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s.6 Hilsen fra Styret
Kjære alle EMILere!
 
Nå som høstsemesteret går mot slutten og eksamenstiden 
nærmer seg med stormskritt, ønsker vi i styret å takke for en 
fantastisk høst. Det har vært utrolig morsomt å bli kjent med nye 
EMILere, samt å se igjen gamle kjente.  

I oktober ble et nytt styre valgt. Vi gleder oss kjempemye til å se 
hva 2017 vil bringe, og å ta fatt på et nytt år og nye utfordringer. 
Det er mye å glede seg til i det kommende året, både tradisjoner 
som Åretur, revy, skidag og fester, men også nye prosjekter som 
er rett rundt svingen. 

Vi vil også ønske alle EMILere masse lykke til på eksamen! Ikke glem 
å ta regelmessige pauser, og å spise masse pepperkaker. Vi minner 
om at det vil være Elgens time gjennom hele eksamensperioden, 
så ta turen innom for litt førjulskos og en kopp kaffe.
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Leder
Hei, alle Vannmagasinets beundrere!

Dere skal nå få kose dere med årets siste utgave av EMILs stolthet. Nå som eksamenstiden har 
startet, tenker de fleste av oss på hvor deilig det kan være å prokrastinere. Det kan Vannmagasinet 

hjelpe dere litt med, fordi … hallo! Det er lov å prokrastinere! I denne utgaven kan du ta en pause fra 
eksamenslesing og gå på date med Trond Toftevaag, eller planlegge utvekslingen du drømmer om. Om 
du er trist, sliten, stresset eller bekymret for hvordan det skal gå på eksamen, er det på tide å gjøre en 
forandring! Av erfaring vet jeg at dette hjelper, for «What you think will become your reality»! Positiv 
tankegang er det alle trenger, og vi i Vannmagasinet vil hjelpe dere med det. Bjørn-Eriks eksamenstips 
er den perfekte løsningen for å gjøre eksamensperioden enkel. Jeg, som ny leder i MediaKom, kan med 
glede si at denne utgaven er den morsomste av alle, og litt latter trenger vi! Redaksjonen har i hvert fall 

kost seg med å lage denne utgaven, og vi er stolte av resultatet. Kos deg med hver side!

Jeg ønsker dere lykke til med eksamen, og husk at alt skal ordne seg til slutt!
 

PS: God jul og godt nytt år også! Det er rundt hjørnet.

Vlad Cristea,
nybakt redaktør
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Klem et tre, vann en blomst og vær 
glade i hverandre!



Tips #5: Hold deg unna smarte mennesker
Ingen har lyst til å svare på spørsmålene du ruger på, og det er 
få som setter pris på muligheten til å kunne forklare det de vet.

Tips #6: Les hele natten før eksamen
Det hjelper ikke å være uthvilt på eksamen. Bruk de siste timene 
på hardbarket pugging.

Tips #7: Pensumlister er noe dritt
Ikke les dem, for guds skyld. Det er så lite utfordrende å vite hva 
du faktisk skal kunne.

Tips #8: Få en lett eksamen
Hvis du følger oppskriften over og får en lett eksamen, da er slag-
et allerede vunnet. Hvis ikke, lykke til.

Tips #1: Unngå tilstrekkelig med søvn
Kroppen din trenger kun et par timer søvn hver natt. Kaffe fikser 
resten.

Tips #2: Drit i kroppen din
Hold deg unna trening og sunn næring i eksamensperioden. La 
kroppen din råtne.

Tips #3: Forståelse er for duster
Ikke kast bort tiden din på å forstå det du driver med, det hjelper 
deg aldri på eksamen.

Tips #4: Gjør flere ting på en gang
Gjør så mye du kan samtidig. Fokus er for pyser, og det er viktig 
å holde seg oppdatert på hva som skjer på internett. Legg aldri 
vekk telefonen!

I BÅDE USA OG TYSKLAND 
VERNES ARBEIDSPLASSER INNEN 

KULLINDUSTRIEN. Et av de få 
klare valgkampbeskjedene til den 

kommende amerikanske presidenten 
har vært å få i gang kullindustrien 
igjen. Nå har han utpekt en kjent 
klimaskeptiker, Myron Ebbel, til å 
lede arbeidet med å redusere det 
amerikanske miljødirektoratet 

EPAs reguleringsmakt for å få til 
dette. I Tyskland blokkerte det 

sosialdemokratiske partiet SDP et 
forslag om å fremskynde utfasingen 

av brunkulldriften, av hensyn til 
arbeidsplasser. Det er allikevel enighet 
i Tyskland om at brunkullsektoren skal 
være nedlagt innen 2050 – spørsmålet 
handler bare om hvor lenge før 2050. 

TOPPEN AV DE GLOBALE 
KLIMAGASSUTSLIPPENE KAN 
VÆRE NÅDD, først og fremst på 

grunn av en utflating av de kinesiske 
utslippene, i tillegg til at USA har 

hatt en nedadgående trend de siste 
årene. Om dette stemmer er det 

kjempegode nyheter, men dette er også 
et utslippsnivå som ville brukt opp det 
gjenværende globale karbonbudsjettet 
på ca. 830 gigatonn CO2-ekvivalenter 
innen 23 år, hvis det ikke synker. En 

joker i spillet er India, som huser 
nesten 17 % av verdens befolkning. 
Her slipper hver innbygger bare ut 
1,7 tonn CO2-ekv. i året, og dette 

tallet forventes å stige sammen med 
velstandsveksten i landet fremover. 

FORESLÅR KLIMA-TOLL PÅ VARER 
FRA USA hvis Trump trekker landet 

sitt ut av Parisavtalen. Forslaget 
kommer fra den tidligere franske 

presidenten Nicolas Sarkozy. Tanken 
er at når en stor majoritet av verdens 

land nå er enige om å jobbe for å 
redusere planetens klimagassutslipp, 

så kan de samarbeide med å presse 
de få, gjenværende landene til å rette 
seg etter deres politikk. Av juridiske 

årsaker kan ikke USA melde seg ut av 
Parisavtalen før om tre år, men de kan 
alltids velge å ikke følge forpliktelsene 

sine. 

Watts up 
Energinyheter

TEKST MARTIN LILLEBO OG AUDUN TYSNES

SÅ FORT SYKLER FOLK I OSLO. 
Transportøkonomisk institutt har 

GPS-forfulgt 730 Oslo-syklister 
og funnet ut hvor fort de sykler. 

Gjennomsnittsfarten i hele Tigerstaden 
er målt til 16,3 km/t, mens Tour-de-

Finance (Lysaker - Aker brygge) ligger 
på 22,3 km/t. El-syklister forflytter seg 
ca. 1 km/t raskere enn andre syklister, 

men treningssyklistene uten motor 
gjør denne forskjellen mindre enn 

man skulle tro. I bakker har derimot 
el-syklister en fordel på opp mot 3 

km/t. Gjennomsnittsfarten på biler i 
London er til sammenligning 26 km/t.
kullkraftverk og vil øke atomkraften 
tilbake til to tredjedeler av tidligere 

nivå. 

Eksamensperioden er endelig tilbake, og igjen har du 4x4 timer med ren nytelse å se fram til. De neste 
ukene kommer du til å elske livet ditt, men mens du sitter på lesesal og lever det gode liv, tikker klokken sakte 
ned mot 16 timer med prestasjonsangst og dårlig luft. Tipsene flyr som hakket møkk i eksamensperioden, 
men det er få av dem som virkelig slår fra seg. Derfor serverer vi oppskriften på hvordan du virkelig kan 
spikre toppkarakterene på dine eksamener. Det hele handler som sunn fornuft og store doser ironi.

Drivhuseffekten virker jo 
som et ekstra isolasjonslag 

som holder på jordens varme, 
men det er ikke den eneste 

oppvarmingseffekten. Fossile 
energikilder slipper riktignok ut 

klimagasser, men de slipper også ut 
energi. Hvor stor er oppvarmingseffekten 

fra energien frigitt av forbrenningen av fossil 
energi, energi som var lagret kjemisk i bakken og 

gjennom de siste årtidene har blitt sluppet løs? Er det viktig nok til 
å brukes som argument for å skifte fra bakkebasert energi til f.eks. 
solbasert energi?

Først må vi finne ut hvor mye energi vi har brukt siden den industrielle 
revolusjon. Et veldig grovt overslag gir 24.000 exajoule (exa = 1018), 
et tall som inkluderer både olje, gass, kull og kjernekraft. Et litt mer 
nøyaktig baserer seg på at vi siden 1911 har hentet ut følgende:

• 352 gigatonn kull,
• 139 tera-m3 gass og
• 1,678 tera-bøtter med olje (eller fat, om du vil).

Omregningsfaktorene er henholdsvis 
• 3,2∙1010 Joule/tonn kull, 
• 3,64∙107 Joule/m3 gass, og 
• 6,1∙109 Joule/bøtte olje. 

Det gir et energiutslipp på 
• 11.264 exajoule fra kull, 
• 5.059,6 exajoule fra gass, og 
• 10.235,8 exajoule fra olje. 

Til sammen 26.559,4 exajoule. For å ta med at fossilalderen startet 
litt før 1911, samt kjernekraft og geotermisk, kan vi runde opp til 
27.000 exajoule. Et ganske ubegripelig tall! Det tilsvarer hele 11,5 
millioner år med produksjon fra Altakraftverket!

Men hvor mye har egentlig det å si?

For å svare på det trenger vi en beskrivelse av jordkloden inklusive 
spesifikke varmekapasiteter. La oss si at jordens kjerne ikke blir 
påvirket av hva som skjer på overflaten. La oss si at den energien vi 
har sluppet løs går med til å varme opp hele atmosfæren, alt vannet 
i havene pluss et hundre meter dypt sjikt av jordskorpen over hele 
jordkloden.

Jordens atmosfære veier ca. 5∙1018 kg, mens havene ender opp på 
1,379∙1021 kg. For å finne vekten av 100 meter jordskorpe må vi 
begynne med volum. Hvis vi antar at jordkloden er en kule med 
radius 6371 km, blir volumet av skorpen
• 4/3 ∙ π ∙ (6 371 0003 - 6 370 9003) = 5,1∙1016 m3. 

Med en vekt på ca. 1.500 kg/m3 har skorpen en vekt på 7,65∙1019 
kg. For å varme opp en kilo med vann én grad celsius, trengs 4.200 
Joule, tilsvarende tall for luft og jordskorpe er henholdsvis 1.000 
Joule/(kg °C) og 800 Joule/(kg °C).

