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Hilsen fra Styret
Heisann alle EMILere, for et sprøtt semester dette har vært! Mye 
beskjeder, mail og varsler på Blackboard i hytt og pine om hva som 
skal skje. Vi har til og med fått prøvd nedstengt campus i noen 
dager, men er sjeleglade for at det utgikk rimelig fort. Dagene blir 
lengre og man kan så vidt merke at sola tar litt i. Før man vet ordet 
av det er det blitt påskeferie og man kan legge øvinger på hylla og 
ta en velfortjent pause, så hold ut! 
Vil oppfordre alle, og spesielt førsteklassingene, til å være 
engasjert og aktiv i noe annet enn bare skole. Fort gjort at alle 
dagene bare blir digitale forelesninger og samma driten dag inn 
og dag ut. Så om du er i tvil om du vil prøve ut noe nytt, som 
å bli med i en komité, ikke nøl med å sende melding til noen av 
komitéelederne eller oss i styret. Det er ofte lavterskel og man 
finner på mye moro. Kom sååå langt uten å nevne korona, så 
det må jo bety at det nærmer seg slutten og at studietilværelsen 
endelig kan komme tilbake til normalen. Gleder meg til å se alle 
på campus i fremtiden!

Med vennlig hilsen EMIL-styret
v\ Kongsknekt Elias Kolle Riskild
leder@emilweb.no
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Kjære leser,

Velkommen tilbake til et nytt semester. Tiden flyr forbi og 
vi har allerede rukket å komme til mars. Tenk at nå er det 
et helt år siden sist vi satt i en fullstappet forelesningssal 
eller danset som sild i tønne på bodegaen. Vi er i en 
spesiell tid, men jeg håper alle har det fint og får gjort det 
beste ut av situasjonen. Jeg vil gi en stor takk til Georg 
Volden, som har ledet Vannmagasinet gjennom dette 
spesielle året som var. 

Vi har endelig nådd våren, selv om vinteren enda ikke 
har gitt helt slipp her i Trondheim. Det er ikke så lett å si 
når vinteren faktisk gir slipp, men jeg ser iallfall frem mot 
lengre og varmere dager som vi har i vente. Vaksineringen 
er også i gang, men det går sakte. Veldig sakte. Og 
debattene om hvem som skal prioriteres etter de eldre og 
syke fortsetter. Burde vi starte med å vaksinere hele Oslo? 
Eller er det russen som burde vaksineres først? 

Uavhengig av når vinteren slipper og hvem som blir 
vaksinert først, så går vi mot sommer med varmere vær 
og flere vaksinerte, og da er håpet stort for at vi går i møte 
mot et åpnere samfunn. Se for deg en varm dag, piknik 
i høyskoleparken med grill, øl, musikk og gode venner. 
Hvem gleder seg vel ikke til det?

Noe annet å glede seg til er påske, som er rett rundt 
hjørnet. Dette gir iallfall meg mye motivasjon til å stå på 
med skole nå, for å så å kunne legge både elmag og fluid på 
hyllen for en etterlengtet uke med ferie. Bruk ferien godt 
så dere får ladet opp batteriene før eksamensperioden 
begynner for fullt!

Mira Elise Litleskare

Redaktør

Watts upWatts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN VLAD CRISTEA & GEORG VOLDEN

BIDEN VIL GJØRE REGJERINGENS 
KJØRETØY ELEKTRISKE

Etter 4 år med lite håp for klimavennlige 
tiltak i USA starter Biden med et løfte 
om at alle offentlige kjøretøy skal bli 

elektriske. Innenfor rimelighetens 
grenser forsåvidt så må nok se langt 
etter en elektrisk tanks. Dette løftet 

innebærer 645 000 kjøretøy, som ikke 
egentlig er veldig mye da den norske 

bilparken er på ca. 2.8 millioner. Biden 
har heller ikke kommet med noen 

konkrete planer for når eller hvordan 
dette skal gjennomføres. Så for nå er 
dette et tegn på at den amerikanske 
regjeringen også vil begynne å bidra 

skikkelig på klimafronten. De ble også 
nylig med igjen i Parisavtalen.    

GOLFSTRØMMEN STOPPER OPP

En ny studie i Nature Geoscience viser 
at sirkulasjonen av vann i Atlanterhavet 

(AMOC) som driver Golfstrømmen 
er på sitt svakeste siden 400 AD. 

Denne sørger for milde vintre i Nord-
Europa og et lavt vannivå på den 

amerikanske østkysten. Hvis denne 
reduksjon av sirkulasjon fortsetter 

vil ekstremvær bli mer hyppig, både 
varmebølger og ekstreme vintre. På 

USA’s østkyst kan byer som New York 
bli oversvømt. Forskerne estimerer at 
sikrulasjonsstyrken har blitt redusert 
med 15%, og i løpet av århundret kan 

bli redusert med 34%-45%. Scenarioet 
med havstrømmer minner mistenkelig 
om dommedagsfilmen “The day after 

tommorow”, vi får håpe at det ikke blir 
så ille.   

Caesar, L., McCarthy, G.D., Thornalley, 
D.J.R. et al. Current Atlantic Meridional 
Overturning Circulation weakest in last 

millennium. Nat. Geosci. (2021).

PRODUKSJON AV ELEKTROLYSECELLER

Ofte får vi høre om hvordan hydrogen skal brukes i fremtidens 
energisystem, men det er ikke like ofte vi hører om hvor denne 

hydrogen skal komme/kommer fra. I dag kommer mye fra 
reformering av naturgass, med sine egne CO2-utslipp. Den reneste 

måten å lage hydrogen er ved elektrolyse av vann med strøm 
fra fornybare kilder. Disse elektrolysecellene må produseres. 
En ny fabrikk i Sheffield, England som åpnet i januar, skal ha 

kapasitet til å produsere 1GW med elektrolyseceller i året. Selskapet 
bak, ITM Power, sier at fabrikken skal redusere kostnaden på 
elektrolysecellene med 40% på tre år og at prisen på hydrogen 

produsert med disse skal være konkurransedyktig med reformering 
med CCS-teknologi på ca. 40£/MWh. Hvis strømforholdene er 

optimale (overskuddsstrøm eller lav pris) kan kostnaden nesten nå 
reformering uten CCS på ca. 25£/MWh. Om alle disse utsagnene er 

sanne er uvisst, men man får håpe.  

SØR-KOREA BYGGER VERDENS STØRSTE 
OFFSHORE VINDPAR

Sør-Korea har planer om å bygge 
verdens største vindpark til havs 
innen 2030. Vindparken vil være 

ca. 8 ganger større enn den største i 
dag (1.12 GW mot 8.2GW). Kostnaden 

estimeres til 43 milliarder amerikanske 
dollar, og prosjektet vil skape 5600 

jobber. Sør-Korea vil innen 2030 øke 
installert effekt fra vindkraft fra 1.67 

GW til 16.5GW som er ca. halve Norges 
installerte effekt.  
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(H)ELGELESING
DESIGN VLAD CRISTEA & GEORG VOLDEN

(Ikke så mange lesehester i Mediakom for tiden, så det blir 
fantasy denne gangen også).

Brandon Sanderson er en av de største fantasy-
forfatterne for tiden, og han skriver fort som fy. Så 
om man er ute etter lastebillass med lesemateriale er 
Sanderson en fin kandidat. Dog blir det kanskje litt mer 
enn bare helgelesning. Rhythm of War er den fjerde boka 
i en episk verden på skala med Ringenes herre. Det er 
planlagt 10 bøker i serien, kalt the Stormlight Archives, og 
bøkene er i overkant av tusen sider. I tillegg er flere andre 
serier knyttet til denne hovedserien i et overomfattende 
univers, litt som Marvel-filmene.  Selve boken, “Rythm 
of War”, følger en verdensomspennende krig mellom 
mennesker og “singers”  (skjelldekte mennesker). Krigen 
er også en del av en evigvarende konflikt. Oppi alt dette 
følger vi forskjellige personer fra begge sider av konflikten. 
I tillegg er vanlige fantasy-elementer som magi, monstre 
og guder med i bildet. Det blir for mye å greie ut om hele 
handlingen, så jeg tar heller opp hva man som leser får 
ved å lese denne boken.

