard som førte til 
at jeg i skrivende stund har et mellomstort skrubbsår på rompa. 
Etter dette bestemte jeg og Ida oss for å prøve og få litt farge. Dette 
fungerte åpenbart ikke så bra. Da følelsen i tærne mine var borte 
var det på tide å ta turen tilbake til EL bygget. Konklusjonen er at 
å snøbade er gøy, og å gå igjennom gløshaugen campus i bikini og 
handuk er ganske flaut.

TEKST STYRET

DESIGN OMER BABKER

Jonas:

Satement: Det var ikke så grusomt som Ida skulle ha det til.

Jeg kjørte på med en rolig startpils hjemme før jeg dro til Gløshaugen 
klar for snøbading og revy. Da jeg kom inn på kontoret møtte jeg 
Simon i en rosa badedrakt. Det første han sa var bare:

«En helt vanlig dag på gløs».

Dette oppsummerer godt resten av snøbadingen. Selv om vi mottar 
mange rare blikk mens vi svømmer halvnakne rundt i snøen foran 
hovedbygningen er dette ikke et uvanlig syn på Gløshaugen. Dette 
var en god og forfriskende start på vorset til revyen!

David:

En våt og kald februar dag hadde hele styret bestemt seg for å 
snøbade, vel nesten hele styret. Tobias hadde forsvunnet inn i en 
snøstorm full av billag, og var derfor ingensted å se. Hedda derimot 
var litt usikker på om hun hadde nok å fylle CV-en sin med. Så hun 
bestemte seg denne februardagen for å ta turen på åpendag med  
KA. For å muligens finne noen verv som kan okkupere fritiden 
hennes. Simon hadde bestemt seg for å være lagleder. Så for å 
vise sin autoritet, hadde han dratt på Bikbok og kjøpt den minste 
badedrakten han kunne finne. Jonas på den andre siden, sier aldri 
nei takk til en sjans for å gå i baris og snøbadingen var intet unntak. 
Badingen var en kald, men mest av alt en våt affære. Jeg gir badingen 
e/π vil ikke gjøre det igjen.
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Fredag 25.januar var det endelig klart for EMIL 16’s halvingeniørball. Endelig er kanskje et sterkt ord, da det ikke føles 
lenge siden vi sto på immatrikuleringsplenen og så Andreas Wahl sprenge en bøtte med flytende nitrogen på scenen. 
Fra vår egen fadderuke, til Smølaturen, til vi selv ble faddere, til UKA, til Bergen, på revyer, jubileum, gjennom 20(+) 
eksamener, 1000 timer forelesning og utallige festligheter, har det vært lite tid til å stoppe opp og tenke på hvor tiden 
ble av. 

Gutta hadde startet kvelden med å sette fyr EMIL-kjelleren, mens kvinnene også hadde felles storvors. Videre dro alle 
tradisjon tro ned til Banksalen ikledd dress og lange kjoler, hvor det var dekket til god mat, god drikke, taler, dans og 
fantastisk musikk av Bare EMIL band. En kveld som vil minnes.

EMIL 16’ er et kull som har vært svært aktivt i linjeforeningen, kanskje fordi vi ikke er et “UKA-kull”, men uansett grunn 
har vi satt våre spor i samtlige komiteer. Nå er vi spredt på tre forskjellige studieretninger og tar forskjellige fag. Noen er 
på utveksling, noen har byttet studie, noen har vi rett og slett mistet på veien og noen nye er kommet til. Kombinasjonen 
av alt dette gjør at man ikke lenger er helt sikker på hvem som faktisk går i 3.klasse. Derfor var det veldig gøy å møte igjen 
kjente fjes på halvingball, hvor alle gamle og nye var velkomne. Det kom også inn videohilsninger fra klassekamerater 
verden over, samt fra legendariske forelesere. Det var skikkelig eksamensfeststemning over hele kvelden, da mange 
hadde innsett at 60% av eksamenene er unnagjort. 

EMIL 16, vi har vært gjennom mye og hatt utrolig mye gøy sammen, men det er langt fra over. Ja, det er nå moroa 
begynner!

TEKST GGORG VOLDEN   BILDER BALDER BRYN MORSUND

Halvingballet

DESIGN OMER BABKER OG KATRINE REISÆNEN

98



Energibransjen står ovenfor et paradigmeskifte drevet frem av ny teknologi og krav til bærekraftige løsninger. For å 
løse klimautfordringene må vi jobbe smartere, fordele ressursene bedre, og utnytte verdien av enorme datamengder. 
Rejlers er eksperter på Energi og vi representerer unik kunnskap på digitalisering i kombinasjon med rådgivende 
ingeniørkompetanse. Løs fremtidens utfordringer sammen med oss!

www.rejlers.no

DESIGNING  
YOUR FUTURE. 
TODAY.

Om lag 40 prosent av elektrisk og termisk 
energiforbruket i Norge kommer fra bygningene 
våre. Parallelt – og kanskje nettopp derfor – krever 
EUs bygningsenergidirektiv at alle nybygg skal 
være nesten-nullenergibygg fra 2020. Det er bare 
ett år til. Og klokka tikker.

Erik Rognaldsen (29) er sivilingeniør i COWI, 
og fagekspert innenfor fornybar energi og 
energilagring.

– Vi er ganske langt unna dette nivået ennå. Hvis 
vi ser på TEK17 sitt energikapittel så har det ikke 
skjedd store endringene siden TEK10. TEK10 la opp 
til et energiforbruk på 115-300 kilowattimer per m² 
per år. For å nå nesten nullenergibygg må vi ned 70 
prosent fra dette. Da begynner vi å få det travelt, 
sier elektroingeniør Erik Rognaldsen.

I grensesnittet bilindustri og energi, ligger ett av 
de mest spennende trendene innen energilagring.

– Alle biler er parkert ca. 95 % av tiden. Gjennom 
V2G-teknologi (Vehicle to grid) kan elbilene lagre 
energi, og smartnettet kan "låne" energi fra bilen 
din når den ikke er i bruk, for så å fordele det via 
smartnett. Det er et enormt uforløst potensial i 
dette. 

Alle statlige bygg skal være nesten-nullenergibygg 
fra 2018. For å nå de grønne målene, må internett 
spille en vesentlig større rolle enn det gjør i dag. 

Første steg mot et fullfungerende smartnett i 
Norge er allerede tatt, med AMS-målerne som 
er installert i norske hjem. Målet er å jevne 
døgnkurven og klargjøre Norge for et fremtidig 
smartgrid-system. Dette vil gi oss lavere priser, 

større forutsigbarhet for kraftverkene og en mer 
bærekraftig strømforsyning. 

Det er i 2019 spennende å være ekspert innenfor 
energiløsninger. Barne- og ungdomssjukehuset i 
Bergen planlegges nå med ca. 1100 m² vinduer 
med transparente solceller.

Rognaldsen forteller at det i dag forskes mye på 
tredjegenerasjons solceller; quantum dot-solceller, 
organiske solceller, perovskite-solceller og dye-
sensitized solceller.

– Disse solcelleteknologiene vil kunne ha en 
høyere effektivitet enn dagens kommersielle 
solcelleteknologier og lavere produksjonskostnader. 
En av de mest spennende teknologiene er 
translucent solar concentrators. Disse slipper 
gjennom det synlige spekteret av sollyset, mens 
det langbølgede og kortbølgede sollyset fanges 
opp av membraner i glasset. Dette gjør solcellene 
nesten helt transparente, samtidig som de har 10 
% effektivitet.