Sammenhengen mellom Joule og grader Celsius for vår forenklede 
verden finner vi ved å gange varmekapasitetene med antall kilo, og 
legge sammen tallene for luft, jord, ild og vann:
• 4200 ∙ 1,379∙1021 + 1000 ∙ 5∙1018 + 800 ∙ 7,65∙1019 = 5,858∙1024 

Joule/°C.

Dermed blir den totale oppvarmingen fra verdens fossile 
energiutslipp 
• 27∙1021 Joule / 5,858∙1024 Joule/°C = 0,0046 grader Celsius.

Hvis vi derimot hadde redusert mengden vann og land som varmes 
opp, og antatt at energien går med til å varme opp et 100 meter 
dypt lag med land, der det er landoverflate, og et 100 meter dypt 
lag med vann der det er vannoverflate (hav osv), hadde regnestykket  
blitt litt annerledes. Regner vi ut det globale oppvarmingsbidraget 
på nytt med de nye massene får vi 0,15 grader Celsius. Det viser 
sensitiviteten i antakelsene.

Oppskrift på suksess: Hvordan spikre en eksamen

Serviettregnestykke: Energiutslipp
 TEKST AUDUN TYSNES

 TEKST BJØRN ERIK RASMUSSEN (fra arkivet)
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Visdomsord fra rutinert ManneKommer: 
Å være medlem av ManneKom er et privilegium fortjent av et fåtall av EMILs mannlige studenter. 
Det gir deg muligheten til å gjøre manneting på mannevis, sammen med likesinnede. Det 
drikkes øl, hogges ved, drikkes øl, soves i telt, og drikkes øl, over en lav sko. Det å være med i den 
fantastiske kalenderen er en unik mulighet til å kombinere noen av ManneKoms kjerneverdier: 
veldedighet, baris, humor og moro. Etter min mening er ManneKom EMILs beste komité. Mye 
fordi den kombinerer lavterskel-aktiviteter med alle ting mannfolk liker å gjøre, samtidig som alt 
overskudd går til en god sak. Vi er enkelt og greit en kompisgjeng som har det kult. 

Inntrykk fra fersk ManneKommer: 
Det som hever ManneKom høyt over alle komiteer må være medlemmene, som består 
utelukkende av ekte kjernekarer. Vi har i tillegg et godt slagord, og meget sympatiske verdier. 
Som førsteklassing er det også den beste måten å gjøre inntrykk på jentene på linjen – og det 
funker bra, for å si det mildt, men blir slitsomt i lengden (red.anm. for jentene). Som medlem av 
ManneKom må du gjennom en hard seleksjon for å vise deg verdig som medlem hos de mest 
mandige av menn.

Den blir brukt som tapet på Putins soverom. Chuck Norris ringer hvert år og 
bønnfaller om å få være med. Noen sier den kurerer kreft og dårlig syn, andre 
at du får muskler og skjegg av å ha den over sengen. I Kina omsettes den på 
svartebørsen i oppmalt form som potensmiddel til kvinner. Hvert år før jul selges 
den på Gløshaugen og nå nærmer det seg! Bli med bak kulissene på denne 
megaproduksjonen og få historien om hvordan eventyret startet og hvordan det 
gjøres.

Det var på et inndrikkingsmøte av ny leder på den Gode Nabo, etter akkurat passe mange 
inspirasjonspils, at et ManneKom-medlem sa noe sånt som: «Vi edle herrer burde dele 
vår estetiske fysikk med allmenheten, slik at de bedre kan sette pris på den. Kanskje det 
også vil gjøre flere medlemmer av det motsatte kjønn villige til seksuell omgang om de fikk 
se hvor estetiske våre kropper er.» Ja, det var omtrent slik han ordla seg. Etter enda flere 
inspirasjonspils – og ikke få overtalelsespils – ble det bestemt i plenum at, ja, det skal vi. Vi 
skal lage kalender!

Det som fulgte er historie. 

Prosessen med å planlegge kalenderen gjøres med mye hjelp fra den overnevnte inspirasjonspilsen. 
Gjerne i kombinasjon med andre arrangementer som opptak eller inndrikking. Diskusjonene er harde 
og varer ofte fra vors til nach. Det er heller ikke uvanlig at noen må gå så langt som å rope på elgen 
for å best uttrykke sine meninger. Det forsøkes etter beste evne hvert år å ha et samlende tema for 
hele kalenderen, med tidligere fulltreffere som «ManneKom gjennom året», «ManneKom til gårds» og 
ikke minst den tidløse klassikeren «ManneKom på Gløs». Hva som er årets tema er hemmelig frem til 
salgsdato settes, men det kan røpes at fokus i år (igjen) ligger på humor, kropp og mandighet. 

Som fotograf for alle kalendere så langt har Torbjørn Buvarp fått se mye hud og gjort mye gøy. Hva resten 
av verden mener om produktet han har levert år etter år kan best oppsummeres med at undertegnedes 
bestemor har egen ManneKom-kalenderkollasj på veggen i stua. Men hvordan var det i starten? «Eeeh... 
Da jeg ble spurt om å fotografere masse lettkledde og nakne gutter til en kalender var jeg heller skeptisk, 
men jeg så også at det var en mulighet til å ha det gøy og ta bilder som jeg vanligvis ikke har mulighet 
til å ta», sier han. Det har blitt mye morsomheter, men fotografens høydepunkt kom første året. Det 
involverte to mannlige modeller, iført bare undertøy, i fullt firsprang etter en løpsk høne som bæsjet i 
hele studio. «Det har vært kult å se utviklingen til gutta over årene. Fra å møte opp med ingen ideer eller 
props er det nå mye bedre planlagt, og jeg trenger egentlig bare å fokusere på å ta bilder.» 

For hver kalender har det blitt brukt et utall locations og noen har vært mer utfordrende enn andre. 
Fasadeklatring på hovedbygget, hagleskyting i studentparken (ikke på ordentlig) og offentlig nakenhet er 
alle litt lyssky aktiviteter, men de har gitt legendariske bilder. Det har også gått utover andre studenter 
på Gløshaugen, som den gangen en intetanende, eksamenslesende arkitektstudent fikk to splitter nakne 
ManneKommere på lesesalen, og et forslag om å stille opp på bildet. Fnisende, men villig, og med full 
utsikt til det aller helligste, ble hun med på posering og fikk en opplevelse for livet.

ØlKom anbefaler: 

BELGIA

Belgia. Kongeriket som dro Storbritannia inn i andre verdenskrig. Et lite, flatt og vått land hvor korn gror godt. 
Bortsett fra på de åkerlappene verdenskrigen ødela. Det er ikke alle som er villige til å flomme over egne jorder 
med saltvann, men belgierne gjorde det da de ble blitzet ut av sitt eget land. Belgia, ett av mange land hvor 
ingen snakker belgisk og politikk bare er et rot. Et land som gikk fra å bli styrt av Kong Leopold II, en mann 
som hadde Kongo som privat koloni, til å sette verdensrekord i å klare seg uten styre (hele 541 dager). Onde 
tunger skal ha det til at Belgia, som er det eneste landet med flagg i 13:15-format, ikke har fostret noen kjente 
mennesker, kanskje med unntak av Andy og Frank Schleck, for de som er bevandret i sykkelsporten. 

Men hva har så Belgia å by på? Lite, tenker du kanskje, men det stemmer ikke. For foruten å være landet 
som først bygget jernbane på kontinental-Europa, har Belgia en mattradisjon det virkelig står respekt av. Litt 
overforenklet kan vi dele det nordlige, kontinentale mat-Europa inn i to, med franske delikatesser på den ene 
siden og polsk arbeiderkost på andre siden. Ikke et vondt ord om Polen, men har du noen gang hørt om en 
date som begynte på en polsk restaurant (utenfor Polen vel og merke) og som endte i hallelujastemning? Skillet 
mellom disse to matverdenene går på grensen mellom Nederland og Belgia. Belgia er definitivt på den franske 
siden, men der franskmennene gikk for vin, gikk Belgia for øl.

Noe av det som kjennetegner belgisk øltradisjon er mangfold. Flere ølsorter er særegne for Belgia, og ØlKom 
anbefaler alle å prøve alle sammen! Mangfoldet resulterer dessverre i at denne artikkelen bare kan skissere 
den belgiske ølverdenen litt grovt.

TEKST  AUDUN TYSNES OG MARTIN LILLEBO

 TEKST MADS BJØRKELAND
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Sitat fra turguide da en ØlKom-representant var på visitt i Brüssel: “Absolutt alle liker 
øl. Noen har bare ikke funnet de øltypene de liker ennå”. 

Bryggeriet Halve Maan i den ikoniske middelalderbyen Brügge ville redusere antallet 
øl-lastebiler som kontinuerlig fraktet øl ut til flaskeriet, og la rett og slett alt sammen 
i rør. Rørledningen er 2 km lang og frakter 3 700 øl i timen ut til flaskeanlegget. 

Delirium Cafè i Brüssel er kjent fra Guinness World Records for sitt ølutvalg på over 
2000 sorter. 

Nederland ligner på mange måter på Belgia, så hva skjedde med deres ølkultur? Kort 
sagt kapitaliserte de på ideen pils, og laget et av verdens største bryggerikonsern, 
Heineken. Fysj!

OBLIGATORISK FUNFACT-SPALTE

I Belgia liker de å putte kandissukker og kandissirup i ølet sitt. Dette gir ølet et tørrere preg, en flott farge og matchende 
alkoholstyrke uten at maltpreget tar helt overhånd. Belgisk øl er generelt sterkt. De liker også å lage totalt uforståelige 
etiketter, gjerne oversatt til flere språk uten å nødvendigvis inkludere engelsk. Den belgiske gjæren er viden kjent for sin 
fruktige og ofte krydrete aroma, og kan alene få et øl bestående av standardmalt og standardhumle til å smake som noe helt 
unikt. Saison-stilen er et flott eksempel på dette. 

De brygger også øltyper som er internasjonalt kjente, som Pale Ale, IPA og Porter, men bryggeriene har vane for å konsekvent 
bruke tradisjonelt belgiske gjærstammer uansett hva de brygger. Dette gjør at så godt som alt øl man kjøper i Belgia smaker 
litt … belgisk. For de belgiske ølsortene er dette positivt, men hvis man skulle finne på å bo i Belgia, kan savnet etter en norsk/
amerikansk IPA komme krypende etter noen måneder. 

For å virkelig åpne øynene sine for hva ølverdenen kan by på, må man prøve Belgias fantastiske utvalg av surøl. Når man 
lager “vanlig” øl, så er de fleste meganøye på renhold gjennom hele bryggeprosessen for å unngå infisering av brygget, og 
til slutt tilsetter man enten alegjær eller lagergjær. Men ikke for surøl! Da oppmuntrer man heller villgjær og andre bakterier 
fra omkringliggende luft og vegger til å lage seg et bosted oppi brygget, og dette danner etter hvert en fabelaktig kultur som 
fermenterer sukkeret. Dette svært komplekse ølet kan minne mer om vin enn øl, og variasjonen mellom ølsortene er enorm. 
Ett surøl kan smake sur sokk, et annet kan gi mystiske hint av julebrus og smågodt, og et tredje kan minne om råtten frukt (men 
på en god måte!). En ØlKommer har en gang kalt surøl for en “avskyelig delikatesse”. 