Boken gir det stor dose god gammeldags fantasy, men 
samtidig legges en god del tvister inn i de gamle tropene. 
Du får en stor episk verden proppfull med magi, men også 
en del intriger og politikk. Der også et stort fokus på mental 
helse, og flere av hovedpersonen har sine egne problemer, 
en har depresjon, en annen har splittet personalitet og en 
har autism. Mental helse og fokus på karakterer er ganske 
vanlig i fantasy som skrives nå, men jeg har hørt og lest 
at Sanderson gjør en god jobb i å formidle hvordan det er 
leve med disse problemene. Det man derimot ikke får her 
er en ny Game of Thrones. Sanderson holder seg unna 
det altfor groteske og seksuelle, og de politiske intrigene 
går ikke like dypt. Det du får er episk fantasy med tvister 
og fokus på enkeltpersoners reise og utvikling.

Rythm of War
Forfatter: Brandon Sanderson

Sider: 1232
Utgitt: 2020

TEKST SANDER HOLUM
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DESIGN OMER BABIKER

Shift hyperloop - EMILs raskeste?

På NTNU finnes det en rekke tekniske studentorganisasjoner som man kan engasjere seg i som Revolve, Shift, 
Vortex, Fuel Fighter og Propulse. Tekniske verv er for studenter som har lyst til å gjøre noe kult med det de lærer 
og se hvor langt man kommer på ett år. Felles for disse er at et team starter på høstsemesteret og lager en bil, 
drone, rakett eller Hyperloop i løpet av året som skal konkurrere i internasjonale studentkonkurranser.

Shift Hyperloop er en av disse tekniske organisasjonene, og er delt opp i flere grupper. Det fins EMILere i 
gruppa Mechanical, som jobber med aeroshell, men flest EMILere er det i Powertrain-gruppa, som har ansvar 
for inverter og motor. Gruppa er et tverrfaglig team med studenter fra linjer som Energi og miljø, Maskin, Kyb, 
Materialteknologi, Elsys og Data. I de andre gruppene er det også studenter fra mange andre studier. Vi har 
snakket med noen av EMILerne i Powertrain-gruppa: Leder for Powertrain og fjerdeklassing, Magnus Normann 
Johannessen, femteklassingen Vemund Waterloo Dybvik og fjerdeklassingene Sageeban Krishnasothy og 
Samson Bergesen:

Hyperloop kan man sammenligne med et japansk lyntog, bare at det går i vakuumrør for å minske luftmotstanden. 
Ideen har eksistert veldig lenge, men det ble først fokus på det da Elon Musk snakket om det. SpaceX har 
arrangert konkurranser for å stimulere interesse og utvikling av konseptet. Det finnes forskjellige løsninger for 
Hyperloop, men grunnprinsippet er at du har et leviterende tog i et vakuumrør. Med den lave friksjonen, kan man 
i teorien oppnå veldig høye hastigheter. Det er ingen som vet riktig hvor fort dette kan gå, men hastigheter over 
1000 km/t er det man håper å oppnå.

Mange forsker også på hvilke strekninger og markeder det vil være best økonomisk egnet for. Størst tro har 
man på mellomdistanser som er for lange for at man gidder å pendle med bil, men ikke så lange at man egentlig 
trenger å fly. Dette kan for eksempel være mellom Trondheim og Oslo, eller LA til San fransisco. Hvis man kan ta 
den turen på 20 min, blir pendling mye lettere. Det krever mye å bygge lange og sikre vakuumtunneller, men med 
elektriske tog med el fra fornybar, sparer man mye utslipp i forhold til fly. 

Kapslene i konkurransen vi deltar i, er 
ubemannede på grunn av de mange utfordringene 
med sikkerhet, komfort og G-krefter som 
gjenstår å løse. Likevel er det viktig å få testet 
levitasjon, fremdriftssystemer og vise frem hvor 
langt utviklingen er kommet på feltet. Det er 
ikke absolutt vakuum i rørene, så aerodynamikk 
er også noe man tar hensyn til for å minske 
luftmotstanden.

Lagene løser oppgaven på forskjellige måter. 
Noen bruker hjul på skinner, slik at det blir 
tilsvarende som et konvensjonelt tog med 
roterende motorer, mens andre har konkurrert 
med lineære motorer. En lineærmotor skaper 
rettlinjet bevegelse ved hjelp av magnetfelt i 
stedet for roterende bevegelse. Da tilsvarer 
skinnen rotor i en konvensjonell motor, mens den 
svevende kapselen tilsvarer stator. Dette er typen 
vi vil lage.

Lineærmotor er et felt det tidligere er forsket lite 
på, så det har vært en utfordring å finne litteratur 
som kan hjelpe oss. I forelesning i elektriske 
maskiner var det bare så vidt de nevnte i en 
setning at det finnes, men siden det er lite brukt, 
snakket ikke foreleseren mer om det. Til tross for 
det bruker vi det som finnes, og selv tenker jeg å 
skrive masteroppgave om temaet neste år. 

Vi er en ung organisasjon, men vi er rett over 
70 studenter i Shift akkurat nå. Noen har vært 
med siden starten i 2019, mens andre starta i 
høst. På grunn av pandemien, ble det ikke noen 
konkurranse med SpaceX i fjor. Det ble da ikke 
bygd en ferdig pod, men det er tanken at vi skal få 
til i år for første gang. Jeg er litt nervøs fordi det 
er det første produktet vi kommer med, men det 
er også veldig spennende!

I år blir det nok heller ikke konkurranse hos 
SpaceX i USA, men det blir konkurranse i Valencia 
Spania i juli, som vi satser på å kunne delta på. Det 
er jo noe usikkerhet med vaksinering og korona, 
men det er ikke sikkert man behøver å vaksinere 
hele Norge og Spania for at man skal kunne anse 
det som trygt å gjennomføre konkurransen. 

Shift har en rekke samarbeidspartnere fra 
næringslivet. Blant annet en tech startup med 
utspring fra NTNU, Alva Industries.

Vi får flere og flere samarbeidspartnere etter hvert 
som vi vokser som organisasjon. Når det vi jobber 
med nå begynner å bli veldig håndfast og konkret, 
kommer sponsorene lettere. Hovedsponsorene 
våre gir oss masse hjelp faglig. Blant annet skal 
Alva produsere motoren vår, Hydro gir oss 
aluminium, Rambøll gir oss rådgivning og Würth 
gir oss veldig mye elektronikk og hjelp. Alle 
sponsorene våre er ivrige på å bidra med noe, i 
stedet for bare betale for å vise fram logoen sin. 
De synes det er gøy det vi holder på med de også, 
så det er veldig motiverende å ha møter med dem. 
Du får se hvilke selskap som finnes der ute og 
hvordan de jobber. En god måte å få kontakter og 
bli kjent med industrien! 

FOTO STIAN JØRGENSEN

TEKST GEORG VOLDEN
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Man lærer masse av å være med i Shift.

