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Hilsen fra Styret
Gratulerer kjære førsteklassinger med å ha fullført renselsen, 
og gratulerer med å ha blitt fullverdige medlemmer av EMIL. 
Komitéopptak har blitt gjennomført, og de fleste har funnet seg en 
eller flere komiteer å engasjere seg i. Men husk at det aldri er for 
sent å slenge seg på dersom du finner ut at du ønsker å prøve noe 
nytt. Ja det gjelder også dere i 2 – 5 klasse. 
Når du leser dette er vi allerede godt ut i semesteret, og det 
begynner å nærme seg generalforsamling. Da skal et nytt styre 
velges, og det er på tide for oss å gi hatten videre. Det er litt 
vemodig at vår tid går mot slutten, men EMIL har godt av ny 
næring for å kunne vokse videre. Hvis du i løpet av den lille, eller 
kanskje litt lengre, tiden i Trondheim har tenkt at styret virker 
spennende, så still til styret! Det er nå du har muligheten til å få 
unike opplevelser og ta med deg verdifull erfaring videre. Ikke nøl 
med å ta utfordringen. Man angrer alltid mest på de mulighetene 
man ikke tar.
Lykke til med siste rest av semesteret. Husk å senke skuldrene og 
ta noen velfortjente pauser innimellom. Det ordner seg alltid selv 
om første semester ikke alltid går helt på skinner!

Med vennlig hilsen
EMIL-styret
v/ Kongsknekt Simon Løvdal
leder@emilweb.no
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Klem et tre, vann en blomst og vær 
glade i hverandre!



ECOSIA

Ingen student kan komme seg gjennom 
hele studiet uten en søkemotor. Nå har 

det dukket opp en søkemotor som planter 
trær. Ecosia er en søkemotor som bruker 
80% av overskuddet sitt på å plante trær 
i Amazonas. Så neste gang du klør deg i 

hodet over en øving og tyr til internettets 
informasjon, kan du plante noen trær 

samtidig.

https://www.ecosia.org/

Watts upWatts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN VLAD CRISTEA & OMER BABIKER

LED-PÆRER GJØR TRUMP ORANSJE

Man lurer ofte på hva som driver Trump 
til å ta de valgene han gjør. Denne gangen 

har han valgt å fjerne kravene om å 
fase ut glødepærer for LED-pærer. Hans 
begrunnelse … LED - pærene får han til 

å se oransje ut. Han utdyper også at han 
ikke er en forfengelig person. Dette er en 
av flere regressive energitiltak som den 

amerikanske regjeringen har gjennomført 
den siste tiden. Med slike begrunnelser og 
hendelser begynner man å undre på hva 

som er satire og ikke.

KLIMAVERSTING I STRØMNETTET

Utviklingen i fornybar energi krever en 
utbygging av strømnett og kraftelektronikk. 
En viktig isolator som brukes er SF6. Denne 
gassen er en ekstremt kraftig drivhusgass, 

23 500 ganger kraftigere enn CO2. Den 
gassen lekker ut, og med utbyggingen, har 
total lekket gass gått opp. Industrien har 
vært treg med å innovere og er redd for 

konsekvensene med andre, mindre testede 
substitutter. I dag er det ingen gode nok 
substitutter for høyspenningsnett, men i 

litt lavere spenningsnivå, som for eksempel 
vindturbiner, er det andre muligheter. I en 
vindpark, East Angelina One, utenfor Skot-
tland settes opp vindturbiner som bruker 

vakuum istedenfor SF6. Det jobbes også med 
tettere komponenter, og klimaforkjempere 

forsøker å forby gassen. Eksperter tror dog at 
EU ikke vil forby gassen før tidligst 2025.

AI FORBEDRER VARMEPUMPER

De fleste varmepumper bruker stempel for 
å komprimerer gassen. En forskergruppe 

fra EPFL i Sveits vil bytte ut stempel 
med mikro-turbokompressorer for å 

unngå friksjonstap. Dette kan redusere 
strømforbruket til en varmepumpe med 

25% og størrelsen på kompressoren 
blir 10 ganger mindre. For å designe 

kompressorene har forskergruppa tatt i 
bruk AI. AI-en ble matet med over 500 000 

simuleringer av varmepumpedrift med 
ulike variable, og returnerte likninger for 
designparametre. De tror teknologien kan 
være på markedet om 5 år, da det trengs 
en god del forandring i produksjonsfasen 

av varmepumper. 

Leder
Godtfolk!

Om jeg innser at utgaven kanskje kommer litt 
sent? Om jeg som redaktør tar ansvar? Det 
kan jeg ikke svare på akkurat nå, i fare for å 
forskuttere arbeidet til kommiteen som skal 
finne ut hva som skjedde, hvorfor og hvem som 
skal stilles til ansvar. 

Så lett er det tydeligvis å komme unna med 
ting om man er så heldig å være del av et 
regjeringsapparat. Arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie er nok på overtid. En så stor 
skandale som NAV-saken faktisk er, så må det 
få praktiske konsekvenser for ansvarshavende. 
Hittil har ytelsesdirektøren i NAV, Kjersti 
Moland, måttet gå av. Det er trolig ikke nok 
for horden av navere, men først og fremst 
opposisjonspolitikere, som vil se blod. En 
løsning for Hauglie hadde vært å sparke 
øverste ledelse i NAV, direktør Sigrun Vågeng, 
problemet er at hun allerede skal gå av med 
pensjon i om få måneder, så det i realiteten ikke 
har praktiske konsekvenser. Når nå et relevant 
saksdokument har blitt liggende nedstøvet i en 
skuff, blir det trolig nok skyts for opposisjonen 
til å plaffe ned og ut av regjeringskontorene en 
ellers dyktig minister. 

En annen person som har vært i fare for å 
miste jobben er vår kjære baby faced assassin, 
Ole Gunnar Solskjær. Med sjokkseieren over 
både Tottenham og City er det for første 
gang på lenge at man igjen diskuterer at 
kristiansunderen kommer til å bli værende 
i United. Hvordan er det mulig å vinne mot 
nesten samtlige topplag, borte som hjemme, 
men bli knust av samtlige bunnlag? Det er som 
om man skulle fått A i elektromagnetisme, 
fluid og c++, mens man får E i krets, tekled og 
fugletitting. Uansett, når en nordmann gjør det 
bra, så er allting godt. 