Surøl uten andre tilsetninger kalles gjerne Lambic, men belgierne har svært lite til overs for den tyske renhetsloven, og liker 
å tilsette alskens rariteter i brygget sitt. Tilsettes surølet kirsebær, kalles det for Kriek. Tilsetter de bringebær, heter ølstilen 
Framboise. Hvis man blander en ett år gammel Lambic med en to år gammel Lambic, og gjærer dette videre for andre gang 
på flaske, har man en Oude Gueze (uttales “Gøse”, må ikke forveksles med tysk “Gose”, som også er et surøl). Søter man opp 
Lambicen rett før flasketapping, står det “Faro” på flasken. Listen er lang. Kom deg derfor til Belgia minst én gang i løpet av 
livet (og husk at det virkelig frie, freidige livet slutter for mange når man er ferdig med studiet sitt), spis en belgisk vaffel og gå 
på pub. Mange puber.

Har 
du vurdert et eller 

to semestre i utlandet? Og 
du er kanskje ikke helt sikker på 

hvordan du skal gå frem for å komme 
dit? Ikke fortvil! Det er ganske lett så 

lenge du følger noen veldig enkle steg – og 
nesten viktigst av alt: Hør på råd fra erfarne 

studenter, og les gjerne rapportene til de 
som har vært på utveksling. (P.S. Det de 

skriver stemmer som regel, så lytt til 
det som blir sagt.)

UTVEKSLING

TEKST  ANJA BEATE ANDERSEN
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Men hva 

driver du med, 

egentlig?

Eirik

Schou

Grytli

Jeg gikk ut av Energi og miljø våren 2016 med en master innen vannkraftoptimering. Jeg rakk å være med på masse 
morsomt som Trondheimsstudent, og var innom både UKA og diverse komiteer i linjeforeningen i løpet av mine 
fem år. Jeg rakk til og med å få meg en tur på utveksling til Sveits. Jeg har nå flyttet tilbake til Oslo, sammen med 
resten av Gløshaugen, og bosatt meg på Carl Berner. Jeg har også vært så heldig at jeg har fått meg jobb som IT-
konsulent i Sopra Steria!

Hva savner du mest med EMIL og studietiden?

Jeg savner Samfundet, grøt-fredag, 
Idrettsbygget, Bakklandet, Hovedbygget, 
bed.pres, Bymarka, allværsjakka, Nu klinger, 
Magneten og pianobaren på Downtown.

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

Som ny i Sopra Steria må jeg forholde meg 
til helt nye begreper som Big Data, Cloud, 
Machine Learning og Cybersecurity. Dette 
kan til tider være overveldende for en som 
stort sett har forholdt seg til Ohms lov og 
trefase gjennom studietiden. Heldigvis er 
Sopra Steria vant med å ta inn folk med 
forskjellige bakgrunner, så det er mye 
opplæring i jobben. Jeg jobber med et Big 
Data-verktøy som heter Splunk og syns dette 
er spennende og veldig morsomt. Jeg jobber 
hos flere kunder og får sett flere forskjellige 
bransjer. Med over seksti nyansatte i Sopra 
Steria har overgangen fra studietiden til 
arbeidslivet gått smertefritt. Det er et 
veldig godt sosialt miljø blant de ansatte, 
og frivillighetskulturen fra Trondheim lever 
videre i beste velgående i jobben. Frem til 
nå kan i hvert fall arbeidslivet anbefales på 
det varmeste.

Hva er ditt beste tips til nåværende EMILere?

Energi og miljø-studenter kan brukes til alt! 
Ikke tenk at dere nødvendigvis trenger å jobbe 
med det dere lærer på skolen. Det finnes 
ufattelig mange spennende bransjer og jobber 
der ute. Bare vær nysgjerrig og villig til å lære 
nye ting.

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

I og med at jeg skiftet litt beite da jeg 
begynte å jobbe, så kommer for øyeblikket 
elkraftutdanningen kun til nytte i form av 
bransjekunnskap. Litt klisjéaktig er jeg nødt til 
å si at evnen til å sette seg inn i komplekse 
problemstillinger og erfaring med forskjellige 
programmeringsspråk er det jeg føler jeg har 
fått mest bruk for.

1. Det første du må gjøre er å bestemme deg for HVOR du har 
lyst til å reise. Er det et land du har utrolig lyst til å besøke? Et 
land du har drømt om å reise, kanskje helt siden du var liten, da 
du ikke en gang visste hva en sivilingeniør var?

2. Bra! Nå har du funnet et land. Det neste steget er å finne 
ut hvilke universiteter som finnes i dette landet. Om landet er 
veldig stort, som for eksempel USA, Brasil og Australia, kan det 
nesten være bedre å bestemme seg for en by først. Uansett, 
det viktigste er kanskje å se om det er et samarbeidsuniversitet 
der. Og hva betyr nå det!? Jo, det betyr at NTNU har sagt at 
denne skolen passer for oss og at det er bedre tilrettelagt å 
reise dit. I tillegg betyr det at Internasjonal seksjon fikser selve 
søknaden for deg, slik at du slipper å tenke så mye på den! 
Fantastisk, ikke sant?

3. Nå er det på tide å finne fag du kunne tenke deg å ha. Dette 
er en veldig iterativ prosess, så det er lov å bli litt frustrert 
om man ikke får det til på første forsøk. Ikke la deg knekke! 
Plutselig snubler du over et utrolig interessant fag! 

Skal du reise på utveksling i 3. klasse? Hvis ja, må du bestemme 
deg for hvilken spesialisering du ønsker på Energi og miljø. 
(OBS! Frist for å registrere dette på studentweb er 15. mai.) 
Dette er et tøft valg, for alle tre er jo fantastiske! For å finne 
den som passer deg best kan det anbefales å sjekke ut 
studenthåndboken (google det, da finner du den med en gang)! 
Det vil se noe sånt ut, om du velger Energi- og prosessteknikk.

Det beste tipset jeg kan gi deg er å se hvilke fag du liker best 
og basere spesialiseringen din på det. Når du har funnet dine 
favoritter prøver du å finne disse ved universitet du har valgt.

4. Supert! Nå har du endelig funnet dine favoritter, men du må 
nok få fagene godkjent før du er helt ferdig. Dersom du har 
tenkt å gå elkraft eller midtlinja mot elkraft, snakker du med 
Halsten Aastebøl. Har du fag som tilhører Institutt for energi- 
og prosessteknikk er Kjell Kolsaker mannen du skal kontakte. Er 
det ett eller flere fag som ikke går i boks må du nok lete litt til. 

Det viktigste er ikke at du har nøyaktig de samme fagene, men 
at du får en fin kombinasjon som gir deg riktig kompetanse. Når 
du har fått alle fagene godkjent tar du turen innom Kristoffer 
Halseth og får han til å se over.

5. Nå har du alle fagene, og de er godkjent. Det betyr at du kan 
sende inn søknaden din til Internasjonal seksjon innen 1. mars for 
utveksling på høsten, og 15. september for utveksling på våren. 
OBS! Merk at det er noen studiesteder som har frist før, så du bør 
finne ut at det. Denne søknaden er en 4-in-1 søknad – du søker 
både på skole (husk at Internasjonal seksjon bruker bare den du 
har på førstevalget ditt), NTNU-stipend, friplass og godkjenning 
av studiepoeng. Enkelt og greit!

6. Gratulerer! Dette steget betyr at du har kommet inn på skolen 
du søkte på. Nå er det på tide å tenke på reisen dit, men før det 
må du fylle ut noen dokumenter som skal sendes til universitetet 
du har kommet inn på. Disse får du på e-post av Internasjonal 
seksjon. Noen land krever visum, så søk om dette i samme slengen! 
Det er også veldig greit å finne ut om det landet du skal til krever 
spesielle vaksiner og starte ganske tidlig med det, kanskje før du 
har fått vite om du kommer inn, da noen vaksinasjonsprogram 
krever påfyll.

7. Reis, nyt og enroll! God tur!

8. Utvekslingen er ikke helt over selv om du er kommet tilbake 
på norsk jord. Så mottar du karakterutskriftet ditt, som mest 
sannsynlig hentes denne på Internasjonal seksjon. Dersom du 
ikke får den i posten, tar du den med til Halsten eller Kjell (de skal 
ta en kopi). Deretter vurdere de om oppholdet ditt er godkjent. 
Om oppholdet ditt er godkjent, sender de informasjonen videre 
til Kristoffer. Når han har godkjent oppholdet ditt sender han deg 
en mail, legger inn studiepoengene i utdanningsplanen din og 
innrapporterer til Lånekassen at du har godkjent det semesteret 
eller året du var på utveksling.
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På generalforsamlingen 26. oktober ble de valgt, og 
kanskje var du blant de som stemte dem frem. Likevel 
kan man undres: Hva slags personer er EMILs styre 
2017? Vannmagasinet bestemte seg for å gå saken etter i 
sømmene og stille noen av de virkelig viktige spørsmålene. 
Klarer du å finne ut hvem som er hvem?

Navn:_________________________
Alder: 20

Skostørrelse: 38
Tittel: ________________________ 

 
Hører du mest melodien eller teksten når du 

hører på en sang?
Tekst

Ostepopfingre eller makrell i tomat-ånde?
Ostepopfingre

Heavy Metal eller opera?
Heavy metal

Din beste egenskap
Multitaske

Din dårligste egenskap
Konsentrere meg

Hvem i styret vil miste hatten sin først?
Den første som legger den fra seg

Hva ville du gjort om du ikke tok høyere 
utdanning?
Reiseguide 

Hva er din favoritt-sprit?
Gin

Hva er den beste kombinasjonen av ting du 
ikke trodde passet sammen?

Sennep og syltetøy

Navn:_________________________
Alder: 21

Skostørrelse: 44,5
Tittel: ________________________ 

 
Hører du tekst eller melodi av en sang?

Melodi
Ostepopfingre eller makrell i tomat-ånde?

Makrell i tomat-ånde
Heavy Metal eller opera?

Heavy Metal
Din beste egenskap

Elsker å trene
Din dårligste egenskap

Alt for lat til å trene …
Hvem i styret vil miste hatten sin først?

Tuva
Hva ville du gjort om du ikke tok høyere 

utdanning?
Reist jorda rundt

Hva er din favoritt-sprit?
Sambuca

Hva er den beste kombinasjonen av ting du 
ikke trodde passet sammen?