Som gruppeleder får man utfordre seg selv 
på et personlig nivå og forholde seg til mange 
mennesker. Man merker viktigheten av 
organisasjon, kommunikasjon og fleksibilitet. 
Det er selvfølgelig også utrolig mye å lære av 
det tekniske. Du får en praktisk tilnærming 
og forståelse for fag, som kanskje best kan 
sammenlignes med å skrive mastergrad. Det 
er ikke bare å kopiere, det er utrolig mye nytt 
man må finne ut av selv. Arbeidsoppgaver 
dukker opp underveis i semesteret, som vi 
ikke hadde sett for oss på begynnelsen av 
året. Ikke annet å gjøre enn å sette seg inn 
i det og håndtere det. Lineærmotorer er for 
eksempel noe vi må ligge helt i fronten av, så 
vi er i dialog med masterveiledere på NTNU 
for å finne ut hvilke oppgaver som kan skrives 
av oss og andre om temaet.

Det anbefales å bli med.

Å bli med i Shift er en unik mulighet og frihet til å prøve 
deg i et prestisjeprosjekt. Vi trenger folk til en rekke 
ulike oppgaver, med ulik arbeidsmengde. Det er gøy og 
lærerikt, og vennegjengen vi har her er våre primære 
sosiale kontakter under pandemien for å si det sånn! 
Når man tilbringer så mye tid sammen, blir man bedre 
kjent og blir bedre på samarbeid enn i mange andre 
verv. Opptak av ledere for i høst, tas opp på slutten av 
våren, og gruppemedlemmer tar vi opp på starten av 
høstsemesteret.

(Redaksjonelt protip: Ved å ta lederverv i 
studentorganisasjoner, kan man få tilgang til LIP 
(Ledelse i praksis), som er et samlingsbasert 
fag for f.eks. ledere i studentforeninger og 
grupper i NTNUI, som er mye chillere enn, og 
kan trolig erstatte EiT i studieplanen din. Det 
er dog en antallsbegrensning for hvor mange 
som kan ta det.)
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Styret tester Pirbadet
Elias:
Ankom Pirbadet med godt humør og fornøyd med at vi 
ikke testet isbading som egentlig var planen! Hadde kun 
vært på Pirbadet en gang før, men visste hva som kom 
til å bli den ultimate testen, tiden ned sklia. Hadde øvd 
på innhoppet og formen ned sklia sist gang, og var derfor 
klar til å briljere foran de andre. Skuffelsen var selvfølgelig 
umåtelig stor da faktum var at sklien med tid på var stengt. 
Da ble det i stedet mageplask og ellers lite imponerende 
triks fra min side som stod for tur. Ble reddet fra å teste 
10-meteren av en liten gutt (hverdagshelt) som hoppet 
uten lov som resulterte i å stenge alt over 3-meter. 
Oppsummert er det alltid moro på Pirbadet, men savner 
servering i boblebadet utendørs som virkelig kunne ha 
hevet scoren. Anbefales 8/10.

FOTO PRIVAT
TEKST STYRET

DESIGN GEORG VOLDEN

Thea:
Ettersom det var lenge siden jeg hadde vært i basseng i Norge 
var jeg veldig spent i forkant av min første tur på Pirbadet. 
Målet var å teste alt Pirbadet hadde å by på, men jeg merket 
fort at jeg definitivt var litt mer pysete enn resten av gjengen. 
Boblebadet og badstuen var lett mine favoritter, mens skliene 
og høye hopp ikke var noe for meg.. Men selv om jeg droppet 
de høyere hoppene hadde jeg et triks på lager jeg kunne 
imponere med. Jeg tok backflip fra 1-meteren!! Ellers gikk det i 
diverse konkurranser, liten fotoshoot og mye latter! Totalt sett 
vil jeg absolutt anbefale en tur på Pirbadet for et morsomt og 
avslappende avbrekk i studiehverdagen!

Julie:
Turen vår til pirbadet var den beste avkoblingen en sliten 
student kunne få! Her får man alt! Du kan kombinere total 
avslapning i det varme utebassenget og badstuen, med total 
overtenning i bassengene. Vi er en gjeng med badeentusiaster, 
med Eline i spissen, som kjørte konkurranser på alt som 
var. Mitt høydepunkt var nok da vi hadde konkurranse på 
å ha det fineste skliet på magen i en av de mange skliene 
Pirbadet tilbyr. I motsetning til Elias, var jeg svært skuffet 
over den lille gutten som gjorde at alle hopp over 3-meteren 
ble stengt. Dette skulle være min sjanse til å vise alle at 
jeg er den tøffeste i gjengen med å ta et vakkert svalestup, 
eller antagelig et stygt mageplask, fra det høyeste hoppet. 
Dessverre tok den lille gutten denne muligheten fra meg. 
Men jeg vil tørre å påstå at jeg tok min hevn ved å ta sklia 
flest ganger, selv om Jørgen sikkert vil være uenig i det. Jeg 
anbefaler Pirbadet på det sterkeste til slitne studenter, og gir 
besøket scoren 10/10!! 

Eline: 
Da det ble klart at det var Pirbadet vi skulle teste i 
denne utgaven av vannmagasinet ble jeg mildt sagt 
super gira! Badeland (eller bading generelt) er noe av 
det beste jeg vet om, og i løpet av det lille semesteret 
jeg har bodd i Trondheim har jeg rukket å besøke 
Pirbadet ganske mange ganger. Det beste med 
Pirbadet er at det er så utrolig mye forskjellig å finne på 
der. Du kan svømme, hoppe, kjøre sklie, klatre, være i 
bølgebassenget, ta badstue mm. Dessverre var enkelte 
aktiviteter stengt, men med kun knapp to timer var 
det egentlig helt greit. Høydepunktet må ha vært da 
Thea, helt ut av det blå, stiller seg opp på 1-meteren 
og tar tidenes backflip- virkelig imponerende!
Kort sagt; Pirbadet har ALT man kan drømme om, 
anbefales på det sterkeste og får selvfølgelig 10/10! 
Bør oppleves!!
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Vår kunnskap bidrar til et

mer verdifullt samfunn

Norconsult

Norconsult er Norges største og en 
av de ledende tverrfaglige rådgiver- 
bedrifter i Norden.  

Vår kunnskap innen samfunnsplan- 
legging, prosjektering og arkitektur bidrar 
til å skape et mer bærekraftig og verdifullt 
samfunn. Norconsult dekker samtlige 
fagområder innenfor rådgivning og 
prosjektering av elektro og VVS.  
 
Vi er stadig på utkikk etter flere kloke hoder.

norconsult.no/karriere

Nye Hammerfest sykehus

ill. Lin
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Andreas:
Sist styret testet noe gikk jeg på et skikkelig 
nederlag og møtte min overmann i spillet 
smash. Det var derfor like greit at team-
building og bading på Pirbadet sto i sentrum 
denne gangen. For min del var det lenge 
siden jeg badet sist og forventningen var 
derfor høye, og Pirbadet imponerte. For med 
flere sklier, klatrevegg, boblebad og godt 
selskap ble alle forventninger overgått. Det 
som likevel var litt kjipt var at enkelte sklier 
og basseng var stengt, så jeg må nok tilbake 
for å få testet alt. Pirbadet får en sterkt 9/10 
av meg!

Mathias:
På tirsdagen var jeg ferdig på kretslab litt før 19:00, før jeg dro 
direkte til Pirbadet. Jeg hadde gledet meg lenge til å dra på 
badeland, og var derfor småredd for å være sliten og trøtt etter en 
lang skoledag. Heldigvis var dette null problem ettersom Pirbadet 
har alt en badeglad gutt kan ønske seg! Jeg rakk å trøkke i meg en 
new energy og skifte kjapt før jeg møtte gjengen i klatreveggen 
i bølgebassenget. Pirbadet har sklier, hoppetårn, bølgebasseng, 
badstuer, you name it! Til og med stupebassenget klarte å sjokkere 
meg ved at vannet faktisk var salt. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg 
synes om det, men det var i hvert fall noe nytt for meg. Det beste 
øyeblikket fra testen var da vi satt i jacuzzien ute i minusgradene 
og håret begynte å fryse i den spektakulære utsikten over byåsen. 
Pirbadet får 9.2/10 av meg, grunnet salt basseng.