Men hvordan skal vi nå energi- og klimamålene? 
Rognaldsen har stor tro på effekten som innovative 
eiendomsutviklere kan ha på utviklingen.

– Det er når vi integrerer systemer og 
sensorteknologi til bygg og større områder vi vil 
se de største resultatene. De statlige aktørene 
er programforpliktet til å gå foran, og de private 
eiendomsutviklerne følger raskt på. Kombinert 
med de største teknologiske nyvinningene innen 
fornybar energiproduksjon og koblingen til nettet, 
vil vi være på god vei. Jeg er ganske sikker på at 
dette plutselig kommer til å smelle, sier Rognaldsen.

ENERGILØSNINGENE SOM KAN REDDE 
BYGGSEKTORENS KLIMAMÅL
Elbiler og internett kan spille nøkkelroller for 
hvordan vi skal nå EU-direktivets mål om kun å 
bygge nesten-nullenergibygg fra 2020.
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GourmetKom 
presenterer:
(Sesong 2? )

Fredag 1.februar var det igjen klart for Fyllastjerners middag. 
En god gjeng fra 1-3.klasse møtte opp på Moholt på vors med 
hjemmebakt pizza stekt på Gourmetkoms pizzasteiner. Etter 
noen runder Jenga, hadde deltakerne drukket seg opp og da var 
vi igang.

Reglene i Fyllastjerners middag er enkle: Ta med en tilfeldig 
ingrediens, bli delt inn i tilfeldige lag, rødt mot blått og lag den beste 
maten. Nytt av året var de røde og blå forklene som tydelig skapte 
lagfølelse og rivalisering.

«Jeg har sett på nok kokkeprogram til å være god på det her

-Johannes blått lag

Før start ble det håndgemeng mellom lagene. Pål gjorde noen høyst 
tvilsomme burpees og fyrte av en høyst tvilsom sjekkereplikk, «Du 
er som mitt hjertes varmepumpe». Det skulle vise seg at deltakerne 
ikke kunne EMIL-eden. Den står på baksiden av Vannmagasinet hvis 
du også har glemt den. 

Merket oss veldig lite drikke blant enkelte av dommerne, dog 
Mediakoms undercover dommer uten gult bånd var i fin form. Under 
hele kvelden var det satt opp en liste regler som ble håndhevet ved å 
dele ut drikkeobligasjoner. Dommerne selv fulgte dogmet: regelen 
som bekrefter unntakene. 

Deltakerne fikk 15 minutter til å lage en dans til «magic Mike 
sangen», Pony. Både mat og kropp må være sexy. Du skal ville 
ha sex med maten. Å fytti helvete for noe greier. Mye følelser, og 
konkurransen har ikke engang begynt. Etter å ha startet fire nye 
metoo-saker vant blått lag dansekonkurransen og fikk velge mellom 
pølser og potet eller kjøttkaker og pasta. De gikk for det siste. 

60 min intensiv matlaging hadde begynt. Straks ble det desperasjon 
i det blå laget da de innså at de hadde TO ananaser. Men er det bedre 
enn en kokosnøtt? Blått lag var sikker på seier fra start. Og med 55 
minutter var de i gang, men rødt lag begynte så å planlegge? Blått 
lag delegerte, eller snakket i munnen på hverandre. Får vi bevist at 
flere kokker skaper mer søl?

«Eg tenke kjørr»

-Dommer Simon

Etter 10 min er blått lag i full gang, mens rødt lag pilser

Etter 15 min var de i gang. 45 min igjen. MEN bonus for at rødt lag 
husker å vaske hendene. 

"Kroppen skal være rein"

-Eilert

"Alt som trenger kraft er høyre hånd, alt som trenger finesse er 
venstre hånd"

-Sander. Vi tolker ikke

Jeg fikk smake en saus bestående av Frydenlund, gurkemeie mel og 
smør. Terningkast 0/6

20 min igjen krangles det i blått lag om rømme skiller seg. For håpe 
det ikke fører til at laget skiller seg. 

Blått lag forsøker å flambere ananas i Cognac. Uten hell.

Etter 30 min er det inspeksjon. Rødt lag må drikke 10 slurker for å 
ha minst ryddig kjøkkenplass

Lukter sykt brent fra soppen til det røde laget.

25 min igjen og blått lag får ikke ovnen på.

Redaksjonen har ikke tro på gryte av bønner, sopp og kokkos

Med 20 min igjen ser rødt lag ut til å ha gitt opp kokkeleringen for 
revansje på dansegulvet. Kanskje best det.

15 min igjen, har blått lag glemt kjøttkakene sine?

Er dette en kritikk av forbrukersamfunnet?

5 minutter igjen, blått lag har kommet på kjøttkakene sine. Rødt lag 
har svidd pølsene også.

E6 dundrer på anlegget og gutta koker (pasta/øving?).

4 min igjen, det kastes mat mellom lagene. 

Etter endt tid kunne blått lag presentere: Ananas med sukker 
og kanel stekt i ovnen, var fortryllende. Mens deres hovedrett; 
overkokt pasta med gurkemeie og øl, kan ikke sies å være like godt 
men helt greit. 

Rødt lag får masse bonuspoeng for presentasjon, men smakene var 
ikke helt i synkron. Bønner, avokado, kokos, potet og pølse er ikke en 
super kombo. Helt halvveis bouquet. 

Ovnsbakte poteter med en gryte av 

"Mat må ikke være vanskelig"

-eilert

Ble du nysgjerrig på dette, ryktes det en ny episode i videoformat 
i Gourmetkomgruppen på Facebook, hvor også vinnerlaget blir 
annonsert.

TEKST BALDER BRYN MORSUND & GEORG VOLDEN
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TEKST BALDER BRYN MORSUND & HÅKON BROCH

Bli kjent med:
Anders Christensen

Vi møter Anders på materialteknisk, i 2 etasje, i det som kalles Mimes 
brønn. Han byr på kaffe, og vi aksepterer, vi setter oss godt til rette og 
setter i gang. Etter spørsmål fra Mediakom som har snoket på nettsiden 
hans forteller han om et prosjekt de hjelper institutt for språk og litteratur 
med, hvor de samler inn stedsreferanser i norsk litteratur for å se om 
hvilke geografiske områder som blir nevnt i litteraturen har endret seg 
over årene. En ting er klart, dette er en mann med mange interesser. 

Faktaboks
Alder: 36

Fra: Gjøvik

Sivilstatus: Gift, har ett barn

Stilling: Førsteamanuensis

Linje: Fysikk og matematikk

Hva jobber du med?

- Ja, hva jobber jeg med. Stillingen min er faggruppeleder i vitenskapelig 
databehandling; meg og noen andre jobber med å understøtte forskning 
med bruk av data. Vi leverer spesialsupport og tjenester til de enkelte 
forskningsgrupper. I praksis jobber vi i dag spesielt inn mot tungregning. Det 
er en nasjonal organisasjon som heter Sigma 2, den har ansvar for alle de 
nasjonale tungregneanleggene. Under denne er det en gruppe ved hvert av 
de fire store universitetene som jobber med driften av disse regneanleggene. 