Pizza, bernaise og pommes frites

Navn:_________________________
Alder: 20

Skostørrelse: 38
Tittel: ________________________ 

 
Hører du tekst eller melodi av en sang?

Tekst
Ostepopfingre eller makrell i tomat-ånde?

Makrell i tomat-ånde
Heavy Metal eller Opera?

Opera
Din beste egenskap

 Optimistisk
Din dårligste egenskap

  Godtroende
Hvem i styret vil miste hatten sin først?

Lars
Hva ville du gjort om du ikke tok høyere 

utdanning?
Surfeinstruktør

Hva er din favoritt-sprit?
Tequila

Hva er den beste kombinasjonen av ting du 
ikke trodde passet sammen?

Nugatti og kanel, ellers bør pølse i vaffel 
også nevnes #Moss.

Navn:_________________________
Alder: 21

Skostørrelse: 41
Tittel: ________________________ 

 
Hører du tekst eller melodi av en sang?

Melodi
Ostepopfingre eller makrell i tomat-ånde?

Ostepopfingre
Heavy Metal eller Opera?

Heavy Metal
Din beste egenskap:

Troverdig
Din dårligste egenskap:

God til å lyve
Hvem i styret vil miste hatten sin først?

Lars
Hva ville du gjort om du ikke tok høyere 

utdanning?
Gått Indøk

Hva er din favoritt-sprit?
Whisky

Hva er den beste kombinasjonen av ting du 
ikke trodde passet sammen?
Pepperkake og blåmuggost

Navn:_________________________
Alder: 19

Skostørrelse: 39
Tittel: ________________________ 

 
Hører du tekst eller melodi av en sang?

Melodi
Ostepopfingre eller makrell i tomat-ånde?

Ostepopfingre
Heavy Metal eller Opera?

Opera
Din beste egenskap

Tar gjerne på meg arbeidsoppgaver
Din dårligste egenskap

Glemmer arbeidsoppgavene
Hvem i styret vil miste hatten sin først?

Meg
Hva ville du gjort om du ikke tok høyere 

utdanning?
Reise

Hva er din favoritt-sprit?
Tiktak

Hva er den beste kombinasjonen av ting du 
ikke trodde passet sammen?

Rosin i taco

Navn:_________________________
Alder: 22

Skostørrelse: 43
Tittel: ________________________  

Hører du tekst eller melodi av en sang?
Melodi

Ostepopfingre eller makrell i tomat-ånde?
Ostepopfingre

Heavy Metal eller Opera?
Opera

Din beste egenskap
Er en god vinner.

Din dårligste egenskap
Dårlig taper. Når jeg tenker meg om så er 
jeg egentlig ikke en så god vinner heller.

Hvem i styret vil miste hatten sin først?
Tuva. Har egentlig et skjult håp om at alle 

hattene skal forsvinne …
Hva ville du gjort om du ikke tok høyere 

utdanning?
Fremmedkriger i Syria
Hva er din favoritt-sprit?

Rødsprit
Hva er den beste kombinasjonen av ting du 

ikke trodde passet sammen?
Bacon og is

Navn:_________________________
Alder: 20

Skostørrelse: 45
Tittel: ________________________ 

Hører du tekst eller melodi av en sang?
Melodi

Ostepopfingre eller makrell i tomat-ånde?
Ostepoppfingre

Heavy Metal eller Opera?
Heavy metal

Din beste egenskap
Good at being bad

Din dårligste egenskap
Bad at being good

Hvem i styret vil miste hatten sin først?
Solveig

Hva ville du gjort om du ikke tok høyere 
utdanning?

Gått på Dragvoll
Hva er din favoritt-sprit?

Vodkafres
Hva er den beste kombinasjonen av ting du 

ikke trodde passet sammen?
Meg og deg

Fasit med bilder finner du på Vannmagasinets 
facebook-side!

1 2 6

3

4

5

7

Fyll ut navn og tittel med det du syns er riktig  fra følgende: 
NAVN:    Solveig Strand, Tuva Eikås Hagen, Henrik Høstmark, 
Ina Charlotte Berntsen, Kyrre Kirkbakk Fjær, Lars Falsen 
Habostad, Håvard Utne Øxnevad
TITTEL:: Viseknekt, Gjøgler, Lovn, Hyrd, Trubadur, Fut, 
Kongsknekt

Nye Styret under 
lupen

TEKST INA CHARLOTTE BERNTSEN
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Møt Toftevaag.
Trond Toftevaag

Trond Toftevaag, av mange kjent 
som Toftis, kan nok sies å være vår 
mest joviale foreleser. Han har en 
stor kjærlighet for to ting: Elektriske 
maskiner og musikk. Og hvis du, 
som oss, trodde at Trond gikk rett 
fra studiet til NTNU, så må du tro 
om igjen, for veien til NTNU var 
ganske kronglete. Du har kanskje 
hatt ham i Energi og miljø, eller i 
Elektriske maskiner eller noe annet, 
men nå skal vi bli ordentlig kjent 
med professor Toftis.

Fra nyutdannet og uten plan, til eventyr ute i verden
  - Målet var å bli ferdig med studiet før jeg fylte 23, og det 
bommet jeg på med én uke. Da tenkte jeg at “nå er det jo slutt her, og 
alle veier er åpne”. Men det var én ting som spøkte, og det var innkalling til 
militærtjeneste.
 Da han ikke hørte noe fra militæret, tok han en tur opp på 
musikkvitenskapelig institutt og sa: “Hei, her har jeg lyst å begynne 
å studere”. Gjennom hele studiet hadde nemlig Trond engasjert 
seg i Studentersamfundet. Han var både i revy, råd, styret og 
mye mer, men aller nærmest hans hjerte var nok "Teatergjengen" 
(Studentersamfundets Interne Teater) og det som gikk på musikk, sang 
og show. Dette er noe som alle studentene hans i Energi og miljø og 
Elektriske maskiner får oppleve den dag i dag, da han oppsummerte 
semesteret med sang og piano (“Når en ladning q skal ut og gå, må 
en spenning dra og dytte på ...”). Så han dro til musikkvitenskapelig 
institutt.
  - Jeg var på opptaksprøve, hvor jeg spilte og sang, og jeg ble 
tatt opp (i januar, siden siv.ing.-studiet var på 4,5 år). Der var jeg et par 
måneder, men så kom brevet fra militæret – det var jækli dårlig gjort, 
da. I mellomtiden hadde jeg også ringt til Lånekassen og spurt om jeg 
kunne få et lite lån for ett semester, så jeg kunne overleve. Da fikk jeg 
klar melding om at det ikke var godkjent etter Lånekassens regler, for lån 
til videreutdanning var betinget av at det var en tett kobling mellom den 
avsluttede utdannelsen og den videre. Og de fant jo ingen kobling mellom 
elektriske maskiner og musikk, så det gikk ikke ("Der tar Lånekassen helt 
feil, mener jeg"). Så da innkallelsen kom fra marinen, som sa at jeg skulle 
stille i april, var det egentlig helt greit fordi jeg hadde ikke mer penger.

“Og så spilte jeg orgel til gudstjeneste på 
rekruttskolen … Rein prostitusjon.”
 Grunnfag i musikk ble det altså aldri noe av, og det kaller han 
“min lille sorg”. Men slik ble det altså, og tiden i marinen skulle vise seg 
å bli givende.
 - Da jeg var i marinen var jeg jo ferdig på NTH, så jeg var litt 
eldre enn de andre kompisene der. Så da var det rekruttskolen, 850 
stykker på marinens rekruttskole. Og der ble jeg beste rekrutt! Av en 
eller annen grunn. Dette har jeg bevis på, for beste rekrutt fikk nemlig 
en klokke. Og i tillegg spilte jeg orgel til gudstjeneste på rekruttskolen, 
hver søndag. Altså mot betaling, det var derfor jeg gjorde det. Rein 
prostitusjon.
 Etter rekruttskolen fikk han jobbe som ingeniør i Marinen. 
Det skulle vise seg å påvirke veien videre mer enn man skulle tro.
 - Jeg jobbet med et prosjekt som var veldig spennende, men 
det er en lang historie. Når tjenesten nærmet seg slutten, begynte jeg 
å se etter jobbannonser. Da hadde jeg veldig angst for å havne som en 
kjedelig sivilingeniør på et kjedelig kontor. Og i Oslo, da, det var skrekken! 
Jeg hadde jo røtter her i Trondheim, i Studentersamfundet. Så kom det en 
annonse, der de søkte en elektroinspektør for nybygg av skip – i Japan. Og 
da begynte det å boble. 

“Jeg har seilt rundt hele verden, bygget 
tre-fire skip, og bodd i Japan”
 Rederiet søkte egentlig etter en skipselektriker med 
tilleggsutdannelse, altså med en praktisk kompetanse, men mer enn 
vanlig skipselektriker. Den kombinasjonen hadde han muligens fått 
gjennom elkraftutdannelsen og marinen, og det var det han prøvde 
seg med.

 - Det holdt jo ikke helt, mente mannskapssjefen, men det endte 
med at jeg fikk den jobben likevel. Så jeg hadde flaks! 
 - Jeg var på opplæring en stund, seilte på et par forskjellige skip, 
og så reiste jeg til Japan. Der bodde jeg i ca. ett år. Og da var jeg fornøyd. 
Jeg har seilt rundt hele verden, bygget tre-fire skip, og bodd i Japan. I 
Japan blir man fort litt crazy, som europeer. 

Tilbake på Gløshaugen
Og siden båtene var bygget, returnerte Trond til Norge, og da måtte 
han tilbake til Trondheim. 
  - Jeg var tilbake hos Teatergjengen på Samfundet, vennene i 
Samfundet og vennene i byen. Og penger hadde jeg. Etter en stund fikk jeg 
jobb her i byen. I det firmaet jobbet jeg i fire år, men så ble det kjedelig. Jeg 
hadde lyst å lære mer og følte et veldig sug opp mot Gløs, og jeg fikk jobb 
i det som den gang het EFI (Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt), 
dagens SINTEF Energi. 
 Der har han jobbet i hele 34 år. Han satt i forskningsgruppen 
for kraftsystemdynamikk, sammen med en annen kjenning av EMIL, 
Kjetil Uhlen. Selv om Trond lenge har forelest på NTNU, er det altså 
SINTEF han har jobbet for. Han jobbet på SINTEF helt til han fikk 
permisjon ett år i 2013, for å tiltre en midlertidig stilling på NTNU. 
Like før det året var omme, fikk han spørsmål om han kunne tenke seg 
å bli fast ansatt på NTNU, og fra 1. januar 2014 ble han det.