Jørgen:
Alle vet at det eneste som teller når det kommer til svømmehaller 
er skliene, og dessverre var den kuleste sklien stengt da vi 
besøkte Pirbadet. Heldigvis har pirbadet TRE sklier, og 2/3 
åpne sklier fører direkte til godt humør. Vi fikk også testet en 
utfordrende klatrevegg over basseng, og en stort sett stengt 
gruppe med hoppetårn (som lander i et stort saltvannsbasseng, 
her leker vi ikke fancy).
Vi avsluttet dagen ved å nyte det herlige utendørs boblebadet, 
som var både romslig og varmt, og hadde en utsøkt utsikt. 
Badstuen har blitt begrenset til fire personer, og guttenes var 
dessverre opptatt av fire menn som skulle sitte der “lenge”, vi 
valgte å ikke utfordre den videre, og vendte tilbake til skliene 
for noen siste turer før stenging.
Pirbadets sjansespill med hvorvidt ting var åpent eller ikke føltes 
som en emosjonell berg og dalbane, men de positive sidene av 
dagen utveier klart de negative.
Landets mest besøkte badeanlegg skuffer ikke, sterk 8/10.
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Etter det, dro jeg tilbake til Iran og jobbet som assisterende 
professor og førsteamanuensis på universitetet i Tehran, men 
mellom de stillingene var jeg en kort tur tilbake i Regensburg i 
Tyskland som leder for grunnleggende forskning i firmaet Areva 
T&D. Du skjønner, jeg er tysk-iraner, så jeg har to nasjonaliteter. På 
slutten av tiden min på Universitetet i Tehran, var jeg besøkende 
professor i Hannover, før jeg var tilbake i ABB i Ratingen hvor jeg 
jobbet med vakuumbrytere. 

Det var den siste jobben jeg hadde før jeg kom til NTNU i 2015. 
Jeg har betalt skatt i minst fire forskjellige land! Grunnen til at 
jeg valgte NTNU, var ganske tilfeldig. En stilling som professor i 
strømbryting, noe som allerede da var et tema jeg hadde jobbet 
med i 20 år. Jeg hadde aldri vært i Norge før, men det virket som 
en bra jobb og et bra universitet. For min del kunne stillingen 
vært i England, Canada eller Nederland, det var stillingen jeg var 
interessert i, så at det var i Trondheim stillingen dukket opp, var 
ren tilfeldighet.

Til forskjell fra en del professorer, har jeg jobbet mye i industrien i 
tillegg til den akademiske karrieren min. Jeg har hatt lederstillinger, 
men hele veien har jeg holdt meg til forskning og utvikling, så 
veien tilbake til akademia var relativt kort. Jeg jobbet aldri i salg 
eller andre avdelinger, så jobben var alltid tett knyttet til akademia. 
Selv nå samarbeider jeg ofte med ABB i Skien, og på mange måter 
kan vi si at jeg etter alle disse årene fortsatt jobber i, eller iallefall 
med, ABB.

En av de store forskjellene mellom de ulike landene jeg har jobbet 
i, er balansen mellom arbeid og fritid, samt forventningene som 
stilles til arbeideren og til hva man skal oppnå med livet sitt. Veldig 
interessant! Jeg har fått erfaring med mange ulike kulturer, og jeg 
snakker til daglig engelsk, litt norsk, flytende tysk og morsmålet 
mitt er persisk. Vel, det vil si jeg skjønner norsk godt, men jeg føler 
meg mest komfortabel med å snakke engelsk selv.

Jeg har hatt mange ulike roller i ulike institusjoner. Har du hørt om 
IEEE (red. anm. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
verdens største tekniske organisasjon for å fremme teknologi)? 
Der har jeg nettopp sittet en periode på fire år som nestleder 
for IEEE Norge på si. Jeg er også teknisk rådgiver for en startup i 
Berlin som heter Nuventura, som jobber med å lage koblings- og 
bryterutstyr med luft eller vakuum i stedet for SF6. 

Nå for tiden er jeg redaktør i IEEE Transactions on Power delivery, 
og i 2016 fikk jeg også prøve meg som forfatter, da jeg skrev boken 
“Power Switching Components” med Magne Runde fra Sintef. Jeg 
får ikke mer penger for å selge mer av boken, men jeg må spre 
det gode budskapet, haha! Professorlivet har to fasetter: En av 
fasettene er utdanning og hvordan man kan hjelpe studentene 
å gi de den fysiske, matematiske og elektrotekniske forståelsen, 
men den andre fasetten er å finne nye idéer, også kalt forskning. 
Kombinerer du disse to, ender du opp med en professor!

Både forskning og utdanning interesserer meg veldig. Helt siden 
jeg jobbet på universitetet i Tehran, har jeg veiledet mange, 
mange master og PhD-studenter ved ulike universiteter. Flere av 
studentene mine har nå blitt professorer i forskjellige land - det er 
gøy å tenke på! Min første PhD-student er en stor sjef i Hitachi 
Sverige, mens en av mine kvinnelige studenter er professor på 
Virginia Tech. 

Kaveh er en anerkjent forsker innen høyspenningsteknologi, og koblingsapparater 
er hans viktigste ekspertiseområde. Enkelt forklart er høyspente koblings- og 
bryteranlegg, analogt med en lysbryter. Det skal koble eller skille lasten fra kilden, 
men er på grunn av strøm- og spenningsnivået, mye mer komplisert. I januar hadde 
Kaveh tyveårsjubileum for doktorgraden sin, og det skinner virkelig igjennom at han 
brenner for fag, forskning og utdanning. Han er en lattermild og hyggelig person, 
som alltid har døra åpen for studenter og kolleger.

The story of my life

Jeg ble født i Tehran, hovedstaden i Iran. Der studerte jeg og tok bachelor og master 
som elektroingeniør. Doktorgraden min tok jeg i Aachen i Tyskland. Datteren min 
ble født her, mens jeg tok PhD. Etter det hadde jeg en rekke stillinger i flere land. Jeg 
jobbet som forsker, prosjektleder og etter hvert seniorforsker i ABB i Baden-Dättwil 
i Sveits, hvor jeg ble i fire år. 

Bli kjent med Kaveh Niayesh

Fakta
Navn: Kaveh Niayesh

Linje: Elkraft

Stilling: Professor

Underviser: Høyspenningsanlegg

Fra: Iran

Født: 1971

TEKST GEORG VOLDEN

FOTO STIAN JØRGENSEN
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Samarbeid er helt essensielt innen forskning. Det er viktig med et 
stort nettverk, og jeg føler jeg kjenner alle de viktigste forskerne 
innen mitt felt. Ja, de kjenner til og med til meg, leser arbeidet mitt 
og verdsetter det. Vi reiser også rundt som opponenter på disputaser 
for hverandres doktorgradsstudenter. Universitetet samarbeider ofte 
med industripartnere i en symbiose hvor vi får midler til å drive med 
forskning, og de får hjelp til å forstå problemer og utvikle nye produkter. 
Selv har jeg 14 patenter på strømbegrensing og -bryting som ABB har 
rettighetene til å bruke. 

For oss på instituttet er det veldig viktig å tiltrekke oss studenter 
som vil bli våre fremtidige kolleger. Vi trenger doktorgradsstudenter 
som kan jobbe sammen med andre universiteter og industripartnere i 
forskningsgrupper. Jeg er involvert i kjempemange prosjekter som er 
relevante og interessante å jobbe med. Det er i slike forskningsgrupper 
man virkelig kan utvikle og komme fram til noe stort. Mange ulike felt 
må samarbeide, så det blir som en kjernefusjon å forsøke å samle disse 
sterke kreftene. Lykkes man, får man derimot utrolig mange idéer, 
perspektiver og synergier ut av samarbeidet.