- Her oppe i Trondheim har vi en maskin som heter Vilje, som snart skal 
byttes ut. Den som skal erstatte den NTNU blir etter alle antagelser den 
største i Norge. 

Hva er din mening om MatLab?

- Jeg synes MatLab er et litt kult språk, men har dog sine traurige sider. Det er 
veldig tydelig at det starta med en slags interaktiv mulighet til å manipulere 
matriser, men at det er bygd ut lagvis mer og mer etter hvert, og at det har 
blitt et programmeringsspråk rundt dette etter hvert. På en annen side kan 
du for så vidt også se dette tydelig i Python.

Sammenligner du disse språkene har de jo to veldig forskjellige bakgrunner. 
MatLab er fra et firma med et team som lager funksjonalitet, mens Python 
er bygget mer av frivillige, og dermed er kvaliteten og progresjonen veldig 
forskjellig. Det er to forskjellige forretningsmodeller. Men generelt er MatLab 
raskere og mer effektivt enn Python. Det kommer av et mer snevert fokus. 
Python er jo spennende med tanke på Jupyter Notebooks, som sannsynligvis 
kommer i større monn etterhvert. 

Hva er din vei til NTNU?

-Jeg søkte! Jeg kommer fra Arendal og søkte meg opp til Trondheim og kom 
inn. Var i forsvaret et år først før jeg begynte her oppe. Men jeg var ikke 
mønsterstudent, og holdt mye med data på siden. Jeg var med på å stifte 
Programvareverkstedet, og var i tillegg med i Orakeltjenesten i mange år. 
Jeg tok en sivilingeniørgrad i datateknikk, og så ble jeg egentlig værende i 
Trondheim med diverse småjobber, og fikk til slutt jobb på institutt for 
databehandling. Jeg har på en måte aldri klart å rømme herfra pleier jeg å si.

DESIGN OMER BABIKER

Hva er din drømmestudent?

- Det å stille spørsmål er veldig viktig for en drømmestudent. Det finnes ingen 
dumme eller lure spørsmål, men heller interessante og oppryddingsspørsmål. 
De interessante spørsmålene er de gøyeste å få. Store grupper gir dessverre 
få spørsmål, og det er synd. Men  i et sånt fag (red.anm. IT Grunnkurs) blir det 
vel ikke så mye rom for spørsmål. 

- Det ble på et tidspunkt utprøvd at studentene fikk programmere litt selv i 
forelesningene, slik at de ble mer interaktive. Tilbakemeldingen var ganske 
tydelig at et mer tradisjonelt opplegg var å foretrekke. Nå skal det sies at de 
skiftet formatet underveis i semesteret, og det er en av mulige grunnene til 
at det ikke fungerte.

Hva slags øl brygger du mest av? 

- Jeg liker alt. Men, har gjort det best med mørke Stouter bl.a. Vi ble for 
eksempel norgesmestere i klassen for sterkøl på et tidspunkt. Vi ble også nr. 2 
på en hjemmebryggerkonkurranse, og fikk da så vidt ikke ølet vårt brygget av 
Nøgne. Vi brygget også en porter hos Ringnes på Gjelleråsen i 26-27 tusen 
liter. Det var veldig stilig. 

- Vi har også prøvd oss med litt mer spesielle øl. Vi samlet for eksempel 
litt urter i Bymarka for å eksperimentere. Det er spennende, men samtidig 
vanskelig logistisk rundt urter med tanke på innhøstingstid, tørking også 
videre. Mjødurt var faktisk ganske spennende, det vil vi prøve igjen. 

- Vi hadde en batch der vi tabbet oss litt ut en gang. Vi eksperimenterte med 
mesking og endte opp med masse bunnfall. De siste flaskene var nesten 50% 
bunnfall, og vi tenkte at det sikkert ble drikkende. Det viste seg at gjæren 
koste seg veldig med bunnfallet, som resulterte i at flaskene ble veldig 
overkarbonerte. Da vi åpnet første flasken var den tom før vi nådde vasken. 
Vi ende opp med å gi en til en kollega. I det han rikket på korken hørte han 
fort at den var hissig, og han valgte da å ta korken helt. Det endte opp med at 
vi måtte vaske taket. Resten ble åpnet i hagen, og da sto spruten 5-6 meter 
lang. De var livsfarlig.

Over til noe annet, du er en fan av klassisk musikk, og da lurer vi på hva 
man bør høre på? Nytt eller gammelt?

- Der  kan du dele verden litt i to. Du har de som liker lyd, og de som liker 
performance. HiFi-gjengen er i den første delen, de skal ha perfekt lyd, og 
de blir aldri ferdig med å lodde høyttalerkablene. De som liker det andre 
er veldig på jakt etter særpreg i musikken. Jeg vil egentlig heller høre på en 
framføring som har noe ekstra, enn én som kun har god lyd. Det er jo ikke noe 
galt i god lyd, men gamle innspillinger kan ofte ha noe du ikke finner på nyere. 
Så vis du bare klarer å ikke irritere deg over dårlig lyd er det mye fint å finne.

Har du et favorittprogrammeringsspråk?

- Blir litt som å si hva er favorittfilmen din, funker ikke helt. Det er så mange 
aspekter å se på. Det er fristende å si Matlab, den er veldig god som en litt 
utvidet kalkulator, men jeg bruker selv ofte Octave, som er en gratisversjon. 
Heller det enn en vanlig kalkulator. Men som språk synes jeg at Matlab ikke 
egentlig er så elegant. 

- Jeg har en sans for PostScript, som er et språk selv om de fleste kun bruker 
det som et format, og det er litt kult. 

- For en stund siden så jeg mye på et språk som heter Rexx på Amiga, det 
var et vidunderlig språk men ikke så spesielt effektivt. Det fantes ikke en 
gratisversjon, så den lagde jeg. Jeg tror den lever ennå, det er en kar i Australia 
som vedlikeholder den nå.

-  I dag bruker jeg stort sett Perl på systemarbeid, som er nok så kryptisk, men 
har programmert mest i C ellers.

La oss gå inn på interesser. Det virker som du har god kontroll på øl!

- Ja jo, jeg har jo skrevet en blogg, det er nyttig å skrive litt nyhetsoppdateringer 
som gir overblikk, men det er kulere å grave seg ned i ølhistorie. Men jeg 
merker at folk generelt er interessert i å lese nyhetsoppdateringer.

- Men egentlig liker jeg å smake og brygge. Det har jeg vært interessert i 
omtrent 15 år nå. Det er kult, fordi det handler om kjemi, mikrobiologi fysikk, 
og generelt veldig mange fagfelt kombinert. Det har dessverre blitt litt mindre 
med årene, kanskje på grunn av barn og sånn. 

... jeg har jo skrevet en blogg, det er nyttig å skrive litt 
nyhetsoppdateringer som gir overblikk, men det er kulere å 
grave seg ned i ølhistorie.

Vi har også prøvd oss med litt mer spesielle øl. Vi samlet 
for eksempel litt urter i Bymarka for å eksperimentere.
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KOMPOSTEN

Du liker bøker?

- Det må man kunne si. Det var en stund at du kunne se når lønna kom av 
at jeg gikk rett på Tapir(nå Akademika). Jeg liker å lese mest faglitteratur, det 
har med tid å gjøre, har du ikke nok tid, er det jo ikke nok tid. Jeg leser for 
tiden mye om øl og  ølhistorie, samt bryggeriteknologi, bryggeteknikker osv.