Lite gir så julestemning som når media fylles 
av saker om korstoget mot den NORSKE jula. 
Denne gangen var det Seljord ungdomsskole 
som hadde forbrutt seg mot de norske 
menneskerettigheter, ved å ønske at man 
skal si tradisjonsmat istedenfor julemat. 
Det ble norges mest leste sak. Og det mest 
overraskende var at både Høyre og KrF også 
slang seg på og gikk ut og mente bastant at “det 
må da være lov å si jul!”, som om det er noen som 
mener at det ikke er det. Det er utvilsomt det 
mest lavmål som både Høyre og KrF noensinne 
har sagt, en ekkel stråmannsargumentasjon. 
Heldigvis fikk de sterk negativ respons, og 
det er bare å håpe at har lært av dette, og at vi 
kan ta å slutte den pågående importen av den 
amerikanske kulturkrigen.

Da gjenstår det bare å ønske god tradisjon til 
alle Vannmagasinets lesere!
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Vindkraftdebatten er på feil kurs.

Jeg har fått inntrykk av at noen av vindparkenes 
motstandere fremstår som en slags moderne 
Don Quijote. En karakter som kjemper mot 
onde vindmøller på et varierende grunnlag. 
Argumentasjonen deres er godartet, men mange 
av argumentene mangler perspektiv. Vindturbiner 
påvirker nærmiljø i aller største grad, men i forhold 
til andre miljøpåvirkninger i Norge er de små. I 
forhold til problemene verden står overfor i dag er 
de nær ubetydelige.

I sommer publiserte blant andre NRK og Dagens 
Næringsliv saker med titlene henholdsvis «Ingen 
hadde regnet ut hvor mye urørt natur vindkraften 
vil ta» og «Store urørte naturområder i Norge trues 
av vindkraftutbygging». Begge baserer seg på en 
artikkel fra Miljødirektoratet om norsk inngrepsfri 
natur, og hvordan en utbygging av vindkraft 
vil påvirke den. Kommentarfeltet hos NRK på 
Facebook blomstret med konstruktiv debatt om 
dette temaet. Nei da, ikke helt.

Kommentarene er i stor grad ensidige. Saken 
handler jo om hvordan vindkraftanlegg vil legge 
beslag på norsk natur, noe som appellerer til 
de fleste nordmenn. En undersøkelse fra 2014 
konkluderer for eksempel med at den norske 
naturen er det nordmenn er nest mest stolt over, 
bare passert av ytringsfriheten.

Dette kommentarfeltet er et godt eksempel på 
denne debattens mangel på perspektiv. Det 
inngrepsfrie arealet vindparkene NVE har gitt 
konsesjon for vil ta opp 650 kvadratkilometer.  
Dette er et tall som kun står for 0.46 % av Norges 
totalt 142 500 kvadratkilometer inngrepsfri natur. 
Dette er en sammenlikning som er viktig å ha med 
seg, og som er vanskelig å tolke fra en overskrift.

Perspektiv er viktig, og dette utbyggingsarealet 
trenger sammenlikningsgrunnlag. Mellom 2008 
og 2012 ble det tapt 888 kvadratkilometer med 
inngrepsfrie naturområder ifølge miljødirektoratet, 
ned fra 2446 kvadratkilometer mellom 1988 
og 1993. Utbygging av denne konsesjonen 
for vindkraft vil som nevnt føre med seg 650 
kvadratkilometer av tapt natur. Hvis man først skal 
ofre inngrepsfri natur, er grønn energi det beste 
alternativet. Da bør vi heller skrinlegge andre 
prosjekter.

 Et annet problem med vindturbiner som ofte 
trekkes frem er den direkte trusselen de utgjør for 
fugler. Da er det spesielt havørnen som nevnes 
som en utsatt art. Dette er riktig, Turbiner dreper 
havørn. Her er det gjerne vindparken på Smøla som 
brukes som eksempel, da Smøla trolig har høyest 
tetthet av havørn i Verden. Likevel konkluderte

Å sloss mot vindmøller
TEKST HÅKON BROCH

allerede i 2014 en doktorgradsavhandling med at 
havørnbestanden kun trues innenfor 5 kilometer 
fra parken, og at den på resten av Smøla fortsetter 
å øke. Denne forskningen ga også innsyn i tiltak 
som kan gjøres for å beskytte de få havørn som 
hekker i selve parken. 

Når det kommer til resterende fugleliv bør det 
også være mer perspektiv. Det eksisterer ikke 
nøyaktige tall for hvor mange fugler som drepes 
av vindturbiner i Norge, men la oss gjøre et grovt 
anslag. I et intervju med NRK sier Martin Eggen, 
naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, 
at over 500 fugler har dødd i Smøla vindpark totalt 
siden oppstarten i 2002. Bruker vi dette som en 
basis for resten av Norges 468 turbiner er det 
snakk om rundt 260 døde fugler årlig. Et grovt 
anslag.

Allikevel kan dette tallet brukes som et 
sammenligningsgrunnlag med fugledød ellers i 
Norge. I en sak fra Dagsavisen blir for eksempel 
tallene for fugler tatt av katt, og fugler i kollisjon 
med vinduer satt til å være i området 10-11 
millioner årlig. Hver.

Et annet argument som brukes mot noen 
vindkraftprosjekter er at de finansieres av 
utenlandske aktører. Nylig dukket det opp en sak 
i Teknisk Ukeblad om Tyske Stadtwerke Munchen 
som investerer et milliardbeløp i vindkraft i 

Trøndelag. Her mener jeg kritikken er urettferdig. 
Norge har svært gode vindressurser i forhold til 
resten av Europa, og energikostnadene for vind her 
er lavere enn alle andre europeiske land.

Det er fantastisk at Tyskland investerer i grønn 
energi, helt uavhengig om hvor det er plassert, fordi 
mer grønn energi betyr mindre energi produsert fra 
fossile kilder. Norge med sine store ressurser må gå 
foran og vise verden hva som må gjøres. Uansett 
hvor små vi er.