Kan vi ta et bilde med PhD- og post doc.-studentene mine? 

Vi må reklamere der vi kan. Det blir ikke informert godt nok til studentene 
om mulighetene som er der. Samarbeidet fungerer slik at vi for eksempel 
tar med oss Sintef, søker om midler og fyller en faggruppe med folk som 
PhD og post doc.-er. Hvis forskningsrådet også synes planene våre er 
gode, får vi midlene til å ansette disse forskerstudentene. I andre tilfeller 
er det industrien som vil jobbe med oss, og finansierer forskningen.

Hvis noen studenter der ute tenker det ville vært kult å jobbe med 
høyspenningsnettets strømbrytere, kutte bruken av klimaverstingen 
SF6, som er 23900 ganger verre enn CO2, hvis noen vil bli ekspert på 
effektpulser og plasma - ja da er det bare å snakke med meg! Har du 
vurdert å ta en PhD, Georg??? 

Kaveh gjengir et tysk ordspråk.

Meningen med livet er å forsøke å gi livet mening. Det er ikke noen 
mening eller motivasjon uten at du skaper det selv. Derfor er det veldig 
personlig og individuelt, hva som motiverer deg. I en del av livet mitt, ga 
det mye mening å skrive boken min. Skrivingen ga meg motivasjon til å 
jobbe hardt for å bli ferdig. For en masterstudent som deg selv, kan en 
mening med livet være å fullføre graden.

Jeg liker å tilbringe tid med familien min. Hvis jeg bare kunne ta med 
meg to ting til verdensrommet, ville det vært familien min og en stabel 
med bøker. Datteren min var vel 15 år da vi flyttet til Norge, og tok IB-
utdanning via Trondheim Katedralskole. Nå er hun blitt eldre og studerer 
i Wien, som også ligger i det tyskspråklige landet Østerrike. Som sagt ble 
hun jo født i Aachen, så hun er flerspråklig på samme måte som faren sin. 
Utveksling tror jeg er formende og lærerikt. Man treffer nye kulturer og 
kommer opp i nye situasjoner, samtidig som man lærer.

What is next for Kaveh?

Jeg har ingen planer om å dra fra NTNU med det første. Jeg skal 
fortsette å undervise og rekruttere studenter til å gå enda dypere inn 
i forskningen. Det er også veldig viktig for industrien at det foregår 
forskning og utvikling, og du blir ettertraktet når du har en doktorgrad 
å vise til. 
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Men hva 

driver du med, 

egentlig?

Siri

Nordén

Heisann, jeg er Siri og var ferdig med 5 vakre år i på EMIL i 2019. 

Nå bor jeg i Oslo i et EMIL-kollektiv og jobber som produksjonsplanlegger i Statkraft. Jeg jobber i det siste leddet før strømmen fra våre vind- og 
vannkraftverk kommer ut på nettet. Kort fortalt jobber jeg med salg av strøm og kontinuerlig oppfølging og optimering av vår produksjonsportefølje. 
I kraftsystemet må forbruk og produksjon være balansert. Min jobb innebærer å sørge for at statkraft produserer det vi har solgt i kraftmarkedene 
og dersom det er ubalanser i kraftsystemet og Statnett (som har ansvar for at systemet er i balanse) trenger å øke/minke produksjonen i systemet 
tilbyr vi dette som balanseringstjenestene. Siden strøm levers 24/7 betyr det at vi er døgnbemannet, så jeg jobber faktisk også nattevakter. 

Hva savner du mest med studietiden?

Det jeg savner mest med studietiden er alle menneskene 
og det kaotiske  studielivet. Det er veldig deilig med en 
8-16 hverdag, og jeg er definitivt mindre stresset, men 
det å dra på EL-bygget og gå gjennom Stipa og alltid 
møte gode venner er noe jeg savner. 

Hvordan var overgangen til arbeidslivet?

Overgangen til studielivet var todelt. Det er veldig 
gøy å jobbe og faktisk bruke det du har lært i praksis. 
Samtidig er det en ganske stor overgang fra det hektiske 
studielivet jeg var vant med. Man må planlegge litt 
mer for å se folk på fritiden, men så er fritiden av mye 
høyere kvalitet da man både har bedre økonomi og den 
ikke må brukes på dårlig samvittighet for ikke å ha lest 
nok og koking av øvinger. 

Nå skal det sies at jeg samtidig som jeg var ferdig å 
studere også flyttet for meg selv og fikk meg hund. Jeg 
merket fort at det å bo alene, ikke var noe for meg. 
Men, det er aldri for sent å snu, så nå er jeg tilbake 
i kollektiv og lever livets glade dager med både gode 
venner og hund. 

Hva er ditt beste studietips til nåværende EMILere?

Si ja til alt. Det er så mye gøy man kan være med på som 
student, det er en perfekt tid for å lære noe nytt uten 
at man må satse profft. I tillegg teller verv utelukkende 
positivt hos arbeidsgiver, det er i mange jobber like 
viktig med engasjement som gode karakterer.

DESIGN VLAD CRISTEA & GEORG VOLDEN

Faktaboks
Navn: Siri Nordén

Linje: Energi og miljø

Retning: Energianalyser og planlegging

Stilling: Produksjonsplanlegger i Statkraft

Kull: EMIL-14

Parasittiske tap i gruppechatten
TEKST GEORG VOLDEN
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I løpet av de siste ti årene, har miljøforkjempende EMILere fått innført printerkvote på NTNU, og den 
sagnomsuste kampanjen “Ett tørk er nok”, som EMIL er blitt kjent for helt opp til Dragvoll campus. 
Enkelte forelesere, mener også at man skal spare på papiret (unntatt på eksamen). I kampen mot 
overflødig papir, er det fort å glemme at digitale løsninger krever konstant tilførsel av energi.

I C++ har du kanskje hørt om energieffektiv kode? “Denne koden brukte fem joule på å kjøre”. For 
at vi i dagens digitale samfunn skal kunne streame fra netflix, ha profil på sosiale medier og sende 
meldinger, kreves det utallige linjer kode som kjører på servere på den andre siden av verden. For at vi 
skal koble oss på internett, har vi jo også alle en trådløs ruter hjemme som sender og mottar signaler 
24/7. 

Ifølge the International Energy Agency (IEA), går 1% av verdens elektrisitet til datasentre. I 2019 
var verdens elektrisitetsforbruk på 23 000 TWh. Dvs. at 230 TWh går til dette. For å sette tallet i 
perspektiv, er Norges samlede elektrisitetsproduksjon per nå 153 TWh. 10 TWh står Google for alene, 
så de har kjøpt seg opp for å dekke 100% av energiforbruket sitt av fornybar, blant annet i Norge.

Som vi vet, har fornybar energi også noe utslipp assosiert med seg, men energiforbruket til datasentre 
øker samtidig som vi skal elektrifisere alle andre sektorer. Kraftmarkeder blir presset, og vi får 
ikke-fornybart inn i kraftmiksen som resultat. Det jeg lurer på er: Hva er kostnaden av at vi sender 
meldinger i gruppechatter som sendes ut til folk som ikke behøver å være der?

Basert på diverse forskningsstudier finner jeg at en europeer slipper ut rundt 0,32 kg CO2 i 
forbindelse med unødvendige e-poster per år. Som en forenkling, antar jeg at chatmeldinger har et 
lignende utslipp, og at dette vil tilsvare rundt ett gram CO2 per melding. I et scenario hvor to millioner 
nordmenn er med i ti aktive gruppechatter hver, hvor antall meldinger er 2000 per år, vil dette tilsvare 
40 mrd. meldinger, eller 40 000 tonn CO2 per år.