Gullvasking?

- Ja det er kjempespennende. En kollega var ingeniør på NV, borte på Termo. 
Han visste om en elv som hadde gull, der vi burde vaske. Han, Ole-Martin, 
er en gæren type, det har han alltid vært. Han organiserte turen. Vi fikk låne 
hytte måtte ta båt innover fjorden der vi ble satt av på en kai.  Der var vi en 
helg og vasket gull. Og trodde vi fant litt, men det var ikke store klumpen. Det 
var allikevel kult. Vi sjekket under et mikroskop for å bekrefte, og mistankene 
våre stemte. Gull ser veldig ut som en ferdigtygget tyggegummi, og det som 
er interessant er at dette er uavhengig av størrelse på klumpen, fordi det er så 
mykt. Så i mikroskopet kunne vi tydelig kjenne igjen formen. 

- Vi var vel der oppe to ganger, men det er ikke blitt noe store rikdommer. 
Gullvasking med panne er jo ganske spennende, det er teknikk og fysikk, så 
det er kult at du kan skille ut gullet med en såpass enkel greie. Men du blir 
ikke rik av det.

Er du redd for kunstig intelligens?

- Hahah, her hopper vi i tema. På en måte er jeg redd for kunstig intelligens, 
men er egentlig mer redd for en overdreven tiltro til kunstig intelligens. At 
man ikke er kritisk nok til hvordan det brukes. 

- Ofte er kunstig intelligens maskinlæring. Og er det som ofte trekkes frem 
som den store problemløseren for mye i dag.  Jeg driver jo med tungregning, 
og er ikke ukritisk til at kunstig intelligens skal overta for de gamle likningene. 
Maskinlæring må jo trenes opp med data, og dette gjør at den kunstige 
intelligensen kan si noe fra erfaringer, men gjerne ikke klarer å bygge noe nytt, 
og der ligger det jo en tydelig svakhet. 

- Når det er sagt er det jo noen prosjekter som ser på å bruke AI til å supplere. 
Fordelen med neurale nettverk er at når de er først er opplærte er de lette å 
bruke. Da kan du kjøre realtime, noe du ofte ikke kan til vanlig, men du må 
være innenfor et område.

- Summa Summarum, er jeg redd? Nei jeg er mer redd for å ha for stor tiltro 
til hva det kan gjøre, men det er jo et spennende tema. Dette er jo noe vi 
kommer litt borti her på mimes brønn.

Hva er Mimes brønn?

- Det er en gruppe som skal understøtte forskning, men kanskje ph.d forskning 
spesielt, så de ikke blir sittende å fikle med IT-problemer når det er noe 
teknisk de skal løse. Det vi gjør her er at vi skal få inn enkelt-forespørsler om 
for eksempel instrumentering, og datakonvertering, for å så finne personer 
som kan hjelpe dem med dette, slik at de kan finne en løsning raskt. Det er 
viktig at de ikke blir hengende fast i slike små problemer når deres jobb er å 
forske.

Siste par spørsmål

Har du et favorittall: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har ikke noe jeg tenker på 
som spesifikt, tall er tall.

- Hva med Farge? Jeg har ikke det heller egentlig, kanskje i retning av blått av 
gammel vane. Jeg har ikke noe sterke meninger om farge,  jeg ser enkeltfarger. 
Når jeg ser blått sier dattera mi at det er turkis og det er sånn og det er sånn. 

Kan du si at du er en mann uten så mange favoritter?

- Balanse er kanskje viktigere enn bestemte instanser, balanse er viktig i 
nesten alle ting.

PrEmil 
League

Årets Premier League er den mest spennende på 
mange år, både kampen om tittelen og topp 4! For 

oss i PrEMIL League er dette som å være et lite barn i 
godtebutikken. Fremover skal vi sørge for at nettopp du 

og likesinnede får en fantastisk opplevelse med sporten vi 
setter høyere enn alt annet. Tippekonkurransen er godt i 

gang, og nydelige premier venter den som blir tippekongen/
dronningen. For alle andre er det også masse godt i vente 
når blant annet sluttspillet i CL går av stabelen. Følg med i 

gruppa på Facebook fremover. Er du enda ikke medlem, 
så nøl ikke med å gjøre som andre fornuftige EMILere 

som allerede er medlem! Vi gleder oss til en aldeles 
nydelig tid som er i vente!

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABKER

En hilsen fra Link
Vi har rundet 2018 og begynt 2019, og vi har rundet et 
Link-styre og fått inn et nytt. I den anledning ønsker vi 
i Link å oppdatere våre kjære EMILere om hva som er i 
gjerdet for fremtiden. EMIL-Link har hatt en fantastisk 
vekst de siste årene, og vi i Link merker at EMILere blir 
mer og mer attraktive. Miljøvennlighet er i fokus, og det 
merkes. 

Det første vi ønsker å gjøre, er å takke det gamle styret, 
med Mikkel Nærby som leder, for den fantastiske jobben 
de gjorde. I fjor ble det satt ny inntjeningsrekord i Link med 
hele 200K over budsjett, som i seg selv er en bragd, men 
enda viktigere; de har gitt oss i det nye styret en fantastisk 
overgangsperiode. Så masse kjærlighet til det gamle styret 
<3. 

Så, hvis du ikke har fulgt helt med lurer du kanskje på 
hva Link egentlig er. Målet vårt er å være nettopp det 
navnet tilsier, en link mellom næringslivet og studentene 
ved EMIL. I samarbeid med EMIL-styret jobber vi for å 
skape oppmerksomhet rundt Energi og Miljø-studenten, 
og skape et avslappet forhold mellom oss og bedriftene. 
Mye av det vi gjør er å arrangere bedriftspresentasjoner, 
case-dager og bedriftsbesøk, arrangementer som vi ønsker 
skal være spennende og hyggelige, men først og fremst 
lavterskel. Her ønsker vi at dere skal se hvem bedriftene er, 
og viktigere, at bedriftene skal se oss.

Sammen med det gamle styret, har vi også utviklet noen 
mål for hvilken retning Link skal ta, og hva som skal 
gjennomføres i 2019. En endring fra tidligere er et økt 
fokus på ekskursjoner og større arrangementer. Vi tror på 
at både 1.klasses tur, 2.klasses tur og 4.klasses tur gjør 
utrolig mye for engasjementet i linjeforeningen, og bidrar 
til å dra oss ut av den teoretiske bobla studiet noen 
ganger kan være. Derfor ønsker vi i år å jobbe opp mot 
næringslivet for å finne muligheter hvor vi som studenter 
kan oppleve hvordan det å være ingeniør virkelig er. 

Til slutt har vi en gladnyhet, nemlig at vi jobber på spreng 
med å ferdigstille en diplomundersøkelse av EMILs 
tidligere studenter, og vi er stolte av å si at den nesten er 
i mål. Vi håper at den kan bli et referansepunkt for både 
bedrifter og studenter, og at den viser det fantastiske 
engasjement som vi ser i linjeforeningen. I tillegg vil den 
fungere som en retningslinje for alle EMILere på vei ut i 
jobb.

VI i Link-styret gleder oss utrolig mye til å jobbe for dere 
i 2019!

Mange hilsener fra EMIL-Link! 