Studenten Trond Toftevaag
 - Beste minne? Det var jo å spille revy i Samfundet. Hvor mange ganger 
gjorde jeg det? Like mange som student som senere! Jeg har spilt i fire 
revyer, tre ordinære og én jubileumsrevy. 
 Teatergjengen var veldig liten den gangen, så det var ikke 
noe problem å være med som uteksaminert.
  - Det var stort sett skuespillere i Teatergjengen. Så det var 
nå min hobby: revyvinklet musikk og akkompagnement og skuespilleri. 
Skriving har jeg ikke gjort så mye, men å spille i revy, det var liksom mitt liv 
på en måte.

“Det ble fort 70 % på Samfundet og 30 
% på skolen.“
 Derimot har han flere komposisjoner til revyen på 
samvittighet. Som nevnt, har Trond vært både i styret i Samfundet, 
i Samfundets råd, i Under Dusken og i Teatergjengen. Spørsmålet 
som kanskje svarer seg selv, men som selvfølgelig må spørres: Gikk 

Fullt navn: Trond Toftevaag
Kallenavn: Toftis
Yrke: Lærer (førstelektor)
Utdanning: Elkraft fra NTH
Alder: 50+
Hjemby: Bergen ("Fana kommune")
Sivilstatus: Gift, 3 (voksne) barn 

TEKST  BÅRD HAGA BRINGELAND OG LOVINDA ØDEGÅRDEN 
FOTO   HARALD UNDHEIM
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Så hva drømte lille Trond om å bli når han ble stor?
 - Jeg tror det har vært gener for å bli teknolog hele tiden. Jeg 
hadde jo Märklin-tog, og har skrudd med tog og bygget landskap og lekt med 
tekniske ting. På en av festene med min klassekamerater fra Steinerskolen, 
så trodde de alle at jeg var blitt arkitekt. “Jammen, du har jo alltid sagt det, 
at du vil bli arkitekt!”. Jeg husket ikke at jeg ville bli arkitekt, men min lærer 
på Steinerskolen skrev i rapporten hjem til jul i tredje klasse at: “Lille Trond 
kommer nok til å bli ingeniør når han blir stor”. Det synes jo min mor var 
jækla stilig. Dette visste jeg ikke om før jeg var ferdig her (på NTH), da hun 
tok hun fram den rapporten fra lærer Jørgen Smit (red.anm: en kjent mann 
innen antroposofiens verden) og viste meg det. 

Da skolegangen nærmet seg slutten, søkte Trond på to videreutdanninger. 
 - Det ene var to-årig skipsingeniørutdannelse på Høgskolen 
i Bergen (to årig komprimert ingeniørstudie for de som hadde gode 
karakterer), fordi behovet for ingeniører akkurat da, særlig innenfor skip, var 
stort. Og så søkte jeg på elkraft ved NTH.
 Trond husker tilbake til da han fikk to brev fra nevnte 
utdanningsinstitusjoner, og indikerer med to tomler opp hva som var 
svarene. Så han må jo ha vært innenfor denne ingeniørverdenen, 
mener han. Han likte godt tall, særlig innen matte og fysikk.
 - Og jeg hadde jo kjøpt en jækla dyr regnestav.  Vi brukte regnestav 
på eksamen påen tiden, så da gjaldt det å ha en skikkelig god regnestav. 
Jeg har to, faktisk; jeg har også en ingeniør-regnestav. Ingeniør-regnestaver 
måtte være litt mindre, for den gikk i lommen til overingeniørene, sånn at 
overingeniørene kunne gå rundt og kontrollere ingeniørene

“Jeg har alltid innbilt meg at jeg har kropp 
for badminton.”

Få skjulte talenter – kun åpne!
- Jeg har veldig sansen for badminton, det er min favoritt. Det er kanskje 
ikke et skjult talent, og det praktiseres dessverre veldig, veldig sjeldent. Men 
jeg har spilt mye da jeg var yngre – hjemme, privat sammen med kompiser. 
Men jeg har alltid innbilt meg at jeg har en kropp for badminton.
 En kropp for badminton, dette er hans skjulte talent? Og hva 
er så en badminton-kropp?
 - Jo, det er sånn som denne kroppen her (Trond gestikulerer til 
seg selv og poserer sportslig). Den er lett og den er spretten og man tar de 
lengste ballene nedi hjørnene der og hopper høyt. 
   Ja, en kropp for badminton kan man bruke til mye rart, sier 
vi. Trond svarer med en merkverdig lyd, best mulig transkribert som 
“AOOUUUUUU!” (se for deg krysningen mellom et ulvehyl og latter). 
    - Men jeg har jo også prøvd alt annet. Som dans på scenen – som 
jeg vet jeg ikke får til, så der var det ikke så mye talent – og å gå på hendene 
og alt sånt. Dette har jeg fått prøvd, så jeg har vel ikke noe sånt skjult talent. 

Toftis’ største stoltheter
Svaret på dette spørsmålet forteller mye om foreleseren vår. Vi ber ham 
trekke fram én ting, fra karrieren eller livet forøvrig, som han er mest 
stolt over. Og det gjør han. Opptil flere ganger.
 - Mine tre barn, må jeg si da ...
 - Forrige dagen hadde jeg også en veldig herlig opplevelse, da! Det 
er kanskje ikke en all-time-high, kanskje, men det var bra. Det var en artikkel 
jeg hadde skrevet som var sitert i et annet arbeid, og det var fett. Da tenkte 
jeg at jeg kanskje har bidratt med noe! 
 - Det å være beste rekrutt var jo ganske fett, men jeg gjorde jo ikke 
så mye annet enn å være meg selv, og følge med i timen. 
 - Det å hoppe inn i jobben i Japan, det var også litt kult. Og det 
gikk jo bra, så det er en god følelse. 
 - Når jeg har hatt UKE-jobb de siste årene, i supperevyen sammen 
med den gjengen, og siste forestilling er ferdig og alt har gått bra, da har jeg 
en utrolig god følelse!
    - Da jeg bygget skip i Japan og fikk den praksisen sammen 
med den teoretiske praksisen jeg hadde herfra, så søkte jeg (til kirke- og 
undervisningsdepartementet) om å bli godkjent som serifisert skipselektriker, 
i både teori og praksis. Så det er min store stolthet, egentlig. Og det er 
mange elmontører som har respekt for det, har jeg forstått.
 - Ofte har det noe med en god idé å gjøre, og de kommer ofte når 
jeg pusser tennene om morgenen eller noe. Og når de kommer så vet jeg 
med en gang at det er en god idé, jeg trenger ikke å lufte det for noen for å 
vite det, bare kjører på. 
 - Jeg liker å bestige 2000-meterstopper, men det nå bare å gå i 
motbakke.

Funfacts: 
 ₰ Toftis er er veldig glad i å gå på ski: “Alle mennesker burde 

gå på ski. Men det er ikke så lett kanskje, hvis man bor i Afrika.”

 ₰ Toftis kjøpte sin første kalkulator i Hong Kong i “nitten-veldig-
lengesiden”,  ifølge ham selv. Etterpå kommer det frem at den ble kjøpt 
i 1974, den gamle HP45. "Tror den lever ennå, men den brukes ikke."

 ₰ Toftis har vært stand-in på skarptromme i Singsaker øl- og 
spaserklubbshorn- og blæseorkester, som var på Singsaker 
studenterhjem. Han har også vært stand-in i Strindens, medlem 
nummer 25 C (25 er hovedmedlem, så var det B og C som stand-in).

Tronds favoritter:
Farge: Blå
Tall: “Bør bli noe rart, det da”. Pi! (der kan han 12 siffer!)
Dyr: Rådyr og maursluker
Matrett: Lammekoteletter
Film: Manndomsprøven (1967), med Dustin Hoffman. En en ung 
mann blir sjekket opp av en eldre kvinne. “Det var liksom drømmen 
som ble realisert på lerretet.” 
Sjokolade: Kong Haakon
Reisemål: Paris
Favorittstudent: Ludvigsen, i Knutsen og Ludvigsen. De gikk i klasse 
sammen, og har skrevet revy sammen og spilt revy sammen. “Han er 
min helt i livet.”
Favorittinstrument: Orgel (skal til å bestille digitalt orgel)

det mye tid? Hva gjorde du for å prokrastinere, hvis du hadde tid til 
denslags?
 - Studietiden var normal, bortsett fra at jeg bommet med 14 
dager da jeg skulle levere diplomoppgave. Prosentestimat av tidsbruk? Det 
ble fort 70 % på Samfundet og 30 % på skolen. Karakterene ble jo deretter, 
da, men jeg har alltid vært fornøyd. Man kan ikke være klovn og forfatter og 
ha toppscore på samme tid – det er de færreste.
 - Og ja, jeg har jo fortsatt tendenser til prokrastinering (her 
kommer det fram!). Da gjør jeg noe jeg synes er morsomt, og tenker at 
“ja, det der som haster, det tar jeg i morgen”, og så finner jeg en mattenøtt 
eller en vitenskapelig artikkel som er interessant å lese. IKKE gaming. IKKE 
morsomme videosnutter. I studietiden var ikke prokrastinering noe kjent 
begrep.

Ved spørsmål om beste studietips til studenter i dag må Trond og 
journalistene bare le. Etter den forrige diskusjonen passer ikke dette 
spørsmålet særlig bra.
 - Man utvikler seg ikke nødvendigvis som menneske når man er 
student, tenker jeg. Som den første formannen ved Studentersamfundet i 
Trondheim, Edgar B. Schieldrop, sa: ”Høiskolen vil gjøre dere til studerende. 
Vi, Samfundet, vil gjøre dere til studenter!”

Det musikalske barnet
Som barn var Toftis livlig og musikalsk.
 - Da tror jeg vi må rette spørsmålet til min yngre bror. Jeg var helt 
sikkert en “pain in the ass”. Det er ikke blitt gjort noen analyse for å finne ut 
hvilket eventuelt syndrom det var snakk om (Bård noterer ADHD), men det 
var vel ganske full fart hele tiden. 
 Utløp for noe av energien sin har han nok fått gjennom 
musikken. Piano har alltid vært hovedinstrumentet, og han har gjennom 
hele oppveksten – fra 5 års alder nesten fram til livet på Gløs – og 
han har hatt musikklærer en gang i uken. Han har også spilt obo og 
skarptromme. 
  - Jeg var med i to skolekorps og ett voksenkorps – samtidig 
på det verste. Min første tur utenfor Vestlandets hovedstad var jo 
landsmusikkstevnet i Oslo. Tenk på det. Landsmusikkstevne for skolekorps, 
25 000 skolekorpsgærninger som møttes for å spille. Det var jo et minne.