Dette er kanskje bare 0,77 promille av Norges utslipp, men hvis man tar med sending av bilder og 
streaming av video, vil forbruket fort bli større enn hele energiforbruket til et lite afrikansk land. 
Konklusjonen er: Sletting av gamle mail du aldri kommer til å lese og bilder du ikke har bruk for lagret i 
skyen, burde være like åpenbart som å plukke opp søpla etter seg. Fjellvett + Nettvett = sant.

Møre Trafo AS er en produksjonsbedrift lokalisert i Sykkylven i 
Møre og Romsdal. Bedriftens kjerneområde er transformatorer 
og nettstasjoner til det skandinaviske markedet.

Selskapet er markedsleder i Norge på fordelingstransformatorer 
og tilbyr pakkeløsninger tilpasset kundens behov. Møre Trafo 
AS er en produsent som leverer velprøvde kvalitetsprodukter og 
topp service.
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“Hvem er Alfred?” fikk du kanskje spørsmål om i fadderuka, 
eller da du stilte til EMIL-styret. Enn så morsomt som det 
er å se stakkarslige førstisser forsøke å fiske og ro seg i 
land for å besvare spørsmålet til beste evne, tenker jeg at 
det nå er på tide å avsløre sannheten for Vannmagasinets 
trofaste lesere. 

Det kommer alltids nye, uvitende førstisser.

For det har nemlig vært et bastant hemmelighetskremmeri 
rundt identiteten, og spesielt lokasjonen til linjeforeningens 
tre. Grunnen til hemmeligholdet, var frykt for sabotasje 
fra andre linjeforeninger. Omega og Smørekoppen har 
jo hvert sitt tog, som ved flere anledninger har blitt dekt 
av dopapir eller aluminiumsfolie. Da Alfred var en liten 
plante, var frykten til stede, for at han kunne bli utsatt for 
skjebnesvangre møter med diverse berusede, dendrofobe 
linjeforeningsstyrer. Nå er han stor, og kan tåle det meste.

Jeg for min del, mente at denne interne vitsen burde nå ut 
til vårt kraftfulle folk i EMIL-universet, og ikke forbeholdes 
en elite av gamle styremedlemmer (og noen Høystemte 
som fikk det lekket fra styret 2014). Nå til dags, vet jo 
ikke styret selv engang, så da er det ikke moro lenger, 
tenkte jeg. Hvem skulle ta varer på tradisjoner og hvem 
skulle sørge for at Alfred aldri ble glemt? Ved nærmere 
undersøkelse, forsto jeg at det i stor grad har vært ukjent 
for styret i mange år. 

Da jeg spurte om det var innafor å skrive denne artikkelen, 
ble jeg sendt fra det nye styret og lengre og lengre tilbake i 
gamle styrer. “Et slags Syvende far i huset-opplegg”, ifølge 
Tuva Hagen fra styret 2017. På bildet ser vi at styret 2016 
var litt uenige da de skulle peke ut Alfred før renselsen. 
Alfred er det bakerste treet, men det viser seg at det 
lille treet i forgrunnen er Dendros Pirum, et pæretre (fra 
latinsk betyr pirum: pære) som Samfundet-koret Pirum 
fikk i 50-årsgave av sogndølen og Høystemt Alumni, Gjert 
Aaberge Dahl i 2015.

Matthias Pascal Clad fra styret 2014 kunne fortelle at han 
har forsøkt å spørre nyere styrer om de visste noe om 
Alfred og hvor han står. “Det var en god del som ikke visste 
det lenger, men de var litt for flaue til å innrømme det til 
andre EMILere”, utdypet Clad. 

Ble nesten avslørt

Dette er ikke første gang Alfred blir avslørt, kan Clad 
fortelle. Til EMILs 15-årsjubileum i 2013, ble EMILs 
konfirmasjonsfilm fremvist på jubileumsgalla. Det 
daværende styret diskuterte om det var innafor å vise at 
Elgen spiller kort med sin gode venn Alfred i filmen. Styret 
vurderte at de fleste i salen ville være berusede under 
gallaen, så det var en risiko de var villige til å ta. “Siden 
styret allerede var usikker på dette noen få år senere, 
kan man si at målet om å holde Alfred hemmelig, var en 
suksess!”, skriver Clad i en Facebook-kommentar.

Mange av våre lesere, har nok uten å vite det, tilbrakt tid 
med Alfred. Ifølge Vannmagasinets kilder, skulle inntaket av 
gjengivelse av EMIL-eden og utdeling av diplom overværes 
av Alfred på slutten av renselsen. Ved å plassere stasjonen 
like ved han, fikk Alfred være med uten at identiteten 
ble avslørt. Dette ble iallefall gjennomført på slutten av 
renselsen i 2016, men det er ikke klart hvorvidt dette har 
blitt gjennomført i de senere årene.

Her er Alfred!
TEKST GEORG VOLDEN
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Alfred Lerche

Alfred er av treslaget lerk, og ble plantet på EMILs 
tiårsjubileum i 2008. Siden den gang har han rukket å bli 
rundt seks meter høy. Spesielt med lerker, er at barnålene 
blir gule på høsten, før de felles om vinteren. Det er 
noe uklart hvilken lerkeart han er, men Æres-EMILer og 
kongsknekt i 2007, Birgitte Johannessen hevder det 
er en Sibirlerk. Vannmagasinet har vært i kontakt med 
ansvarlig for snl.no/lerk, Egil Ingvar Aune, som sier at 
skogeiere ikke alltid har den arten de selv tror, fordi de 
er like. “Frøkongler med stripete skjell og lyse kvister uten 
hår, peker i retning europalerk (Larix decidua). Men i så 
fall skal det helst være mer enn 40 konglekjell, og det ser 
jeg ikke. Skal prøve å ta en tur i morgen og se om det gjør 
meg litt tryggere på bestemmelsen, men kanskje må vi 
vente til treet står i sommerdrakt.” skriver Aune i en mail 
til Vannmagasinet. Europalerk kan bli 50 m høy, få en 
stamme på 1 m i diameter. Lerker kan leve i flere hundre år, 
og det eldste som er registrert er en lerke på rundt 2100 
år i Italia. Vannmagasinet har forsøkt å undersøke hvorvidt 
det nærliggende stedsnavnet Lerkendal beskriver en dal 
av lerketrær, men navnet viser seg dessverre å komme fra 
den danske kontreadmiralen Christian Lerche.

Femte far i huset, Martin Brunstad Høydal, kunne etter 
å ha snakket med Odin Hammer Eliassen (styret 2007, 
sjette far i huset), peke helt tilbake til personen som kom 
med Alfred til jubileet. “Alle tanker som skal bli store, 
trenger tid for å få gro. Alfred var en gang et lite frø.” skal 
Eliassen ha sagt. Syvende far i huset viste seg å være Arne 
Marius Ditlefsen, som var fut i 2005. “Jeg smuglet Alfred 
fra Finland, der jeg fikk han av min onkel”, sier Ditlefsen 
i kontakt med Vannmagasinet. “Jeg synes det er noe fint 
å ha et tre som maskot. Treet vokser seg sterkere og 

sterkere. Sammenlignet med Smørekoppen og Omega sine 
maskoter, Bjørkelangen og Ohma Electra som er utradert 
teknologi for lenge siden.”

I EMILs tiårsbok finner vi følgende tekst av Ditlefsen:

"Det var en gang et frø...