Vi trenger en storstilt fornybarutbygging, og det 
er derfor positivt at internasjonale selskaper vil 
produsere vindkraft i Norge. Dette kan dessuten 
også ha positive effekter for lokalmiljøet, bare se på 
Roan.  Billig vindkraft er fantastisk, fordi det er først 
når klimavennlig energi blir billigst at den slår ut 
fossile energikilder.

Dette koker ned til at vi må gjøre en enkel 
erkjennelse. Vi trenger et grønt skifte så fort som 
overhodet mulig. Vi har ikke tid til en overgang helt 
fri for negative konsekvenser for nærmiljø, da måtte 
vi ha begynt tidligere. Hvor paradoksalt er det ikke 
at argumentene mot vindkraftutbygging i stor grad 
består av at miljøet rundt dem ødelegges? Med 
tanke på at hele verdens uberørte områder trues av 
klimaendringer som indirekte kan hjelpes av nevnt 
utbygging?

DESIGN KATRINE REISÆNEN
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(H)ELGELESING

TEKST BALDER BRYN MORSUND

Det finnes mange forfattere, men de er, i alle fall ifølge 
høyresiden, i stor grad kommunister, sosialister og annet 
kunstnerisk pakk. Det er kun en forfatter som virkelig 
snakker høyresidens sak (wonder why), og det er Ayn 
Rand. En russisk-amerikansk forfatter og selverklært 
«filosof». Født i 1905 i St. Petersburg, død 1982 i sin 
elskede kapitalismens vugge, Manhattan, New York. 
Før det rakk hun å kverne ut boken hun nok er mest kjent 
for; Atlas Shrugged. En bok som har blitt så rost opp i skyene 
av folkekjære politikere som Siv Jensen og Sylvi Listhaug, 
men også politikere som blir ansett som anstendige som 
for eksempel Torbjørn Røe Isaksen. Hun har til og med blitt 
utropt som «sjefsideolog» for regjeringen. Med alle disse 
skussmålene, så måtte det jo være en bok verdt å lese?
Atlas Shrugged er ei murstein, skrevet i 1957 og lyder 
hele 1168 sider. Hovedpersonen er datteren i et stort 
jernbaneimperium Taggart, Dagny Taggart. Hun prøver å 
drive en effektiv og god jernbane i USA, men blir forsøkt 
stoppet av en stat som har degenerert inn i en sosialisme 
som baseres seg på at alle skal være like dårlige og talent er 
en synd. Hun blir dermed konstant motvirket av systemet, 
og det er kun hennes ekstreme intelligens og kapitalistiske 
sans som gjør at hun klarer å ha litt fremgang. På veien 
møter hun stålkongen Henry Rearden, som er en av de 
få i denne JÆVLA SOSIALISTSTATEN som deler hennes 
kapitalistiske lynne. Det utvikler seg til stålhet kjærlighet, 
like flat som stålskinnene Rearden produserer. Også kunne 
man kanskje tro at en kvinnelig forfatter som skriver en 
sterk kvinne i hovedrollen har visse feministiske trekk, but 
no. Hennes kvinnesyn beskrives godt i sitatet «Det største 
en kvinne kan oppleve er å være til glede for en mann».  
Hun møter et par kapitalister til, og masse sosialister, og 
det er egentlig ikke noe vits å beskrive dem mer inngående, 
for man er enten sosialist eller kapitalist og det er det 
ultimate definerende aspektet ved karakterene. Man er 
enten en smart rask og kløktig kapitalist, eller en dum, treg 
og kjip sosialist. Det er heller ingen utvikling i karakterene, 
og boken brytes stadig av håpløse forsøk på filosofiske 
passasjer med dritt. Historien er ekstremt forutsigbar 
og hele boken fremstår som et dårlig skrevet kampnotat 
for å hate på sosialister, ved å si at de er dumme i et slags 
elokvent barnehagespråk. At dette er det beste høyresiden 
har klart å produsere er faktisk helt utrolig.
Om du har lyst til å lese en skikkelig dårlig skrevet bok, som 
faktisk er så dårlig at det er provoserende, så har du 1168 
sider å glede deg til. Bon appetit.

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆNEN

Atlas Shrugged
Forfatter: Ayn Rand

MINNER FRA 
ENERGIDAGEN

DESIGN OMER BABIKERFOTO DANIEL GLØSEN OG RUNAR MELLERUD
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Hanna:
Ankom vorset fashionably late som det heter på fagspråket! Jeg 
måtte da ta igjen forspranget de andre hadde fått med å helle 
nedpå mine tuborg pints i en forrykende fart, noe som satt langt 
inne grunnet fyllesyke fra dagen før! Men var ikke lenge før 
formen var god, hæla var i taket og tennærn i tapetet! Stemninga 
på Barmuda var veldig god, nesten litt for god til tider! Såpass 
til stemning var det at ikke hele kvelden huskes like godt! Så 
når kvelden gikk mot slutten var EMIL-genseren min (som det 
er viktig å gå med for å vise overlegenhet fra resten av folket) 
sporløst forsvunnet! Det hadde også fungerende leder for vivas, 
Kjell! Så hvis noen ser en EMIL-hettegenser som svirrer rundt 
på svartemarkedet, vennligst ta kontakt! Kort oppsummert så er 
cavasøndag helt herlig, men fører ofte til en hard mandag!
Pro tip! Hvis man går hjem fra byen til Berg-ish området og du er 
litt sliten kan det være lurt å gå innom realfagsbygget og besøke 
sakosekkene uttenfor vrimleområdet! En veldig bra plass å chille 
før man begir seg på resten av veien hjem! Bare pass på å ikke 
sovne!