“Lille Trond kommer nok til å bli ingeniør 
når han blir stor”

3 ting med til verdensrommet:
 ₰ Tangentinstrument (minst 7 oktaver)
 ₰ Jækla god bok om elektriske maskiner
 ₰ Briller (følger av punkt 2)
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KOMPOSTEN

Som mange sikkert vet, har EMIL og Smørekoppen felles revy. Gjennom høsten har vi hatt hyttetur for å bli bedre kjent, 
og øvinger hvor vi har skrevet på sketsjer. Årets arbeid avsluttet vi med en intensiv helg, hvor vi fikk testet ut materialet på 
scenen, noe som var veldig morsomt. Fortsetter det sånn her blir revyen virkelig noe å glede seg til!

Så du oss på stripa her forleden? Da fikk du sikkert med deg at vi arrangerer julekalender! Lik oss på Facebook, så kan vi 
garantere deg maksimal julestemning under all eksamenslesingen. Det er også en mengde av premier du kan vinne, alt fra 
gavekort på kaffebrenneriet til middag på hangaren.

Vi har, som alle andre, eksamener å lese til. Dette medfører at revyen er satt på vent til over nyttår, men da starter vi for 
fullt igjen med øvinger. I år er nemlig revyen flyttet til Samfundet, og du blir å finne oss i Storsalen 15. og 16. mars! Hold av 
datoen, og inntil videre: God jul fra oss!

God jul fra Revy-Kom!

ManneKom

ManneKom: Du har sikkert hørt navnet blitt hvisket i mørke avkroker med ærbødighet, sett flyktige facebookmeldinger 
om fordums frekkheter eller til og med hatt ett livsalternerende møte med ett av de inspirerende, beintøffe og sexy 
medlemmene. Uansett omgangsform kan de fleste likevel ikke si hva komiteen driver med. 

ManneKom så dagens lys 1. februar 2010, grunnlagt av manne-mannen som fortsatt går under navnet Gudfaren. 
Komiteen startet i en tid da jentepoeng, Kvinnekom og jenteprosjektet ADA var sentrale på haugen og ManneKom ble 
en reaksjon på dette. Komiteen har siden den gang vokst betraktelig og teller i dag omtrent 40 aktive medlemmer på 
tvers av klassetrinn. Det er mange stolte tradisjoner som holdes vedlike fra år til år. ManneKom stiller med deltakeren 
som forsvarer EMILs ære, og legger igjen sin egen, i NTNUs LUDØL-konkurranse. ManneKom sloss mot elementene og 
bygger og vokter skihoppet som hvert år gir mang en EMILer et luftig møte med ski og snø til EMIL-lekene. 

Det går gjetord om komiteen fra NTNU i indre Nord-Trøndelag, der aktiviteter av unevnelig, men utvilsomt mandig, karakter 
har satt sine evige spor på småbygda Mælen. Også på Ås herjer ManneKom og det hviskes om en komitee-romanse med 
så stor lidenskapen at hus må pusses opp. Det er også andre mindre arrangementer av lyssky karakter som forekommer, 
men det er én tradisjon som når spesielt mange av EMIL medlemmers, NTNU studenters, verdensbefolkningens, 
venninners, søstres, tanters og bestemødres oppmerksomhet: Den årlige og høyst ettertraktede ManneKom-Kalenderen. 
Mer om den kan leses på side 6, om du ikke enda har gjort det!
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   Hva er ditt beste studietips?

Nevn noe flott man burde gjøre i løpet av 
studietiden!

• Hvordan skal jeg komme meg gjennom dette studiet? 
• Skal jeg drikke øl på Lyche i kveld, eller bruke tiden på å koke kjemiøving 8?
• Finnes det egentlig en mikrobølgeovn på EL-bygget? 

 Sånne spørsmål har sikkert dere EMIL-spirer stilt dere selv. I gamle 
dager måtte man finne ut av slikt på egen hånd, gjennom erfaring fra årevis 
med dårlige valg, tvil, anger og kanskje en eksistensiell krise eller to. Men ei 
lenger! 
 Vannmagasinet har funnet svaret på det meste for dere ved å tappe inn 
i den ultimate kunnskapskilden, nemlig hodene til 5. og 6. klasse-EMILerne. Et 
statistisk representativt utvalg av disse har blitt vennskapelig tvunget gjennom 
et spørreskjema, og svarene deres trykkes uredigert og ubesudlet i sin (nesten) 
originale helhet her:

◊ Stol mer på deg selv! Bruk bøker, internett (YouTube <3) og det du kan fra før, så forstår du ofte det
    meste som er på øving og forelesninger uten hjelp fra stud.ass.
◊ Les i løpet av semesteret, og gjør eksamensoppgaver i eksamensperioden. Har du ikke fått lest 
    til eksamensperioden – la boka ligge, bruk den da heller som oppslagsverk.
◊ Les jevnt i løpet av semesteret (kødda, men begynn heller eksamenstiden litt tidlig!)
◊ Finn den som vet. Alle klasser har en Bårr. 
◊ Ikke vær gnien på gode skrivebøker
◊ Start tidlig og les mye. Ikke hør for mye på hva andre sier at de har gjort, folk leser veldig forskjellig.
    Det er de som har best selvtillit som snakker høyest om hvordan det går. Du er ikke alene om å slite med 
    å lese til eksamen.
◊ Ikke gjør det så jævlig komplisert. Svar på oppgaven, to streker. 
◊ Gå i forelesning, da legger ting seg ett eller annet sted inni hodet ditt.
◊ Sett dere sammen på grupperom i eksamenstiden og ha med kaffetrakter.
◊ Det finnes alltid en kok, enten i papir- eller personutgave.

TEKST  5 KLASSE, 6 KLASSE OG MARTIN LILLEBO

◊ Lære seg ølbrygging
◊ Dra på utveksling
◊ Bli med på klasseturen
◊ Gummibåtsafari ned Nidelven
◊ Bli med i band! Eller fotballag! Eller kor!
◊ Engasjere seg så mye i studentaktiviteter at det går utover skole. Da har man engasjert seg nok. 
   Og så må man ha vært i katakombene.
◊ Bli med i en EMIL-komité eller to. Alle komitémedlemmene skal jobbe i bransjen din når du går ut i
    jobb, og det er ikke dumt å kjenne folk.
◊ Man kan ikke forlate Trondheim før man har vært på hybelsafari på Samfundet.
◊ Noe du aldri har tenkt på engang. Prøv fekting, vors i en gummibåt på vei ned Nidelva, bygg en   
     racerbil eller drikk vin fra tåteflaske. 

Helt til slutt: Mikrobølgeovn kan man finne i 4. etasje i F-blokka, inn korridoren til 

venstre (før døren låses automatisk 15:45), fem meter frem, og så inn en dør til 

høyre med skiltet “Arkiv”.

Her kan du skrive noe klokt:

Hva ville du sagt til deg selv som førsteklassing 
nå som du vet det du vet i dag?

◊ Det er ikke nødvendig å gå i hver eneste forelesning.
◊ MATLAB og programmering er egentlig ikke så vanskelig, og du kommer til å 
   forstå de en dag. Bare ikke til ITGK-eksamen …
◊ Jobb hardt, men ikke så veldig hardt. Det er ikke kult å få A i alt.
◊ Hold fokuset på skolen, resten kommer litt av seg selv. Dritt å ta opp masse fag 
    med E når du nesten er ferdig ... og det fordi du er redd for å ikke få jobb.
◊ Det blir bedre. De første to årene er harde, men det blir bedre!
◊ Ja, det er jævla slit i starten. Men ikke gi opp i 1. eller 2. klasse Ingen skam å ta et
    friår! For eksempel for å reise litt.
◊ Få ut finger’n.
◊ Lær deg å lage linsesuppe! Da får du råd til mer øl!
◊ En C på Gløshaugen er bra! Jo, det er det!
◊ Slapp helt av, dette ordner seg.
◊ En vinnerrekke i Lotto. Og at Latex er awesome, alle burde alltid bruke det.
◊ Pust, ta deg en pils og et verv. Så godt som ingen som vet hva de holder på med.
◊ Alt av verv ser bra ut på en CV. Selv om det er super-useriøst, så kan du skrive det
    om slik at det ser bra ut.

◊ Studietiden er antakelig en persons beste år. Det er minst like viktig å ha det fet
   som student som å stå på eksamen! Og så må de unge EMIL-erne huske på at   
   de går tidenes beste studie.
◊ Bedriftene ser faktisk på karakterene også ... Fint med verv, men ikke la de gå 
    utover skolen!
◊ Ikke vent på det gode livet. Det gode livet er nå!
◊ Ikke avslør EMILs Lille Hjelper til foreleser.
◊ Nei.
◊ Det er mest viljen som bestemmer om du klarer en eksamen, ikke hvor smart er.
◊ Tirsdager - Classy Tuesday på Raus. Onsdager - Vinkveld på Edgar. Søndager
    Cavasøndag på Barmuda.
◊ Husk å finne kjæreste på Gløs. Det er her kremen er.
◊ Som man roper i skogen for bare trær, vil EMIL-elgen gi deg svar. Om der du ingen
    hjelp kan finne, gi Alfred en klem og ta deg en pinne!
◊ Ha alltid skreppa forran!
◊ Ha alltid gravidbukse på til bed.pres; alltid plass til mer mat og øl!
◊ Alltid dra på bed.pres med Hjellnes Consult.
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Til tross for at det er en del av livet til alle kvinner 
på denne planeten, er temaet om menstruasjon 
– eller på dagligtale: mens – et tema som er 
unødvendig tabubelagt. Mensen er faktisk et 
ganske interessant tema når det først snakkes 
om. Visste du for eksempel at …

Et produkt som har blomstret på markedet 
nylig, er menskoppen. I motsetning til bind og 
tamponger, som er “bruk og kast”-produkter, kan 
menskoppen vaskes og brukes igjen i mange år. 
For oss EMIL-jenter er dette det absolutt beste 
valget i et miljøperspektiv. Menskopper er typisk 
laget av et fleksibelt materiale som silikon, som 
man setter inn i vagina for å samle opp væsken. 
Koppen kan sitte inne i opptil 12 timer i strekk, 
og tømmes, skylles og puttes inn igjen. Den 
første moderne menskoppen ble oppfunnet 
allerede på 1937-tallet, men liknende produkter 
ble oppfunnet på 1860-tallet! 
 Det finnes flere merker av 
menskopper, deriblant det danske OrganiCup. 
Et utvalg nysgjerrige damer i Pikestrøm ytret et 
stort ønske om å prøve ut menskopper, og etter 
en liten e-postutveksling med OrganiCup fikk vi 
sponset 15 menskopper som kom i posten kort 
tid etter. Erfaringene ble samlet inn gjennom 
en undersøkelse, og vil presenteres i denne 
artikkelen. Det er ikke så mange bilder, men 
grunnen til dette sier nok seg selv.