Ingen visste hvor det kom fra og det er slik historien 
begynner. Frøet visste nemmelig at det var bestemt for en 
helt spesiell oppgave. En merkelig varm vårdag dypt inne 
i de finske skoger blir frøet varsomt puttet ned i frodig, 
fruktbar jord av et par solide never. Selv om mannen er 
grov og skjegget, gir det skjeve smilet hans inntrykk av 
vennlighet. Frøet er glad i mannen og mannen er glad i 
frøet. Tiden går og frøet gror og blir større. En dag ser frøet 
mannen og sola igjen. Det er en stor dag, og fra nå av ser 
frøet mannen og sola nesten hver dag. Mannen prater til 
frøet: "Fra og med i dag er du ikke noe frø lenger. I dag er du 
et tre" humrer mannen med vuggende latter. Tiden går og 
treet gror og blir større. Treet er glad i mannen og mannen 
er glad i treet. Mannen kommer bort til treet en dag, men 
han er ikke alene. En gjeng med folk er med, de snakker et 
rart språk som treet ikke skjønner noe av. Mannen løfter 
treet og setter det i en potte. Treet får en merkelig følelse i 
røttene, men føler ingen redsel. Treet vet at dette er en del 
av den helt spesielle oppgaven. Mannen gir treet fra seg og 
sier "vær så god" med høytidelig stemme. Nå drar treet ut 
på reise. En dag etter at reisen ser ut til å være slutt møter 
treet en gjeng med flosshatt og grønne bånd. Treet får da 
høre at de kommer fra noe som heter EMIL og da vet treet 
at det snart skal få et nytt, hyggelig og fint hjem. De seks 
med flosshatt og grønne bånd putter treet varsomt ned i 
fruktbar jord. Treet vet nå at det utfører den helt spesielle 
oppgaven. Tiden går og treet gror og blir større. Treet heter 
Alfred. Treet er glad i EMIL."

En ny framtid - sammen

Etter EMIL-styrenes erfaring med å ta vare på styrehatter, 
pinnedyr og bonsaitrær, var det kanskje best at Aldred 
forble en hemmelighet i åtte år. På EMILs 20-årsjubileum 
fikk vi Pinnedyret Leo i gave fra linjeforeningen Leonardo, 
samt et bonsaitre fra Høiskolens Chemikerforening, som 
begge dessverre visnet hen under koronapandemien.

Etter å ha tilbragt mye tid alene under en viss pandemi, 
kan enhver student føle på hvor kjipt det er å ikke møtes. 
Stakkars Alfred har vært alene alt for lenge. Det er på tide 
at vi begynner å feire allfaderen Alfred alle sammen, ikke 
bare i fadderuka. Vannmagasinet nevner forslag på nye, 
alkoholfrie, smittevennlige arrangementer på EMIL i fleng: 

Grilling i parken med Alfred. Gå rundt treet med Alfred. 
Pynte Alfred til jul. Fange CO2 med Alfred. Henge med 
Alfred. Nyte stillheten med Alfred. Sole seg med Alfred. 
Svaie i vinden med Alfred. Lese en bok med Alfred. 
Samtaleterapi med Alfred. Seksualopplysning med gran-
tante Alfred. Lerken-dag med Alfred. Alfred være med 
dere.

Har du ennå ikke forstått hvor Alfred står, er koordinatene 
hans 63°25'08.9"N 10°24'00.8"E, som etter et kjapt 
Googlesøk vil ta deg til plenen mellom Hovedbygget og 
internasjonal seksjon.
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I over 100 år har vannkraften bygget industri  
og velferd i Norge. Sakte, men sikkert, har vi  
blitt størst i Europa på fornybar energi. 

Brusende elver og vannhjul hører fortiden til, 
tenker du kanskje? Men ikke vi. For egentlig 
handler det jo aller mest om framtiden. 

Skal vi klare å nå klimamålene er ikke fornybar 
energi en del av løsningen, det er selve løsningen. 
Og da må valgene vi tar i dag være til det beste  
for framtiden. 

Derfor fornyer vi norsk vannkraft, samtidig som  
vi investerer i sol- og vindprosjekter verden over.  
Slik skaper vi verdier som kommer tilbake til deg, 
og en fornybar framtid for både Norge og verden.

Har du lyst til å jobbe for framtiden? 
Les mer på Statkraft.no/karriere
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Gløshaugens kurositeter

I løpet av fem år oppdager man en rekke artige plasser og ting som 
befinner seg på vårt kjære campus. Her kommer det en liste over de 
kuleste som vi synes alle bør sjekke ut før de pakker sekken og drar 
fra Trondheim. 

ELEFANTEN GUSTAV-EINAR

Enhver historie som har sin opprinnelse i Bangkok 
er verdt å fortelle. Dersom man går inn i inngang D 
til Varmetekniske Laboratorier og så tar heisen til 
femte etasje, møter man denne elefanten når dørene 
åpnes. Den er døpt Gustav-Einar og ble kjøpt inn 
av selveste Gustav Fredrik Lorentzen i 1987 på en 
vaskeekte guttetur til Thailand. Dette var et eventyr 
uten sidestykke, som derfor måtte skrives ned 
og henges opp på veggen like ved, for de spesielt 
interesserte.

BONUS: Da elefanten ankom NTNU ble den først 
erstattet med en miniatyr-versjon i det som var en 
av verdens første pranks.

SINTEF-kantina og tilhørende balkong

Etter å ha sett Gustav-Einar i 5. etasje, kan man ta trappa 
opp til 6. etasje hvor SINTEF har sin egen kantine. Til 
vanlig er den også åpen for andre, bare til litt høyere 
priser. De selger pålegg i små kuverter, har kaffemaskin 
og melkeautomat. Alt man ser etter i en bedriftskantine. 
Det som derimot er utenom det vanlige er balkongen 
man kan gå ut til gjennom kantina. Her kan man nyte 
ettermiddagssola på et velassortert utvalg av benker 
og stoler mens man sniktitter inn på indøkstudentenes 
lesesaler, eller se på stjernehimmelen over Nidarosdomen 
en kald vinternatt.

ELEKTROTEKNISK AVDELING

Veggmaleriet på gamle elektro er det ikke lett å gå glipp av. Det 
er malt av Jan. O Henriksen, og viser sentrale personer ved NTHs 
elektromiljø helt fra dets begynnelse. Maleriet er av stor historisk 
betydning, og forteller blant annet om miljøet før, under og etter 
annen verdenskrig. 

Disse menneskene har vært med å forme NTNU, Norge og hele 
verden, gjennom sine bidrag til vitenskapen og motstandsarbeidet. 
De fleste vil kanskje kjenne igjen professor Jens Glad Balchen, 
eller motstandshelt og professor Haakon Sørbye, men her finnes 
det også en rekke andre referanser som er med på å gjenfortelle 
NTHs historie. 

TIPS: Følg rekkverket helt til der det slutter i annen etasje, og se 
en liste over alle personene som finnes på maleriet. Her kan du 
stå i flere timer med mobilen i hånden og google disse spennende 
menneskene, og la deg inspirere av deres utrolige bidrag.

LOFTET PÅ HOVEDBYNINGEN

Har du lyst til å se Trondheims beste utsikt? Liker du støv 
og semi-forbudte plasser? Da er loftet på Hovedbygningen 
noe for deg! Døren til loftet er av og til ulåst, og kan nåes fra 
fjerde etasje. Her kan du finne alt fra gammelt møblement 
til skriblerier av tidligere studenter i byggets treverk. 

Det er ikke hver dag man ser på en bygning og tenker 
“jeg lurer på hva som er på det loftet der?”. Derimot har 
forfatterne av denne artikkelen tenkt nettopp det, og hatt 
som mål å utforske Gløshaugens eget Nødvendighetsrom. 

Når man går opp på loftet føles det som å gå inn i en 
historiebok. Overalt hvor man går kan man finne ting fra 
skolens historie i fysisk form. Man kan ta og kjenne på de 
gamle arkivskapene, de grønne krittavlene og mekaniske 
skrivemaskinene. Dersom du er interessert i skolens 
historie er dette plassen for deg.