En kollega (...) visste om en elv som hadde gul. (...)Vi 
fikk låne hytte måtte ta båt innover fjorden der vi ble satt av 
på en kai.  Der var vi en helg og vasket gull. 
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Men hva 

driver du med, 

egentlig?

Synced 3 minutes ago

Kasper Thorvaldsen

Serviettregnestykke

Mange EMILere er veldig flinke til å spise mindre kjøtt, dumpstre, 
kjøpe brukt, sparedusje sammen, bruke pledd, skru av lyset i gangen, 
kildesortere melkekartonger, sykle, ta kollektivtransport, bo kollektivt, 
ikke kjøpe flaskevann, handle i tøynett, ta med egen kopp på Stripa, bare 
kjøpe maten en trenger, ete opp rester, røkte bier, lage komposthauger 
og kjøpe sjokolade uten papir, men er det nok å skifte lyspærer og spise 
mat fra hagen, dersom man hykler på andre kritiske områder?

Kanskje har du fått slengt etter deg at utvekslingen din til Glasgow sto 
for 300 kg CO2-ekvivalenter per flytur uten å dvele lenge ved det, men 
hvorfor ende turen der? Du skal bli siv.ing,  millionær på hver årslønn 
og leve livet på vingene, når du flyr mellom konsulentselskapets mange 
kontorer. Det harde kontorarbeidet gjør at du føler at du fortjener å 
dra til det store sydenland fire ganger i året, men det holder ikke med 
kjedelige Spania når man har vært i eksotiske Australia, Sør-Afrika og 
Kina. Ferieturen legges derfor ofte til Hawaii og bittesmå karibiske 
øyer uten mer elektrisitet enn at du kan lade mobilen og ta en selfie. 
#greenWeek. Selv om du er flink, ender du på 1500 kg i årlige flyreiser.

Den gamle klassen på NTH bestemmer seg for reunion på Fiji. Av de 
140 som startet, så var det bare 80 som fullførte, men 160 dukker 
likevel opp. Det blir en knalltur med en kjapp omtur til Japan for 
å finne igjen karaokebaren hvor dere mistet Frank under en sake-
shottekonkurranse. Vi antar disse flygningene:

Værnes - Amsterdam 1 273 km (x2)

Amsterdam - Fiji 16 138 km

Fiji - Tokyo 7 188 km

Tokyo - Amsterdam 9 305 km

Ifølge CICERO utgjør turen Oslo-Bankok 1100 kg CO2-ekvivalent per 
vei, men denne turen er bare 8670 km slik at klasseturen på 35 177 km 
ender på ca. 4,43 tonn CO2-ekvivalenter per pers. For dette utslippet 
kunne man kjørt rundt 297 000 km med tog, noe som får oss over sju 
ganger rundt jorda. Alternativt med 1050 g CO2 per kg kjøtt kunne 
hver person spise 231 g storfekjøtt hver dag i 50 år. 

Nå tenker du kanskje at dette er bare fordi tog er fantastiske (les: 
elektriske), noe de er, og at fly ikke er verre enn bil når man skal sååå 
langt? Da tar du faktisk feil. Med de samme CO2-ekvivalentene kunne 
du kjørt 1,3 ganger rundt jorda, mens klasseturen til sammenligning 
ble “bare” 0,87 ganger.

Så hva når Bovim skal ha alle på utveksling? 

Gunnar Bovim uttalte i januar at samtlige studenter ved NTNU skal 
utveksle som del av studieløpet. I dag er det 42 000 studenter ved 
NTNU, og vi antar at en økende andel må dra til Asia på utveksling. Hvis vi 
regner med en midlere flyavstand på 7000 km og tar med i beregningen 
tur-retur, samt at NTNU tar imot like mange utvekslingsstudenter som 
de sender, ender dette regnestykket på grusomme 14,92 megatonn 
CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer 30% av Norges årlige utslipp med 
dagens tall. Har du tenkt på dette Bovim? Det har neppe ministrene 
som har foreslått obligatorisk utveksling for alle studenter heller. Det 
er sagt mye om Bovims stormannsgalskap i forbindelse med fusjonen, 
men når universitetets internasjonale anerkjennelse går på bekostning 
av miljøet, er det kanskje på tide å sette ned foten?

TEKST GEORG VOLDEN

DESIGN OMER BABIKER

Så hva er konklusjonen? Ikke tilbring livet på 10 000 fot. Hvis du skal 
bli en rik drittsekk på ferie, kan du i det minste være en rik drittsekk på 
seglbåt med elektrisk reservemotor.

avsporet litt… Annen sak?:

er det en politisk agenda som prøver å sverte norsk matproduksjon? 

Norsk matproduksjon er forøvrig betydelig mindre utslippsintensiv 
enn i andre land, og storfekjøtt slipper ut kun en tredjedel av 
gjennomsnittet i verden. Hvis man skal redde verden, har det vel ingen 
hensikt å kutte lokal og ellers relativt miljøvennlig matproduksjon, til 
fordel for kjøtt importert fra Brasil, hvor man hugger ned regnskogen 
for beite og soya til fôr?

Selv kjøtt fra Europa er ikke mye bedre. Her kan hundre ganger så 
mye antibiotika brukes på dyrene som i Norge, hvor vi har friske dyr 
som i større grad gir effektiv og bærekraftig produksjon. I Norge, hvor 
alvorlige dyresykdommer nesten er utryddet, trives dyrene, utnytter 
fôret bedre, vokser bedre og melker mer, mens brucellose, salmonella 
og paratuberkolose i andre land fører til at budskapet ikke produserer, 
kalver ikke overlever fødselen og syke dyr må avlives uten at kjøttet 
kan bli brukt. At dyrevelferd i andre land er en grunn til å bli veganer 
kan jeg godt forstå, men i Norge har ikke bare menneskene det godt. 
Buskapet har det også godt. Statistikken lyver ikke. 100 år med avl, 
kontroll, forebygging og forskning har gitt friske dyr, effektive dyr, 
frihet til å beite, fjøs og melkebiler med biogassanlegg. Ny forskning ser 
også på fôr som gir mindre metanutslipp når kua raper. 

Kanskje er det verdt å tenke på noe av dette neste gang du kjøper 
sjokomelk fra Tyskland, eller kjøttdeig fra Zimbabwe til 20 kroner. 
Studentbudsjett eller ei, holder jeg meg selv alltid til den hellige 
treenighet; Tine, Gilde, Prior, for å sikre meg norsk mat og samtidig 
rekke finger til dagligvarekjedenes bestevennavtaler og dumping av 
pris og produktkvalitet. 

Det at nordmenn alltid forventer topp kvalitet til laveste pris er et 
velkjent paradoks. Hvordan kan Norge være verdens rikeste land, hvis 
produsentene ikke blir betalt? Når vi har verdens beste matsikkerhet, 
minst behov for antibiotika, god dyrevelferd, verdensledende forskning 
og høyteknologisk jordbruk, hvordan kan en med respekt for jorda, 
miljøet, norske lønninger, seg selv og hva man stapper i seg, kjøpe mat 
fra land med så mye konserveringsmidler i seg at likene til innbyggerne 
i landet ikke råtner etter et liv med å spise den.

Når enkelte politiske grupper mener at man bør legge ned norsk 
landbruk og importere all maten fra utlandet, er det kanskje ikke så rart 
at de ikke bekymrer seg for matmangelen og grensestengningen som 
kan oppstå som følger av global oppvarming, når en av disse gruppene 
ikke engang tror på klimaendringer.