MOTIVASJONEN TIL Å TESTE 
MENSKOPP
På dette spørsmålet har så å si alle svart at de 
to største motivatorene var miljøvennligheten 
og de økonomiske besparelsene. Som Ingvild 
påpeker: “Per menssyklus bruker vi rett under 40 
kr, og det kun hvis man velger billigalternativene. 
Det er jo nesten en øl til studentpris på 
Samfundet, det! Eller for ikke å snakke om 26 
% av inngangsprisen til Downtown på lørdager!” 
 Ingrid G, som har prøvd menskopp 
av typen MoonCup tidligere, påpeker de små 
gledene: “Mer penger til sjokolade og is!” Siri liker 
tanken på å unnslippe hverdagsfordommene til 
de blødende kvinner: “Aldri mer klein stillhet 
når det premenstruelle meg er på butikken for 
å kjøpe 200 gram melkesjokolade og tamponger 
og mannen bak kassa glaner stygt på meg.”

• ordet “menstruasjon” kommer fra ordet 
“månedlig” på latin?

• menstruasjonsvæsken er nesten like mye 
slim og annet snacks som det er blod?

• gjennomsnittskvinnen har mensen i totalt 
6,25 år i løpet av livet (456 sykluser)?

• menssmerter kan være like vondt som de 
første smertene under en fødsel? Au!

OBS! Denne artikkelen kan virke støtende for enkelte. 
Disse personene burde spesielt lese hele artikkelen.

FØRSTE MØTE MED ORGANICUP
De aller fleste hadde et klønete, men spennende 
første møte med menskoppen. Det krevdes 
teknikk og litt erfaring for å håndtere innsetting 
og uttak av menskoppen på en smertefri (litt 
bokstavelig talt) måte. Vi lar noen av historiene 
tale for seg selv: 
 Ragnhild: “Prøvde koppen første 
gang en kveld hjemme i trygge omgivelser. Jeg 
prøvde innsetting flere ganger for å få det til 
riktig, men det kjentes ikke sånn kjempedigg ut. 
Ga til slutt opp, og satset på at koppen ville gli i 
riktig posisjon av seg selv etter en stund. Koppen 
holdt natta gjennom, hurra! Men med friskt mot 
dagen etter satte jeg inn koppen igjen (etter mye 
kløning, vel å merke) og dro på lesesalen. Koppen 
lakk som bare f***. Den hadde selvføgelig ikke 
poppet ut som den skulle, og jeg hadde store 
problemer med å få fikset det. Etter flere turer til 
toalettet og mye fingring, ordnet det seg til slutt 
på et vis.”
 Sara: “Første bruk tok meg tilbake 
til første gang med tampong: skjønte ikke helt 
hvordan jeg skulle få den inn og få den til å sitte 
ordentlig uten at det var vondt og ubehagelig. 
Så på et par av de flotte YouTube-videoene som 
ligger ute, mannet meg opp og gikk inn på badet 
etter at resten av kollektivet hadde lagt seg (så 
det ikke var noe tidspress). Etter litt tid og noen 
forsøk, var koppen på plass. Og når den var på 
plass satt den som en konge resten av natten!”
 Christina: “Etter å ha fulgt koke-
instruksjonene nøye var det tid for gode gamle 
skyll, brett og stapp. Prøvde meg først på den 
såkalte U-bretten. Det var omtrent like behagelig 
som å være hos gynekologen, så jeg bestemte 
meg kjapt for å prøve den andre brettemetoden 
ved neste innsetting. Dag 2: Har du dårlig tid, da 
er ikke menskopp det beste alternativet når du 
er noob. Hadde et panikkfylt øyeblikk da jeg og 
koppen kom litt skjevt ut (mest koppen), og jeg 
gjerne ville justere posisjonen litt. Jeg oppdaget 
at min verste frykt hadde innhentet meg: fikk 
faen ikke tak i jævelen. Etter mye strev og 
oppklort vagina måtte jeg bare gi opp og håpe at 
den ville gli nedover av seg selv i løpet av dagen. 
I skrivende stund er det små lekkasjer ute og går, 
men jeg har ikke tenkt å begynne å grave inni der 
på doen på VT.”
 Lovinda: “Jeg var så ivrig på å prøve at 
jeg satte den inn samme dag som vi fikk utdelt 
koppene, selv om jeg ikke menset. Å få den 
inn første gangen tok meg seriøst en halvtime 
og ekstreme mengder frustrasjon, men jeg var 
innstilt på å få det til. Var ikke særlig fan av den 
sugende følelsen som kom da den brettet seg 
ut, og lyden dette medførte. Grøss! Etterhvert 

som ekte mens ankom, prøvde jeg å tøye 
tidsrammene, så jeg lot den sitte inne i 12 timer 
første mensedag. Var ikke klar for så mye søl, 
men det var min egen feil som klemte for hardt 
på den på veien ut. #redwedding”
 Vy: “Jeg gikk rett fra å kun bruke de 
minste tampongene (gul OB), så OrganiCupen 
var ganske stor i forhold. Derfor slet jeg en del 
med å få den inn og ble sittende en god stund ...”
  Ingvild: “Aller første gangen var det litt 
stress, for jeg hadde kastet bruksanvisningen og 
trengte litt tid på å få til bretteteknikken skikkelig. 
Og så var jeg jo litt nervøs for at den var ren nok, 
for ikke å snakke om at den skulle sette seg fast 
oppi der!
 Ingrid TL: “Dette var et prosjekt, ass. 
Jeg fikk den rett og slett ikke inn, og brukte 10 
minutter på å få den til å sitte riktig og behagelig 
første gangen. Det så ut som om noen hadde 
begått mord på toalettet (okei, det var litt å 
ta i, men det ble mye klin og søl). Jeg sjekket 
selvfølgelig etter lekkasjer flere ganger i løpet av 
dagen, men det var ikke noe rødt å se!”
 Ingrid G: Da jeg var vant til 
MoonCupen må jeg si denne var litt vanskeligere 
å få ordentlig inn. Nå er jeg litt redd for at den 
fortsatt er litt brettet inni der og at det skal lekke. 
Time will show. Dag 2: Hahahah lol hadde ikke 
mensen allikevel.”

TRYGGHETSFØLELSEN
De færreste følte seg trygg ved aller første 
bruk av menskoppen, mye fordi en var usikker 
på om den var satt inn riktig eller om koppen 
hadde brettet seg ut. Mange var også nervøse 
rett og slett fordi det var en uvant sak å ha en 
silikonkopp der i stedet for det man er vant til. 
De fleste brukte et “sikkerhetsbind” for å unngå 
lekkasjer, som i enkelte tilfeller viste seg å være 
lurt. Det oppstod noen lekkasjer, men dette var 
stort sett grunnet at koppen satt skjevt eller at 
den ikke hadde brettet seg ut. Som Ingvild slrev: 
“Jeg anbefaler truseinnlegg inntil man er blitt 
trygg på denne nye fantastiske dingsen, som 
har potensiale som obligatorisk følgesvenn de 
kommende tiårene.”

ØVELSE GJØR MESTER, OG NEI, DET 
ER IKKE EKKELT!
De generelle erfaringene var at ved mens 
nummer to og tre og utover, hadde mange av 
oss droppet backup-bind og blitt mer trygg 
på at menskoppen holdt fluidene på plass. 
Flere benyttet OrganiCupen under trening og 
svømming, og med gode erfaringer. For mange 
tok det en god del øvelse før innsetting og 
tømming av menskopp gikk uten å bruke mye 

       OrganiCup    
Pikestrøm prøver  tid, mye grafsing i underlivet og blodige hender. 

Menskoppen ble også sittende gjennom hele 
blødningsfasen, og ble godt brukt også ved 
restemens. Ved å skifte til menskopp blir en 
godt kjent med sitt eget mensblod, som kan 
være litt ekkelt i starten, men som ikke bør 
være noe eklere enn å snyte seg og bomme på 
lommetørklet. Eller som to av pikene påpeker: 

KOMMENTARER I ETTERKANT
Etter fire menser og én badeferies bruk forteller 
Christina: “Jeg er nå oppriktig glad i koppen 
min. Den fikk til og med være med til Mallorca, 
selv om steriliseringen ble hakket vanskeligere 
da det nærmeste jeg kom kokende vann var 
Nespressomanskinen på rommet. En super 
egenskap i denne sammenheng er at du aldri 
mer trenger å frykte for at den turkise og alt for 
lange tampongentråden også vil på sightseeing. I 
tillegg blir det ingen ekstra soaking og oppsamling 
av mindre rent badevann i tampongen. Jeg har 
ennå ikke hatt noen søleuhell, og det er sykt 
praktisk å kunne ha den inne 12 timer (17 hvis 
du er modig/glemsk). “
 En annen fornøyd pike uttrykker: “Det 
generelle miljøet i underlivet mitt føles mye 
bedre og mer i balanse. Det har jeg ingen tvil 
om at er takket være koppen! Det føles bare mer 
naturlig, ting får flyte som de var ment å gjøre. 
Aldri mer skal jeg utsette min vajayjay for de 
blekemiddelbefestede bomullsbeistene. Vive le 
kopp!”
 Flere piker har også testet tømming av 
menskopp på fylla. Dette er visstnok “litt som å 
være tilbake til dag 1”, ifølge en anonym pike.

ARGUMENTER MOT Å BRUKE MENSKOPP
• Søl, særlig i starten. Dette argumentet var det som dukket opp hos flest testpersoner.
• Hendene kan lukte litt blod/jern(/makrell i tomat), men det blir man vel vant til.
• Litt mer tungvint å bruke, med tanke på vasking og tømming kontra bruk og kast. Tar litt 

lenger tid enn å bruke bind eller tamponger, og er upraktisk om man har hastverk.
• Det kan være ubehagelig å bruke menskopp, særlig ved innsetting og uttak (selv om de 

fleste blir vant til dette).
• Det er litt upraktisk å måtte vaske/koke den, og å skaffe en egen kjele til dette.
• Man må ha tilgang til do med egen vask for å tømme og skylle menskoppen.
• Det kan være litt intenst å gå inn i det svært intime forholdet til eget mensblod og vagina.
• Man bruker lengre tid på do og folk kan tro at man gjør nummer to (men dette var mest 

Lovinda sin personlige frykt).
• Det kan oppstå piske-effekter hvis du drar for hardt i stilken og koppen ikke blir med ut. 

Anbefales IKKE! (Thanks for sharing, Ingvild!)