VANNKRAFTLABORATORIETS MINI-MUSEUM

Dersom du liker gamle ting har Vannkraftlaboratoriet nok å by på. 
På galleriet finnes det nemlig et mini-museum som inneholder 
en rekke gamle objekter fra laboratoriets historie. Samlingen 
innebærer blant annet gamle fotoapparater, måleapparater og 
turbinblader. De fleste tingene er merket med navn og dato, og 
ligger på utstilling langs veggen.

Det er ikke veldig enkelt å få tilgang til mini-museet. Ettersom 
galleriet er en mellometasje på selve laboratoriet kreves det 
laboratorie-tilgang, og tilsvarende HMS-kurs, for å åpne dørene. 
Det letteste vil være å kjenne enten studenter eller ansatte som 
er på Vannkraftlaboratoriet, men man kan også ta sjansen på å 
sende mail til laboratoriets vit.ass.

DESIGN OMER BABIKER

TEKST DANIEL GLØSEN & JONAS TVEIT HINNA 

FOTO DANIEL & JONAS + KARL ESCHER
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PLANKEN

Mellom to skapreoler i EL-bygget kan man skimte en fastklemt 
treplanke. Denne er tilsynelatende svært lite oppsiktsvekkende, 
før man klarer å lirke den ut og ser EMIL-logoen skjært ut i den 
ene enden. I en svunnen tid var dette ment som ryggstøtte til et 
hjemmesnekret Vannmagasin-stativ. Planken med utskjæringen 
ble dessverre ikke brukt, da en 3D-printet logo ble ansett som 
penere pynt. Ironisk nok overlevde ikke stativet lenge, fordi 
vaktmestrene vurderte det som søppel, mens planken fortsatt 
lever i beste velgående.

iblack.sexy

iblack.sexy er en snarvei som tar deg dirkete til innloggingssiden til 
NTNU Blackboard, slik at man slipper å måtte krølle seg gjennom valg av 
innloggingsmetode og studiested. Linken er styrt av en tidligere student fra 
Abakus. 1. april 2019 endret han linkdestinasjonen til en modifisert versjon av 
NTNU Innsida med mange spøkefulle nyheter. Før Blackboard ble tatt i bruk, 
brukte NTNU It’s Learning, og da fantes tilhørende link ilearn.sexy. 

SYKKELBOKSER

Utenfor vestsiden av Sentralbygg 2 står 16 
private sykkelbokser som er til gratis leie. Ved 
å sende en mail til kontakt@campusservice.
ntnu.no, kan man få sin helt egne sykkelboks 
i to måneder om gangen. Boksene åpnes med 
NTNU-kortet, og beskytter sykkelen din mot 
regn, snø, vind og tyveri.

PYRAMIDENE PÅ EL-BYGGET

Det er for enhver student kjent at elektro-bygget 
har en merkelig arkitektur; innendørs vinduer, broer, 
regnskog og merkelige glasspyramider. Sistnevnte 
inneholder fritthengende lyspærer, og kan ved første 
øyekast se ut som pynt.

Men, pyramidene skjuler også en godt bevart 
hemmelighet; det er nemlig åpent ned til den 
mystiske elektro-kjelleren. Om denne åpningen 
har som hensikt å være en dårlig rømningsvei eller 
svak lyskilde for underetasjen er uvisst. Det eneste 
man vet med sikkerhet er at studentene ikke vet om 
åpningen.

RUSSISK VHS-LAGER

Verden står ved et veiskille. Eldrebølgen har kommet, 
gjennomsnittstemperaturen på jorda har steget 1,1 %, 
og om ikke lenge er det ingen studenter igjen som har 
vokst opp med VHS. Her har vi alle et felles ansvar 
for å ta vare på den historiske arven fra det den gang 
nyvinnende videoavspillingssystemet. En bauta og 
minnesmerke etter denne arven kan man finne i et 
skap på el-bygget. Dersom du også kan, eller har et 
ønske om å lære, russisk har du definitivt en fordel.  

Samlingen av VHS-kasetter kan pryde seg med 
kjente og kjære titler som Русь изначальная og 
Бедная Саша. Det er ingen som vet hvorfor denne 
samlingen finnes, eller hvorfor det er lagret en rekke 
russiske filmer fra 50-tallet her. Husk at dette er noens 
eiendeler, så ikke ta noe selv om du klarer å finne dette 
mystiske skapet. 

Se www.skazka.no for flere spørsmål.

HONORABLE MENTIONS
Den gamle heisen  –  Spiller deilig muzak, ofte 
russisk.
Det ukjente loftet på elbygget
Plaketten med Comic Sans
Den lille døra i EL2
Freia-statuen
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Uavkortet??

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

OG
AMPÈRE

NA
DESIGN OMER BABIKER

KUN
1 PEPECOIN

Tips oss!

HELT anonymt!

ELLER BARE FLERE SCHANPSS SIDEN DERE SENDTE INN SÅ MANGESCHNAPPS: 

MiljøKom går tilbake til steinalderen
Det hele startet med kampanjen “1 like er 
nok”, som var MiljøKoms nye svar på den 
velkjente “Ett tørk er nok”-kampanjen. 
Etter at det ble kjent at internett bruker 
energi, ble det innkalt til krisemøte i 
Snikkerbua. På møtet kom de opp med de 
mer radikale kampanjene:

“INGEN DIGITALE FORELESNINGERRRR!”

og

“#NETTSTREIKFORKLIMA”.

Nå lever komiteens mest senior 
erkefanatikere i utbrytergruppen; 
KrigsKom, i internettsølibat. Dessverre 
har utbredelsen av kulten begrenset seg 
på grunn av manglende markedsføring på 
facebook.

FAKENEWS!
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Lær oss gleden over enkle ting
og latter som ikke har ondt i sinn

Forlatelse fri for baktanke
og kjærlighet til alle mennesker under solen

EM
IL
-i
n
g
en

iø
rs
p
ill
et Teknologi: Hvor og når ble det første primitive kloakkanlegget 

laget?

Naturvitenskap: Hva dannes når man blander klorin og 
salmiakk?

Klima: Hvilken planet i solsystemet har muligens hatt 
lignende atmosfære som Jorda?

Energibruk: Hvilke to turbinertyper består et “Combined 
Cycle Power Plant” av?

Ymse: I hvilken scifi-tv-serie er Roswell romvesener opphavet 
til den norrøne mytologien?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
… at vindkraft nå står for 10% av Norges kraftproduksjonskapasitet
… at det er 1000 vannmagasiner i Norge <3
… at pluss et par tusen blad med samme navn
… at sjekk ut #vannmagasinet på insta
… at sol
… at regn
… at snø
… at vinteren i Trøndelag er alltid litt av og på
… at litt som noen visse smitteverntiltak vi kjenner
… at litt som noen politikere vi kjenner
… at er det ikke kaldt å stå naken på vinteren, Alfred?
… at faen som Sintef pusser opp
… at skulle ikke NTNU pusse opp campus?
… at hadde det ikke vært lurt å gjøre da campus sto tomt?
… at hadde det ikke vært lurt å gi prosjekter til byggebransjen nå?
… at helst ikke importert arbeidskraft da
… at eller, da kunne de jo bare smittet hverandre
… at det gjør de jo fra før
… at pengebruken til EMIL er lav for tiden
… at til tross for rekord i vedtatt budsjett
… at dette går jo ikke
… at blomsterpotten blir ikke mindre
… at dobbel fadderuke, Sit?
… at hva med trippel?
… at kvintuppell!?
… at hele EMIL!

• Teknologi: Babylon, ca. 4000 fvt. 

• Naturvitenskap: Kloramingass

• Klima: Venus

• Energibruk: Dampturbin og gassturbin

• Ymse: Stargate

Fasit