Styret tester:
Cavasøndag

Simon:
Endelig har lille Ida blitt 20 år og styret kunne teste Cavasøndag! 
Det jeg ikke hadde tenkt på var at søndag = stengte butikker, 
så det så ut til å bli et tørt vors. Heldigvis kom Henrik som en 
reddende djevel og lot meg ta med en av hans utsøkte viner. 
Og da var vi i gang! Etter å ha tømt vinflaska bar turen videre 
til Baramuda der bøttevis med is og cava ventet. Sammen med 
lillebror Vivas eskalerte stemningen raskt, og etter X antall glass 
konsumert endte kvelden på BK, for uten mat og drikke duger 
kongsknekt ikke. Lettere overtenning og redusert dømmekraft 
resulterte i konsumert chillicheese til en verdi av 150 kr. Fornøyd 
og midlertidig uvitende om den lille økonomiske smellen var det 
på tide vandre hjemover for å samle krefter til en ny uke med 
koking og andre hverdagslige aktiviteter. 
Konklusjon: Cavasøndag var gøy. Starte ny uke hang var ikke 
gøy.

Jonas: 
Etter å ha vært ute både fredag og lørdag var det ingenting som 
tilsa at jeg ikke skulle dra ut på søndag også. Alle gode ting er 
tre, sant? Selv om det er billig cava på Barmuda skader det ikke 
å vorse litt først. Jeg stilte derfor med lokale og shots. Noen i 
EMIL-styret var rimelig treige med å møte opp på grunn av 
bakrus og koking av øvinger, men vi ble fulltallig til slutt. Etter 
et par timer med prosecco, sprit og nydelig ravemusikk tok vi 
turen til Barmuda. Her var det billig cava og det gjør at man lett 
sveiper kortet litt for mye. Her var det utrolig bra stemning og 
mye latter. Mange flasker cava senere tok vi turen til BK. Mange 
ikke hadde spist så mye siden vi var hangover fra dagen før. 
Her ble det også svidd av litt for mange kroner, men det angrer 
man ikke på før dagen etter. Likevel er cavasøndag noe av det 
morsomste som finnes i Trondheim. Anbefales på det sterkeste. 

Ida
Som Simon måtte påpeke, så kunne styret endelig dra på cava-
søndag        Dette var noe jeg har sett frem til evig lenge, og 
hadde stoooore forventninger til kvelden! 
Lite så jeg for meg at dette skulle ende opp med et par glass for 
mye cava, og en bakruset start på en ny hard uke.. Til tross for 
dette, så var stemningen på topp gjennom hele kvelden, og jeg 
gir kvelden en soleklar 10/10

DESIGN OMER BABIKER

FOTO STYRET
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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.

1312
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Bli kjent med:
Hans Kristian Høidalen

I denne utgavens midtsideprofessor skal vi bli kjent med Hans 
Kristian Høidalen, en veteran innenfor elkraft og kraftnett. Han har 
jobbet på Gløshaugen i rundt 20 år nå, og er fortsatt aktivt med i 
forskning og undervisning. Med en så lang karriere må det ha bygget 
seg opp mye erfaring og interessante historier, så vi trappet opp på 
kontoret hans med flust av spørsmål og prøvde å finne ut hvem Hans 
Kristian er.

Faktaboks
Alder: 52 år

Sivilstatus: Gift og to barn

Stilling: Professor

Linje: Elkraftteknikk

Fødsted: Drangedal

FOTO BALDER BRYN MORSUND

DESIGN OMER BABIKER

NTNU-siden din viser at du har mange akademiske jern i ilden. Så 
hva er det du jobber med nå?

“Jeg er leder for gruppen som jobber med høyspenningsteknologi, som 
er en av de fem forskningsgruppene på elkraft. Så underviser jeg også 
overspenning i tredje klasse og vern og kontrollanlegg i fjerde klasse. Vern 
og kontrollanlegg er et nytt fagfelt vi har startet å jobbe med, og dermed 
et nytt fag. Mye av dette går ut på feilhåndtering og hvordan bruke 
dataanalyser og digitalisering av nettet til å forbedre nettsikkerheten.”

Hva er det morsomste du har jobbet med?

“Jeg er professor, vet du, og det som er spesielt med dette er at det er mye 
variert arbeid. Fra dypdykk ned i fagdetaljer til å tenke strategisk med 
nye søknader, personalsaker og ansettelser. Det aller morsomste er å få 
utdanning og forskning til å spille sammen. Prosjekter der fag, studenter 
og forskere komplimenterer hverandre, som fører til et bedre sluttresultat. 
Det nyeste faget, vern- og kontrollanlegg, som et godt eksempel. Hvis 
ikke utdanning og forskning henger sammen blir det litt som å ha et 
bein på brygga og et bein i båten. Altså at det blir litt “disconnect” i 
hverdagen.” sier Hans Kristian før han legger til: “Og doktorgraden da, 
den var jo veldig morsom.”

Så da må vi jo spørre, hva var doktorgraden din?

“Jeg så på lynnedslag, og lyninduserte spenninger i kraftnettet. Vi dro 
til Florida, også skjøt vi opp sånne raketter koblet til en metallvaier opp 
i tordenskyer. Så kan man måle hvilke effekter et lynnedslag har for 
kraftnettet.

Hva var det som gjorde deg interessert i disse temaene til å starte 
med?

“Tror jeg alltid var veldig nysgjerrig fra jeg var liten’a. På elektronikk og 
ting. Likte å skru og åpne opp radioen og sånne ting, og se hva som var 
inni. Også var jeg veldig glad i data, litt sånn programmering egentlig. Og 
er det forsåvidt fortsatt.”

Tilbake til interesser, var disse med på avgjøre valg av studie?

“Ja, så absolutt. Tror jeg hadde elkraft som andre ønske, men så er 
det jo sånn at man finner gull over alt der man graver da. Elkraft er jo 
en bred sektor, egentlig. Fra økonomi til høyspenning. Så kan jo man 
finne sin plass innafor det. Gjorde heldigvis det etterhvert da. Så er 
jo studievalg litt tilfeldig også. Alle retninger presenterer seg jo fra sin 
beste side, så man vet ikke helt hva man har meldt seg på”

Hvordan var det å være student på Gløshaugen for litt over 20 år 
siden?