At det går an å spore av et serviettregnestykke vet nok alle som har 
satt opp et. 

Man må huske at alle monner drar og miljøtiltakene har mange flere 
positive effekter enn minket utslipp av karbondioksid. Husk at hvis 
milliarder av mennesker gjør litt, vil det utgjøre mye. 

Finner du ut at du skal spise kjøtt, spis norsk kjøtt.

Jeg ble utmatrikulert fra NTNU i juni 2018 etter fem fantastiske år på Energi og Miljø. Det siste året gikk utrolig fort, og starten av høsten 2017 var 
det kun to ting som gjaldt: prosjektoppgaven/masteroppgaven og jobbsøking. Det siste var faktisk ganske stressende, ikke minst når stadig flere av 
mine medstudenter kunne fortelle at de var kalt inn til intervju og/eller hadde fått jobb uten at en selv klarte det. Jeg følte meg imidlertid ikke klar 
til å forlate verken NTNU eller Trondheim, og begynte derfor også å vurdere muligheten for å ta en doktorgrad. Det angrer jeg virkelig ikke på i dag!
I studietiden forsøkte jeg å være aktiv på flere fronter. Jeg var blant annet med i linjeforeningens komité, Fagkom, fra 1. til 3. klasse, og jeg deltok i 
over 10 referansegrupper. Det gøyeste med disse vervene var å kunne diskutere med professorene hva som virket og ikke virket i de ulike fagene, 
og hvordan vi kunne øke læringsutbyttet. I tillegg ble jeg bedre kjent med dem, noe som har vært utrolig positivt, for mange av dem kan jo faktisk 
også være ganske festlige!

En ting jeg slet veldig med under studiene, var å finne en relevant sommerjobb. Det gjorde selvsagt at jeg var litt nervøs for hvordan det skulle gå 
når jeg skulle ut på jobbmarkedet. Våren 2017 var jeg så heldig å få en stud.ass.-jobb innenfor Energiplanlegging, og kom dermed i kontakt med han 
som skulle bli min fremtidige veileder på masteroppgaven, Magnus Korpås. Han begynte etter hvert å snakke om muligheten for å ta en doktorgrad 
(PhD) ved universitetet, og da det høsten 2017 ble utlyst et PhD-stipendiat innenfor energifleksibilitet, bestemte jeg meg for å søke etter tips 
fra han. Etter en nervepirrende høst fikk jeg til slutt tilbud om jobb her på instituttet med start høsten 2018. Det var rett og slett en ubeskrivelig 
følelse – ikke bare skulle jeg jobbe med noe jeg er litt over gjennomsnittet interessert i, men jeg fikk også mulighet til å bli værende i et miljø hvor 
jeg trives veldig godt!

Mitt PhD-stipendiat omhandler energifleksibilitet innenfor husholdninger og nullutslippsnabolag, hvor jeg skal se på hvordan vi kan kvantifisere 
og modellere fleksibilitet i forbruk hos sluttbrukerne for å spare nettet for økt påkjenning. Samtidig har jeg pliktarbeid hvor jeg jobber som vit.ass i 
flere 4.-klassefag, et arbeid jeg stortrives med. Ingenting er gøyere enn å være med å tilrettelegge og forbedre fagene basert på min egen erfaring 
og tilbakemeldinger fra studentene. Og hvis vi samtidig kan ha en humoristisk tone og ”tulle” litt med hverandre, er det ingenting som slår det!

Hva savner du mest med EMIL og studietiden:

Det jeg savner aller mest er friheten til å styre min egen 
hverdag, å kunne bruke en halv dag i master-gangen og prate 
med alle som kommer forbi, og ikke minst, jakten på kaffe på 
Stripa! Selv om jeg nå bare har flyttet 20 meter fra der jeg 
satt det siste året, er det noe annet nå når jeg er ansatt og får 
betalt for å jobbe. Men selvsagt, jeg har som regel alltids tid
til en kjapp prat med eller uten kaffe i gangen!

Hvordan var overgangen til jobblivet:

For meg var denne overgangen litt opp og ned. Som PhD-
kandidat har jeg mer frihet enn hvis jeg hadde vært i vanlig 
jobb, men det stilles fortsatt forventninger til progresjon. 
Riktignok kommer disse forventningene mest fra en selv, 
og jeg har hatt en periode hvor jeg har slitt med «impostor-
syndrome», dvs. at man er usikker på om en har det nivået 
som kreves. Men etter hvert har dette bedret seg, og jeg 
trives nå godt i min nye jobb!

Beste studietips:

Ikke still så høye forventninger til deg selv at det går ut over 
prestasjonene dine. Aksepter at ting kan være ”godt nok”, 
i stedet for hele tiden å jage etter det perfekte. Å finne sin 
flytsone og metode er viktig for å få til dette, og dette vil ofte 
variere fra student til student, så ikke sammenlign deg selv 
for mye med andre. De gangene da jeg tvilte mest på meg 
selv, pleide jeg alltid å tenke på hvor langt jeg allerede hadde 
kommet: «Jeg er på NTNU og tar en master, det er faktisk 
ganske bra jobba!».

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆREN

Faktaboks

Navn: Kasper Emil Thorvaldsen
Alder: 24
Linje: Energi og Miljø, Elektrisk energiteknikk og 
smarte nett -> Elektriske kraftsystemer
Stilling: 4-årig PhD innenfor “Techno-economic models of 

energy flexible buildings in the future smart grid”, NTNU 

Elkraft

2120



Mediakom tester 
drinker på kjelleren

DESIGN OMER BABIKER

På grunn av mangel på insidertips om gode drinker fra EMILs 
medlemmer, bestemte MediaKom seg en fredag for å teste 
drinkmenyen på EMIL- og Smørekoppenkjelleren. Denne 
artikkelen er ikke sponset og er ikke ment som reklame.

Georg
Drink 1 - Fjellbekk
Om denne drinken har fått sitt navn pga. rolig stemning eller 
at man etter et par drinker føler man hører bekkesildring som 
gjør deg tissetrengt er noe usikkert. Med en nøytral smak 
av sitronbrus er det mye som skal til for å fucke opp denne.
Karakter: 5

Drink 2 - Sur, gul fugl
Et neongult fargesprak av en drink som frister å prøve ut. Smaker 
en blanding av banantwist og surt eple, men denne ble ikke sur 
nok. Hvis det sure overdøvde banansmaken, kunne denne blitt 
temmelig god. Karakter: 4

Drink 3 - Whiskey sour
Vanligvis inneholder denne drinken 50% whiskey, mens dette 
var 98% og da bare 2% sitron. 2% var derimot nok til å stikke 
tunga på alle de gale stedene. Servert i høyglass fullt med is, 
men bare 41ml drikke. Prakteksempelet på utesteders is-game. 
Jeg er ikke fan av is i whiskey i utgangspunktet, men dette var 
tragisk. Karakter: 2

Drink 4 - Tequila sunrise
Denne brakte barndomsminner med smak av fluortablett med 
banan. Hvis man drakk litt Gin tonic først, endret smaken seg 
til råmelktablett med blåbær. Navnet Sunrise kommer av at 
man heller rød grenadin ned langs kanten av glasset slik at 
det legger seg som en rød kant under den gule appelsinjuicen. 
Smøregutten bak baren hadde desverre ikke funnet ut av dette 
og man fikk heller en oransje blanding. Karakter: 1