“Jeg synes det var kjempeartig da. Traff likesinnede. For det er jo sånn at 
når du ender opp her som professor så har du jo litt spesielle interesser, 
litt fagidiot kan jeg tenke meg. Litt sånn nerdete. Det var det jo plutselig 
rom for da, her på Gløs. Masse nytt å lære, og en som kommer fra bygda 
og flytter inn til byen, det var jo en ting i seg sjøl. Men jeg var jo ikke 
så veldig aktiv på Samfundet for eksempel, og det angrer jeg veldig 
på, sånn etterpå. Jeg har jo en annen side som går på musikk, tekst og 
underholdning (ref vedlagt sang). Driver en del med det nå, men ikke 
noe i studietida i det hele tatt. Starta først å drive med det etter studiet. 
Burde jo vært med i Pirum eller noe sånt. Så dere som fortsatt studerer: 
Bli med og grip sjansen! ” 

Så nå som vi er litt inne på fritidsaktiviteter, hva liker du å drive med 
på fritiden?

“Veldig glad i å gå på ski, prøver å få gjort det, men får ikke tid til nok. Er 
veldig stas når snøen kommer, syns jeg. Ellers ut i marka på sommeren. 
Blir også mye gitar på loftet, men mer for meg sjøl.

Apropos programmering, vi har noen rykter om et sånn 
simuleringsprogram du har laget?

Driver veldig mye med det ja. Jeg lagde programmet i 1991, når jeg var 
ferdig med masteren. Driver fortsatt og utvikler det, og det blir brukt over 
hele verden. Det blir brukt til å simulere overspenninger og transienter 
og feil. Programmet, ATPDraw (https://www.atpdraw.net/), er jo et lite 
sånn hjertebarn, som av til er veldig stas, men av og til er det en “pain in 
the ass”. For det skal jo virke, og man får jo noen ganger henvendelser fra 
brukere, som sier det er noe galt - så må det rettes, gjerne med en gang.

Vi dro til Florida, også skjøt vi opp sånne 
raketter koblet til en metallvaier opp i 
tordenskyer.

1514





Vi har hørt om et skikræsj, vil du utdype?

“Ja, det var første gang på 40 år. Var halvveis sjukemeldt i 2 uker, tror 
jeg. Kjørte rundt en sving og gikk på trynet der det ikke var snø, så det 
ble noe hjernerystelseopplegg da. Var jo noe bikkjedritt der og, så fikk 
jo det på meg. Det var det jeg tenkte mest på i starten. Men det gikk jo 
fort å vaske av, hjernerystelsen tok jo 2 uker å kvitte seg med. Gjorde 
jo jobb litt trassig. Jeg husker forelesningen på mandagen etterpå. Helt 
mørbanka, med blåauge og helt utafor. Det var ikke noe særlig.” utdyper 
Hans Kristian, godsinnet og med et glimt i øyet og legger til: “Skal jo ikke 
skje, en nordmann skal ikke dette på ski”

Hørte rykte om at du har vært mye ute og reist?

“Det tror jeg de fleste professorer har gjort. Man må ut å møte kolleger 
å være med i ulike grupper. Blir en del konferanser, og være med i noen 
organisasjoner. Jeg er med i noe som heter CIGRE for eksempel, som er 
en internasjonal organisasjon som skal bygge bro mellom forskning og 
anvendelse. Der både bransjer og forskere deltar for å få dette til. Det blir 
jo en del reising med sånne ting ja. Også har jeg inntrykk av at det blir 
stadig mer reising, selv med alt snakket om flyskam og sånn. Det blir fort 
veldig ensomt å sitte i Norge, og for meg som er på et lite og smalt fagfelt, 
så er det å møte eksperter helt avgjørende for min del. Så det blir en del 
jobbreising, men ikke mye reising utenfor det.”

Nå har du vært professor her i tjue år, hva synes du har forandret seg 
mest på Gløshaugen?

“Må si at det er sånne datagreier, sånn som It’slearning og Blackboard. 
Kommunikasjonen med studenter har jo å forandret seg. Alle permer og 
mapper som står her inne er jo fra starten av karrieren, og fra før 2000 
da PC-en tok over. Så er jo helt annen måte å jobbe på nå enn det var i 
starten når det kommer til dette. 

Noe annet litt mer spesifikt knyttet til Gløshaugen som har forandret 
seg mest?

“Ja ja, ledelsesstrukturen er litt annerledes for eksempel. Nå blir jo rektor 
og dekaner ansatt, mens før ble de valgt. Og det gjør den forskjellen at 
før gikk informasjonen fra bunn til topp, altså fra professoren til styret, 
mens nå går det mer ovenfra og ned. Så professorene hadde mer makt i 
gamle dager.”

Forrige midtsideprofessor hadde ganske sterke meninger om dette. 
Har du noen tanker rundt dette?

“Når ting kommer ovenfra og ned så går jo ting fortere med 
reorganiseringer og nye løsninger, men kan jo kanskje gå for fort da så 
du får dårlige systemer og løsninger. Men har ingen sterke meninger om 
hvilken av dem som er bra og ikke.  

Hva er ditt tips til EMIL-studenten?

Her kunne vi ikke vært mer heldig og fikk en sangtekst om tips til 
studenter som svar (se vedlegg) som Hans fremførte for oss.

“Jeg driver jo alltid å underholder på arrangementer, og gjort det masse 
gjennom hele karrieren. Blitt litt mindre de siste årene da. 

[..] så det ble noe hjernerystelseopplegg da. 
Var jo noe bikkjedritt der og, så fikk jo det på 
meg. Det var det jeg tenkte mest på i starten.

Sangteksten

Ny i by’n

GG GG CC GG - GG GG A7A7 DD
GG G7G7 CC GG - C A G E A DG

Nå kommer det studenter
Nå kommer søte jenter
Nå kommer folk fra Halden og Stryn
Meg egent kjøleskap
og med store tørste gap
velter ville hoder inn til by’n
Vi er klar til dyst
setter pris på liv og lyst
men løfter på et litt bekymret bryn
Det røde huset svinger
studentsanger klinger
-Å det er et vakkert syn.

Energi og miljø:
Skal vi bygge, skal vi blø
Store spørsmål enda større svar
Tro hvordan det går
med oss om 50 år
kan vi leve med den vannkrafte vi har?
Blir det mye vind?
eller blir det mye svinn
når oljefondet blir med oss på bar?
Før hydrogenet kommer,
bli det vinter eller sommer?
Eller blir alt bare som det var?