Drink 5 - Gin tonic

Denne farrislignende drinken ser spennende ut og er omtrent 
som den skal være, men selv er jeg verken fan av gin eller tonic, 
og må nok slurpe i meg mange liter stripakaffe før jeg venner 
meg til slike bitterhetsgrader. Karakter: 4

Drink 6 - Cuba libre

Kanskje er det bare jeg som begynner å kjenne det, men dette 
er den beste drinken i kveld! Jeg har ingen reservasjoner mot å 
blande med cola. Det enkle er ofte det beste. Karakter: 6

Ulrik
Drink 1
Drinknavn: Whiskey sour
Smak: limejuice med et ørlite hint av jack
Utseende: Fine isbiter, fin lime
Karakter: 3

Drink 2
Drinknavn: Tequila sunrise
Smak: Appelsinjuice og nå anna godt.
Utseende: Appelsinjuice med isbiter
Karakter: 5

Gjør det svært vanskelig å forstå at noen shotter tequila når den 
kan blandes til en så god drink

Drink 3
Drinknavn: long island iced tea
Smak: Te-ish
Utseende: Te-ish
Karakter: 5

Helt middelmådig smak, men er unntaket i loven om maksimal 
mengde alko i drink, så passe fint for fylla.

Drink 4
Drinknavn: Fjellbekk
Smak: Oppvaskmiddel
Utseende: Vann
Karakter: 1

Smakte helt unikt, trur det har mye med at få andre kan ha smakt 
det her og tenkt “der her lage vi drink av”.

Katrine 
Drink1
Drinknavn: Moscow Mule
Smak: Min første drink skulle være en strawberry daquiri, fant 
så ut at dette var litt for mye å be om så måtte ta til takke med en 
moscow mule. God ingefærøl som ble ødelagt av sprit.
Utseende: Lekker farge, med en fin lime
Karakter: 2

“Smaker litt som ingefærøl med kullsyre” -autoritetsperson i 
mediakom

Drink2
Drinknavn: sur gul fugl
Smak: veldig god, interessant bananlikør 
Utseende: veldig kul gulfarge
Karakter: 5

Drink3
Drinknavn: long Island ice tea
Smak: liker iste, så det var godt..
Utseende: fin farge, god lukt
Karakter: 5

Drink4.1
Drinknavn: gin tonic 
Smak:prøvde å vente lenge med den, fordi jeg synes gin tonic er 
fælt. Etter tre drinker er den fortsatt fæl, men i et forsøk på å 
like den drikker jeg den opp. Klarte ikke å drikke den opp, byttet 
drink med Georg, se drink 4.2
Utseende: fin og blank
Karakter: 1

Drink4.2
Drinknavn: tequila sunrise
Smak:god, skjønner ikke hvorfor georg syntes den smaker 
fluortablett eller vitamintablett (blåbær for å være spesifikk).
Utseende: nydelig farge, litt sunrise.
Karakter: 5

Drink5
Drinknavn: whiskey sour
Smak: noe av det verste jeg har smakt. Balder er helt enig: “det 
her er noe av det verste whiskey sour som er produsert i hele 
verden”. Han måtte ha en slurk av min Cuba libre.
Utseende: trist, ser ut som en shot,  det er ikke bra.
Karakter: 1----

Drink6
Navn: Cuba libre
Smak: smaker cola, det liker jeg
Utseende: ok
Karakter: 6

TEKST MEDIAKOM
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(H)ELGELESING

TEKST BALDER BRYN MORSUND

Fredrik Backman har gjort det igjen. Hans fantastiske 
debut “En mann ved navn Ove” tok Norge og verden med 
storm og oppfølgerne likeså. Denne historien tar pusten 
like mye fra oss. Den er på kun 75 små sider, men glitrer 
av nydelig språk og flotte refleksjoner.

På et torg sitter Noah og farfar og snakker om livet, 
matematikk og verdensrommet som de begge elsker. Alt 
virker til å være vanlig, men torget blir mindre og mindre 
for hver dag og farfar har vanskeligere for å holde på 
minnene.

Vi blir kjent med menneskene som står farfar nærest, 
kona, sønnen og barnebarnet Noah. Gjennom små 
fortellinger får vi innsikt i vanskene og kjærligheten 
mellom karakterene, og på en leken samt varm måte får 
vi kjenne på hvordan det er å måtte si farvel til noen som 
fortsatt er her.

“Og hver morgen blir veien hjem lengre og lengre” skulle 
egentlig aldri bli bok. Den lå ute på Backmans blogg og 
personer som leste den ble oppfordret til å gi et beløp til 
et valgfritt veldedig formål. Nå går alle royaltyinntektene 
fra boken til “Hjärnfonden”, en stiftelse som forsker på 
hjernens sykdommer. Og heldigvis for oss ble det bok. 
Anbefales virkelig.

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆNEN

Factfullness
Forfatter: Hans Rosling

Balder
Drink 1 - Cuba libre
Om du savner kapteinsabeltannis er dette drinken for deg! Rum 
og cola med en syrlig touch, dette var godt. Full uten å smake 
sprit.
Terningkast 5

Drink 2 - Tequila sunrise
Her kan du faktisk se for deg solnedgangen før en hard fyllanatt. 
Mindte søt en Cuba libre, og det er bare bra. Tequilasmaken er 
langt bak, heldigvis. 
Terningkast 5. 

Drink 3 GT
Ordentlig granskog her er det på G! Spriten hviler i bakgrunnen 
der den bør være. Du får den faktisk ikke bedre! 
Karakter 6!

Drink 4 Long Island ice res
Se for deg at du drikker iste og blir mega drita. Du tenker 
sommer, du tenker lime. Det er bra, men trekkes ned for kanskje 
ørlite for søt.
Terningkast 5

Drink 5 - Sur gul fugl
Sur ja, fugl nei. Kjempesur! Surere enn små sure, og mer alkohol! 
Der har'un! Solo! Norskt og godt. Men også syden!
Terningkast 5

Drink 6 - Moscow mule
Det smaker ingefærøl med kullsyre! Her er vi på! Kembodigg! 
Hører de andre snakket om at jeg ikke kommer til å huske dette. 
Terningkast 6

Drink 7 - Whiskey sour
Dette fungerer ikke. Man kan ikke få drink i shotglass. Her har 
noen fucka opp. Veldig sterk, smaker mye whisky. Denne drinken 
kan være mye bedre. 
Terningkast 2

Drink 8 - Tequila sunrise
Vent nå litt. Denne har jeg jo allerede testet… 
Terningkast 6

Sander
Drink 1
Gin and tonic
En god og enkel klassiker. Smaker av einer og ikke for mye 
alkohol smak. Har ingenting å trekke for. Terningkast: 6  

Drink 2
Tequila sunrise
Latterlig søt men lite alkoholsmak, men får litt ekstrapoeng for 
kul rød og gul fargekombinasjon. Terningkast: 3

Drink 3
Moscow Mule
Startet veldig god, og smakte ren ingefærøl, men noen slurker 
ble til vodkashots. Er ikke sikker på om dette var fordi min 
drink var dårlig blandet eller om ingefærøl og vodka er polar og 
upolar. Ble som å spille russisk rulett med en drink, trekker opp 
at drinken tar med kulturaspekter. Terningkast: 4