VI har kommet til finalen
Og her kommer moralen:
Nyt den tid du har her som student
Tida flyr som lyn 
og alle lånte gryn
forsvinner mellom fingra, bare vent
På den andre sida,
du kommer dit med tida
Der får du den lønn som er fortjent 
Men prøv og legg litt vekt
på den reaktiv’ effekt
Det er et råd som er godt ment

Som i presentasjoner og forelesninger og sånn?

“Neeeeei, ikke som Trond Toftevaag nei. Mye av det jeg skriver er sånn 
leilighetsdikt (dikt til spesielle anledninger), så hvis du tar det frem fem år 
senere så lugger det, for det var en spesiell setting eller politisk sak som 
gjorde at det var morsomt eller bra da, men ikke nå lenger. Så blir lite av 
det i undervisningssammenheng, men for 5-10 år siden så fremførte jeg 
denne sangen på gitar for nye studenter. Har bare fremført denne en 
gang, tror jeg. ”
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Utgavens E-post

Til: kundeservice@wj.no

Hei,

Min bedrift skal gå til innkjøp av håndtørkepapir til toalett. For oss er 
bærekraft vitkig, og i den anledning lurte vi på om ett tørk er nok med deres 
håndtørkepapir, eller om man må benytte flere tørk for å bli ordentlig tørr? 

-- 
Med vennlig hilsen

Balder Bryn Morsund

Hei.
 
Vi tilbyr kvalitetspapir fra de store og kjente produsentene.
Vi mener at den beste kvaliteten fra alle disse leverandørene 
er godt nok, med tanke på at man kun trenger ett ark.   Det 
finnes flere størrelser å velge i.
Hva som er god nok, er selvsagt individuelt.
Om ønskelig kan vi tilby prøver på de forskjellige variantene.

Med vennlig hilsen/Best regards
 
Nette Engan

Serviettregnestykket -
Utleirahallen, en konspirasjon

I utkanten av Trondheim står det et bygg som kan minne om et idrettsbygg, stort og uframkommelig uten buss. Bare den argeste 
syklist tar seg opp bakkene. Veggene lukter av angst og svette. Om det var noe tvil så er det Utleirahallen det er snakk om. Men har 
noen egentlig sett det bli bedrevet idrett der? Hver eksamensperiode har hundrevis av studenter eksamen der og busser i hopetall 
for å sitte en slitt gymsal mens gamle menn slår på treklosser for å indikere at tiden er slutt, og alt håp er ute. Hvorfor skulle man 
bygget en idrettshall så fjernt fra der folk bor og ønsker å oppholde seg? Hvor umulig er det at AtB har betalt for byggingen av en 
«idrettshall» for å melke studentenes førjulskroner til bussbilletter? La oss regne litt på servietten på det økonomiske rasjonale i 
dette. 

Hvis eksamensperioden varer cirka fra 1. desember til 20. desember så er det altså 20 eksamensdager.  Vi antar og tror at 
Utleirahallen blir brukt som eksamenslokale samtlige dager, og etter min erfaring så er den som regel fullstappet. For å være litt 
konservative så er det kanskje plass til 400 studenter. Man skal være en ekstremt rask konter for å rekke frem og tilbake på den 
1 og en halve timen AtB gir deg (planlagt? Most definitely), derfor antar vi at alle må kjøpe 2 billetter. En billett koster den nette 
summen av 39kr, og litt quick maths gir oss da altså at AtB tjener 39*400*2=31 200kr per dag i eksamensperioden, eller da 31 
200kr*20=614 000kr i løpet av eksamensperioden. Så er det jo altså to slike i året, så en total sum på 1 228 000kr i løpet av året. 
Hallen sto ferdig i 2015 og AtB har altså allerede rukket å håve inn 3 684 000kr. Og, i følge MSM kostet hallen 75 milioner kroner, 
som vi tror er ganske mye mer enn den egentlige kostnaden for et bygg med noen blikkvegger og -tak. Man kan også se at MSM 
har prøvd å skrive mange artikler om hvor «flott hallen er for lokalmiljøet», og forsøkt å lage blogger som fremmer aktiviteten i 
hallen, uten å lure oss. Dette er en gigantisk melkeku for AtB, kanskje det eneste som sikrer driften av busselskapet, i tillegg til 
studentboligene på Moholt. Mer om det i en annen sak. Her er det helt tydelig at det har gått penger under bordet i et djevelsk 
samarbeid mellom NTNU og AtB, hvor AtB raker inn mest mulig av studentenes stipend, og NTNU på den måten går til krig mot 
studentenes alkoholbudsjetter. Dere er avslørt. Riv Utleirahallen med en gang og bygg et eksamenslokale på et sted folk faktisk 
vil ha det. 

TEKST BALDER BRYN MORSUND

DESIGN OMER BABIKER OG KATRINE REISÆNEN
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Er jorda flat?

G. Voldena, B. Morsunda, S. Holumb, K. Indoc, M. Litleskarec

aDepartment of Electric Power Engineering, Norwegian University of Science and Technology, O.S. Bragstads plass 2E, 7034 Trondheim.
bDepartment of Energy and Process Engineering, Norwegian University of Science and Technology, Kolbjørn Hejes vei 1B, 7034 Trondheim.

cEMIL freshmen, Norwegian University of Science and Technology, O.S. Bragstads plass 2E, 7034 Trondheim.

Sammendrag

Hensikten med laboratorieoppgaven var å studere virkemåten til et gigantisk roterende legeme. MediaKom møtte mann-
sterk opp på Gløshaugen denne søndag morgenen for å teste om jorden var flat. Mennesker under solen. De viktigste
og banebrytende funnene i denne rapporten er at jorda er flat!
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5 Målemetode og laboppsett 2

6 Resultater 2
6.1 Roterende ball . . . . . . . . . . . . . . . . 2
6.2 Jorda i vater? . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6.3 Flate kart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

7 Analyser og diskusjon 4

8 Konklusjon 4

1. Innledning

Har du noen gang vært i toppen av en vindmølle? Hvor-
for ser man aldri horisonten? Hvis verden er en kule burde
man ikke se ut i verdensrommet om man ser rett fram?