Drink 4
Fjellbekk 
Klarer ikke å plassere smaken, helt unik opplevelse. En drink 
som må prøves, men ikke spesielt god. Terningkast: 3

Drink 5
Long Island ice tea
En ellers god drink blir her ødelagt av billig Cola. Her kan det 
legges til 5 kroner på prisen for å investere i skikkelig Cola. 
Terningkast: 3

Drink 6
Sur gul fugl
Jeg liker sure ting, og jeg liker banan, men jeg liker ikke ekstremt 
sur banan. Mye kan løses her ved å kutte ned på surheten. 
Terningkast: 2 
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TEKST ULRIK SUNDQUIST

Ronny Wiltersens sjakkproblem
Denne utgavens sjakk kommer fra en posisjon som 
oppstod under verdens kanskje mest sette sjakkparti, 
mellom Ronny Wiltersen og sjakkcomputeren til 
Minerva McSnurp. Når Harry, Ronny og Hermine 
kommer inn i et enormt rom med et sjakkbrett midt på, 
forsøker de først å bare krysse midt på sjakkbrettet, 
men de hvite bøndene drar frem sverdene sine, og 
stopper dem. Istedet for å gå rolig rundt, bestemmer de 
seg for å spille sjakk, og inntar plassene til tre, beleilig 
nok, mystisk forsvunne brikker. Hermine er tårnet, 
Harry er løperen, og Ronny er hesten. Det viser seg at 
dersom en brikke blir tatt, blir den ikke «captured», som 
det heter på engelsk, men heller brutalt myrdet i kaldt 
blod. Derfor bør vi forsøke å unngå ofring av Harry og 
Hermine, men som vi så i filmen er det ikke så nøye 
med Ronny. 

Fra utgangsposisjonen tar den hvite dronninga bonden 
rett framfor seg, og truer derfor å ta Harry:

Oppgaven nå er å sette den hvite kongen i sjakk matt 
uten å miste Harry eller Hermine, en overraskende kul 
gåte med tanke på hvor lite screentime den fikk. Om 
du bryr deg det grann om sjakk er det en morsom liten 
nøtt, og hvis ikke er løsningen 1. Qxd3 Rc3 2. Qxc3 
Nh3+ 3. Qxh3 Bc5+ 4. Qe3 Bxe3#, eller på norsk: 
Tårnet flytter mellom Harry og dronninga, og blir totalt 
destruert:

Ronny sjakker ved å hoppe til feltet lengst til høyre, og 
blir også slått av dronninga. Heldigvis sitter han på en 
steinhest som tar støyten, og den eneste skaden han 
pådrar seg er et fall på ca 1,5 meter. Harry flytter til der 
tårnet stod i utgangsstillingen, og setter kongen i sjakk. 
Dronninga må flytte mellom Harry og kongen, og så kan 
harry ta dronninga og si sjakk matt. 

På tross av at Ronny skulle være så supergod i sjakk, er dette faktisk ikke optimalt. I stedet for å selv sjakke kongen, kunne han mattet et 
trekk tidligere ved å be Harry sjakke på feltet to over dronningen. Etter at Harry hadde blitt myrdet, kunne han selv satt sjakk matt, tatt all 
ære for å stoppe voldemort, og blitt helten i 6 bøker og 7 filmer til. Dessverre for unge Wiltersen var han ikke så smart, så istedet fikk han 
en måned på sykestua og 50 poeng til griffing for sånn halvgodt sjakkspill.
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Norsk vær tar aldri slutt. Heldigvis. Det har gjort 
Statkraft størst i Europa på fornybar energi. Men 
hvorfor stoppe der? En hel verden trenger mer av 
det vi kan mest om. Det gir unike muligheter, som 
må tas godt vare på. Til beste for miljøet og til 
beste for AS Norge.

Se mer på statkraft.no

Elektro SikkerhetRørVentilasjon KuldeByggautomasjon Energi Hei alle EMILere!

Vil du skape 
energieffektive 
bygg?

Les mer på: www.gk.no

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og 
servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, 
rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde og energi. Våre mer 
enn 3500 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd 
om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon 
til drift og vedlikehold. GK Gruppen omsetter for 6 milliarder 
kroner. Vi er også stolt partner i NTNU/SINTEFs FME ZEN  
- et forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer.
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SCHNAPPS SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

OG
AMPÈRE

NA
DESIGN OMER BABIKER

“Man trenger diktaturer for å få teknologi 
gjennomført” -Kjent kommunist i reg.tek

“The real power system reality life” - Toftis

KUN
0.5 GARN

Elggevir ryktes misbrukt av tidligere 

styremedlem i Øst-Trøndelag

Trær døde under Emillekene

Steinbord til 60 000 knust i 5.klassehytte i Åre

ManneKom trengte bensin for 
å tenne bål i bymarka

“Reguleringsgrad, prøv å si det fort 
når du er full” - regtek-foreleser

Joggende komite observert 

løpende fra Lade til Gløs 

gjennom Trondheims gater 

med hver sin sekk kull i 

hendene. Den ølympiske 

fakkelen ble båret til Elbygget

Tips oss!

HELT anonymt!



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 er AlphaZero?

Naturvitenskap: Hvor ble helium oppdaget først?

Klima: Hvilket fenomen har ført til den ekstremt kalde 
perioden denne vinteren i USA?

Energibruk: Hvor mye energi kan ett kilogram uran-235 
produsere gjennom fisjon?

Ymse: Hvilken utdannelse har Rowan Atkinson (Mr. Bean)?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
...at verken avokado, melon eller kiwi er ekte vegansk
...at fordi man trenger så mange bier i produksjonen at de brukes som husdyr
...at man henter bier langveisfra for å få nok
...at da er heller ikke honning ekte vegansk
...at insekter ikke er vegansk
...at det spørs jo kanskje om man (bare) er miljøveganer
...at å spise insekter er bærekraftig
...at men ikke humler
...at birøkting er bra for miljøet
...at planter trenger befruktning
...at pollen ikke bare er en plage
...at avokadoproduksjonen i stor grad også styres av meksikanske narkokartell
...at den tropiske frukten også trenger enorme mengder vann
...at du trodde lunsjen din var instamateriale
...at millennials
...at men det er jo godt da
...at og sunt
...at hvis man er imot husdyrhold, burde man ikke også være imot kjæledyr?
...at å kjøpe et dyr er jo noe HELT annet enn å melke det
...at en leilighet på Møllenberg er basically hundens naturlige habitat
...at hver nordmann forbruker 18 kg plast hvert år
...at avokado kommer stadig oftere i pappbeger i stedet for plast
...at elgen er ferdig med avokado nå, lover
...at Vannmagasinet ikke er politisk nøytralt
...at ihvertfall ikke miljøpolitisk
...at Pølsekom var en tidligere geriljagruppe i Gourmetkom
...at det ble slutt, da sennepsansvarlig trakk seg
...at Høystemts nye superleder ikke er den mest veltalende
...at redaktør vant enda en case
...at metasladder
...at MediaKom er verdt mye på CV’en
...at du er ansatt!

• En sjakk-AI

• På solen (Emisjonsspektrum)

• Polar vortex lengre sør pga. klimaendringer

• 20 Terajoule

• Master i Electrical engineering fra Oxford

Fasit