Skyene er utplassert av myndighetene for å hindre oss
fra å se kanten. Når vi fly ber ofte flyvertinnen passasje-
rene om å trekke for vinduet fordi det er for skarpt - men
egentlig er det for at man flyr nærme kanten [1].

Om jorda er rund, kan den vel også være flat! Anta at
jorda er formet som en disk. Sett så grenseverdien for
atmosfæren fra (-50) til 10 000 km. Integrerer man over

0, 0407% CO2 får man 4 km med 100% CO2., noe som
tilsvarer 48 tonn per kvadratmeter [2].

Figur 1: Er jorda flat??

2. Utledning

Miljøforskere ønsker å redusere CO2 [3] → Trump er mot-
stander av klimakampen → the government [4] lager sky-
er → skyer skaper undertrykk → undertrykking av folket
→ folket inneholder bokstaven L → illuminati har to → il-
luminati har balletak på Trump → Trump er illuminati →
illuminati confirmed!

3. Teori

Gauss feilforplantningslov gir et mål på usikkerheten i av-
ledede størrelser. I vårt tilfelle er energiendringen regnet

Draft delivered to Halsten Aastebøl 15. november 2019

ut fra de målte størrelsene fart, masse, høyde og tyngens
akselerasjon. Et uttrykk for usikkerheten er

δ∆E=

√
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∂v̄ δv̄)
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2
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er standardfeilen og

δv =

√√√√ 1

N − 1

N∑
i=1

(vi − v̄)2 (3)

er standardavviket i v. Standardfeilen til m, h og h0 er
oppgitt av måleinstrumentene, mens feilen i g er hentet
fra en ekstern kilde [5].

3.1. Roterende kulelegeme

En roterende kule vil skyve fra seg vann. I følge [6] og
Newtons lover for rotasjon er den dynamiske likningen til
systemet

ΣF = ma (4)

mgsinα− f = mv̇ (5)

gsinα = v̇ +− I0v̇

r2m
(6)

v̇ =
gsinα

1 + I0
mr2

(7)

Ved å bruke Ikuleskall = 2/3mr2 får vi at den dynamiske
ligningen til systemet blir

d2x

dt
=

3

5
gsinα (8)

4. Måleutstyr

• Basketball

• Bøtte

• Vann

• Kabeltrommel

• Vater (iPhone X)

• Kart

5. Målemetode og laboppsett

I alt skulle tre ulike forsøk gjennomføres for å bekrefte el-
ler avkrefte hypotesen Jorden er flat. Det første forsøket
baserte seg på å teste om et roterende kulelegeme ville
kunne holde vann på overflaten i voldsom rotasjonshas-
tighet. En basketball dyppet i en bøtte med vann fikk in-
dusert en rotasjonsbevegelse ved hjelp av en bevegende
hånd.

Neste forsøk gikk ut på å måle jordens ytre kurvatur. I
elektroingeniørenes ånd, ble en lang kabeltrommel benyt-
tet som en lang linjal langs jordens overflate. En iPhone
X ble brukt som vater.

Siste og avgjørende forsøk gikk ut på å sjekke kart. Helt
fra tidenes morgen, har det vært en stolt tradisjon og teg-
ne opp disse flate. Dette kan være fordi man tidligere viss-
te at jorden var flat [7] og at man kunne segle utom. Dette
måtte bare testes.

6. Resultater

6.1. Roterende ball

Det viste seg av første forsøk at 87% av ballens overflate
var helt tørr, noe som er betydelig mer enn jordas 33%
landareale. I figur 2 ser man H2O som skyter vekk fra
ballen.

Figur 2: Roterende legemer spruter vann.

2
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Statistisk fordeling av resultater

Figur 3: Resultatene er like normalfordelte som karakterene i Matte 1.

Tabell 1: Testresultater: Hvor tørr er overflaten av ballen etter å ha spun-
net 20π radianer?

Forsøk
n

Tørrhet
%

Distribusjon
-

Standardavvik
-

1 0,77 1,93 0,0066
2 0,86 5,94
3 0,92 4,52
4 0,88 5,94
5 0,94 3,45
6 0,97 1,93

Av figur 3 ser man helt klart at ballen kommer til å være
89 % tørr, noe som ikke stemmer med vår jord som er 2/3
dekket av vann [8] og dermed bare er 33 % tørr.

6.2. Jorda i vater?

I forsøk 2 med kabeltrommel og vater ble resultatet i 9 av
10 tilfeller at jorda er flat. Se forøvrig figur 4, figur 5 og
figur 6.

Figur 4: Testing med kabelstrekk. Soundtrack: Kabelstrekkesangen.

Figur 5: Presisjon fører til lavere måleusikkerhet.

For å være helt sikker tok forsøkspersonene like gjerne
og målte bakken for å forsikre seg om at forsøket ikke ble
utført i en firedimensjonal verden [9].

3

Figur 6: Bakken vi går på er heldigvis flat.

6.3. Flate kart

I tredje forsøk var det helt tydelig at kartet var flatt. Dette
kan bevitnes av figur 7.

Figur 7: Zoomer man helt ut på kartet, åpner ditt tredje øye seg for en
flat verden.

7. Analyser og diskusjon

Ut i fra de nøye konstruerte eksperimentene, ser man ty-
delig at et roterende kulelegeme med en rotasjonshastig-
het på 1670 km/h [10] kommer til å frastøte seg alt vann
og kanskje også oss mennesker! Målingene med vater
på en laaang kabel viser ingen tegn til bøying i 9 av 10
tilfeller.

Det ligger dog en usikkerhet i om Apple og Steve Jobs er

til å stole på. Kanskje vateren fiksa til å skape den helnin-
gen i det mislykkede forsøket.

8. Konklusjon

Disse forsøkene er enkle å gjenskape, og en hvilken som
helst forskerspire kan gjenta dem. Overvelmende bevis
kan ikke motstrides.

Det er ingen tvil, jorda er flat!
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og Norges karbonbudsjett, Mars 2019.
[6] H. D. Young and R. A. Freedman. University Physics. Pearson

Education, 14. edition, 2016.
[7] Ingunn Saur Modahl og Hanne Lerche Raadal. Hvor klimavenlige

er elbiler sammenlignet med benzin- og dieselbiler? Baggrundsno-
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[8] Martin Saarinen. Hydrogen fuel cell: do hydrogen cars have a fu-
ture?, Januar 2018.

[9] Helge Brattebø Carine Lausselet, Vilde Borgnes. Supplementary
material for LCA modelling for Zero Emission Neighbourhoods in
early stage planning. Technical report, NTNU, 2018.

[10] SSB. Fakta om bil og transport, 2019.

4

2524



STUDIEAVDELINGEN

SSIIVVIILL IINNGGEENNIIØØRR--   OOGG  SSIIVVIILLAARRKKIITTEEKKTTSSTTUUDDIIEENNEE

Navn

Pos tn r . Pos t s ted

Fødse l sdato

Adresse

Bedr i f t

f .o .m
(dato)

t .o .m
(dato)

Anta l l
uker

Sykmeld t Perm. Fer ie Sum 
f ravær

Tids rom

*Fy l l  u t  med 0 dersom prak t ikanten  ikke  har  hat t  f ravær

Arbe ide t  e r  u t fø r t
(k ryss  av)

Hv i s  de l t id  oppg i  
ukent l ige  a rbe ids t imer

Praks i sens  innho ld  ( s t ikkord)

Sted Dato

F i rmas tempel Undersk r i f t

Anta l l  he l t idsansat te
på a rbe idsp lassen

På he l t id
På de l t id

Anta l l  f raværsdager
Må fy l les  u t*

Type  a rbe id
Kan spes i f i se res  nedenfo r

BOKMÅL

AATTTTEESSTT  FFOORR  PPRRAAKKSSIISS

TEKSTGEORG VOLDEN
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dette. Et kjapt søk på innsida og der ligger det.

https://innsida.ntnu.no/praksis

Klikker man seg inn på for “Teknologi og arkitekt”, står det 
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sine seks første uker i fast jobb som erstatning for praksis. Så 
helt urokkelige kan ikke disse kravene være? Det skal nevnes 
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fra arbeidsliv utenom universitetet.
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å stenge kontoret i fellesferien.

Praksis -  
Er det en ting?

DESIGN OMER BABIKER

2726



4 Effektivisere energibruken i alle sektorer

2 Bruke ren strøm i transport, bygg og industri1 Erstatte fossil energi med fornybar energi

3 Utvikle fornybart hydrogen og karbonfangst

Hva skal til for å klare det:

Les mer på statkraft.no/lavutslipp2019

Det ER mulig å bremse
global oppvarming til
1,5 grader

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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KUN
0.2 JAKKER

Truls dissa 3. klassings maratontid og 

Truls dissa 3. klassings maratontid og 
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Ryktes to hook på en halvtime 

for heldig femteklassing på for heldig femteklassing på 
kjellervorskjellervors

Ryktes at det gynget greit i 
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mindre sjøvante EMIL-studenter
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Drita mediakomer tatt 
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squattende i dusjen klar til å 

douchedouche

Det meldes at de fine revyglassene Det meldes at de fine revyglassene 
kastes hvis det ligger snus i de, kastes hvis det ligger snus i de, 

miljøUKA bredde seg visst ikke ut miljøUKA bredde seg visst ikke ut 
til alle husets veggertil alle husets vegger

Ryktes at et nytt EMIL-eventyr 

Ryktes at et nytt EMIL-eventyr 

ble til på linkhyttetur

ble til på linkhyttetur

Tips oss!
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Ryktes at noen fikk se Ryktes at noen fikk se 
vindmølla på Smølaturvindmølla på Smølatur

Natasa sett beundrende på Natasa sett beundrende på 
"Paint and Sip"-plakat"Paint and Sip"-plakat

Det var mer enn daljer som 

Det var mer enn daljer som 

dinglet på imball
dinglet på imball

Ryktes at flintskallet 
Ryktes at flintskallet 

redaksjonsmedlem sov på hotellet 
redaksjonsmedlem sov på hotellet 

under imballet, med følge
under imballet, med følge



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
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p
ill
et Teknologi: Hvor små kan silisumstransitorer lages?

Naturvitenskap: Hvilken geometrisk form absorberer trykk 
best?

Klima: Hvor mange store istider har det vært i Jordens 
historie?

Energibruk: Hvilket vannkraftanlegg er verdens største 
(Installert effekt)?

Ymse: Hva er verdens eldste organisme?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
Elgen observerer

… at Eilif gjennomførte Klovneløpet på 25 blank
… at sprek gubbe
… at Truls who?
… at elKRAFT
… at apropos spreke
… at førsteklasse er en sprek gjeng
… at fadderne har gjort jobben sin
… at første er MED
… at EMIL blæstet på Forskningsdagene
… at målgruppen var 5-13 år
… at ingen av dem ville søke Kjellerkom
… at søkertallene til EMIL går i skyene om 10-15 år
… at MDG drev valgkamp på stien opp til valglokalet på gløs
… at så lenge det ikke var et parti vi ikke hater
… at Une latet som hun ankom Samfundet i grønn bil
… at den turet godt selv om lakken var grønn
… at det var kø opp til bunnpris før partilederdebatten
… at så mange overraskende ansikter på tur bak i køen har vi aldri sett før
… at EMIL, Omega og Abakus var de eneste som ikke gikk i Pride
… at hva faen da IE
… at dette må knuse Halseths hjerte
… at EMIL er en åpen og inkluderende forening
… at med mindre det regner
… at femteklasse drakk for 15K på kjellerfest
… at da var det ikke mer å drikke
… at heldigvis fikk man inn nye tønner til Gourmetkoms opptaksfest dagen etter
… at immballet IKKE var på Thon hotel Prinsen
… at futen mista reservehatten
… at EMIL hadde bursdag 28. sept.
… at GourmetKom stilte med kake
… at UKA
… at Vivillé
… at EMIL i UKEtoget
… at NYYT

• 5 nanometer før kvanteeffekter ødelegger 
funksjonsevnen

• En kule

• 5

• EThree Gorges Dam (Kina)

• Trekolonien Pando i Utah, 80 000 år gammel
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