ARGUMENTER FOR Å BRUKE MENSKOPP
• VÅRT MILJØ, VÅRT MILJØ! En OrganiCup kan brukes i 10 (TI!) år dersom den tas godt vare 

på. Dette tilsvarer ca. 3600 bind/tamponger!
• Som påpekt i punktet over er det enorme besparelser å gjøre over tid på å investere i 

en menskopp til ca. 300 kr. I engangsbeløp! Mer penger til andre månedlige goder, som 
Netflix, Spotify, sjokolade og is!

• Menskoppen kan sitte inne i 12 timer mellom tømmingene! Hvis man tømmer den om 
morgenen og kvelden kan en gå hele dagen og hele natten bekymringsfri. 

• Menskoppen utsetter ikke underlivet for noen kjemikalier, og det er ingen allergier eller 
sykdommer (f.eks. Toksisk sjokksyndrom (TSS)) assosiert med menskopper.

• Menskopp tørker ikke ut skjeden som tamponger kan gjøre, den bare samler opp væsker i 
stedet for å absorbere. 

• Man slipper ubehagelig fuktighet og lukt og bakterier og æsj ... 
• Man slipper å gå på do og skifte tampong/bind hele jævla tiden.
• Man får et unikt og spesielt forhold til sitt eget mensblod, og man blir godt kjent med sin 

egen vagina (på godt og vondt).
• Man slipper å stresse med å alltid ha bind og tampong i sekken, eller bli stressa om en har 

glemt å handle inn nytt lager av mensstoppere.
• Ingen flere ødelagte truser grunnet lim fra bind.
• Hvis man for eksempel skal på tur, så trenger man ikke å ha med 1000 tamponger som 

back-up i tilfelle mensen melder sin ankomst. OrganiCupen tar ikke mye plass! 
• Ikke noe mer menssøppel og nasty søppelbøtter! Og så blir det ikke noe avfall som man må 

kvitte seg med uti skogen på telttur.
• Menskopp er supert å bruke til “etterskjelvene” AKA restemens. Slipper å bruke unødvendige 

tamponger/bind i tilfelle det plutselig kommer noe mer.

Anonym sopran: “Den forsvunne menskopp”
“Det umulige har skjedd. Jeg har mistet menskoppen på fylla. 
Ok. Det var lørdag. Det vil si søndag morgen. Det var Soci. Ting skjer. For 
det meste med gutter i klubbstyret. Var på slutten av mens uansett, så 
jeg tenkte what the hell. Og så dro vi hjem da, så jeg gikk på do for å ta 
den ut, og etter det husker jeg ikke hvor jeg la den. Dette var hos meg.”
En god stund senere: “Etter å ha endevendt leiligheten i flere dager gikk 
det opp et lys for meg. Måtte bare sette meg inn i den tankegangen jeg 
var i da jeg gjemte den for meg selv. Jeg hadde tullet den inni papir og 
lagt den på hylla over dassen. Fordi der var det minst sannsynlighet for 
at noen kunne finne den, så klart.”

Vy: “Pass på å informere dine nærmeste”
“Jeg vil nok gitt menskoppen en sjanse til, men siden jeg ikke lenger 
har koppen så har jeg ikke et utrolig behov for å kjøpe inn en ny heller. 
Menskoppen min ble dessverre kastet av min mor som ikke helt visste 
hva det var for noe. Anbefaler derfor at man gjør de man bor med 
bevisst på hva koppen er slik at man ikke tror det er noe lokk eller hva 
enn kreativiteten kan få en til å tenke.

“Gir du blowjobs synes jeg det 
teoretisk er mye eklere enn å bruke 
menskopp. Du skal i hvert fall ikke 
ha menskoppen i kjeften for å så 
svelge/spytte ut etterpå. Takler man 
å ha andres kroppsdeler/-væsker i 
munnen, kan man ha litt av sin egen 
på fingrene.”

Ragnhild og Ella: “PS: Menskoppen flyter ikke”
Den samme historien ble fortalt av to piker: Menskoppen som ble 
mistet i do under tømming. Den er jo en glatt sak. En av pikene beskrev 
panikken som fylte henne og hvilke tanker som fylte hodet: “Skulle jeg 
stikke hånden nedi alt som var skjedd der nede, eller trekke ned og satse 
på at menskoppen ikke ble skylt ned videre?” Etter en kort tankeprosess 
kom hun fram til at: “Ville ikke at doen skulle bli tett, så da var det bare å 
svelge skammen og stikke hånda nedi.”

Lovinda: “Vær varsom når du skyller”
Jeg er kjent for å ikke lære av mine feil, men leseren har kanskje nytte 
av dette: Sett på vannet først, finn en passende stråle, og SÅ skyll. Det 
å skylle menskoppen bør gjøres med en sånn passe vannstråle, og ikke 
full-on turbojetstråle rett nedi uvasket kopp. Det havner over hele 
vasken, og det havner på speilet. Menskoppen gir en ganske stor “splash 
zone”. Og hos meg har dette skjedd for mange ganger.

NOEN UHELDIGE MENSKOPPHISTORIER



Du driver en restaurant eller kafé. Maten lages på morgenen, og så holdes den varm 
hele åpningstiden. For å sikre at det er nok fiskekaker i brun saus til hele dagen, lager du 

alltid litt ekstra, slik at det nesten alltid er noen porsjoner igjen når dagens siste kunde er ute av 
døren. Da tar du deg gjerne en porsjon selv, men du har jo flere porsjoner, samt en del vårruller, vafler 

og pasta igjen. Hva gjør du? Vel, det enkleste er å kaste det, og det er nok vanlig praksis. Men nå kan du i 
stedet selge matpakker til de som kommer rett før stengetid og plukker opp restene. Du reduserer tapene dine, 

kunden får en billig middag og mindre mat trenger å kastes!

Og, som for alt annet: Det finnes en app for det! Delingskulturen som Uber og AirBnB er en del av har inntatt 
matbransjen, og det er kommet nettsteder og apper som Resterant og Grabster. MediaKom har prøvd appen Too Good To 

Go, hvor man kan kjøpe overskuddsmat fra bakerier, kafeer, restauranter og hoteller.

Vi prøvde middag fra kafeen Dis på Byhaven. De legger ut et antall middagsporsjoner på morgenen, og vi bestiller og betaler 
med appen. Man må dukke opp når restauranten ønsker det, i vårt tilfelle var det mellom klokken 18:00 og 18:30. Vi får 
selvfølgelig ikke velge fritt fra menyen, men vi er tidlig ute så vi får velge mellom de rettene det enda er noe igjen av.
 

“Det var overraskende mye mat for pengene!”
 
Vannmagasinets redaktør Vlad er fornøyd med kvantiteten, men vi er ganske enige om at det ikke var den mest spennende 
maten. Likevel, med en stor middag for 45 kroner, bestående av okseskiver, poteter og rotstappe, er vi likevel svært fornøyde! 
Problemet i Trondheim er at det foreløpig er relativt få faste tilbydere. De dagene vi har sjekket er det kun Dis som tilbyr 
middager. Vi håper på flere tilbydere slik at man kan velge ut restaurantene som tilbyr den maten man foretrekker!

 Det er et stort fokus på reduksjon av matsvinn i Europa, i alle ledd av forbrukskjeden. I fjor vedtok for eksempel 
Frankrike en lov som forbyr(!) de store matvarekjedene å kaste usolgte matvarer, med mål om å halvere matkastingen 

innen 2025. Alle supermarkedene må nå enten donere maten til veldedighet eller sørge for at dårlig mat blir til 
dyrefor. Hver nordmann kaster mye mer mat enn franskmenn, og det er en økende oppmerksomhet på dette også 

her. Du har for eksempel garantert sett “snål” frukt og grønt på Bunnpris, som selges rabattert på grunn av 
utseendet. Dette er dog kun et lite steg. Framtiden i vår hender har kjørt en stor kampanje for å redusere 

matsvinn i hjemmet også, for ifølge dem kastes 70 % av maten i hjemmet. Men de store virkningene 
kan ikke kampanjen sies å ha fått.

 
Too Good To Go, samt alternativene, er et første steg på veien til å redusere kasting 

av mat hos restauranter, men effekten av tiltakene til nå er antakelig 
ganske begrenset. Kanskje trenger vi nordmenn, som 

franskmennene, en lov for at matkastingen skal 
kunne kuttes betydelig?

Restemat – er 
det søppel?

TEKST  BÅRD HAGA BRINGELAND
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VURDERING TIL SLUTT
Alt i alt var hele testpanelet svært fornøyde med 
OrganiCup, selv i lys av uheldige historier og 
mye søl og styr. Blant annet Ingrid TL ble positivt 
overrasket og oppsummerer de gode erfaringene: 
“Jeg var kanskje litt negativt innstilt til den store 
gummidingsen som skulle presses opp i min vagina 
og fange opp mens i 12 timer uten å søle, dette 
ut eller forsvinne opp, i tillegg til at den måtte 
vaskes og tørkes. Jeg trodde også at det skulle 
føles merkelig å ha den i, men det var ikke store 
forskjellen sammenlignet med en tampong! Jeg 
var også forberedt på lekkasje, spesielt den første 
dagen, men den var altså helt tett fra dag 1.”
 Helhetlig vurdering av OrganiCup ble 
satt som et tall på en skala fra 1 til 10, og den 
gjennomsnittlige scoren blant de 15 pikene havnet 
på 8.87. Det var deriblant fire 10ere, og det som 
hindret de andre fra å velge 10, var hovedsakelig at 
menskopp kan medføre noe søl og at det er litt mer 
kronglete å bruke. Samtlige testpersoner anbefaler 
OrganiCup til andre blødende kvinner der ute, 
og ved spørsmål om de selv vil fortsette å bruke 
OrganiCupen etter testperioden, var svarene også 
utelukkende positive – se diagrammet til høyre.

1. Øv på å sette inn og ta ut menskoppen i forkant av første mens 
med menskopp. La den gjerne sitte i noen timer (opptil 12!) for å bli 
vant til følelsen. Etter hvert vil du ikke merke at den er der!

2. Den første tiden kan det være lurt å sikre seg med bind/truseinnlegg 
dersom man føler at koppen sitter rart eller generelt ikke føler seg 
trygg på den. Særlig om natten kan det være smart å helgardere 
seg. Det er heller ingen skam å gi etter for tampongenes frilstelser 
de første gangene, om det blir altfor slitsomt å styre med koppen.

3. Når det gjelder metode for innsetting av kopp, har hver pike sin 
smak. De to mest vanlige metodene er “u-fold”- og “push-down”-
metodene (finnes på YouTube). Prøv begge og finn den som passer 
deg!

4. Det kan være litt tricky å få dyttet inn menskoppen uten større 
ubehag, særlig hvis det er mye friksjon. Da kan det være lurt å 
bruke litt glidemiddel for å få litt hjelp. For flere av pikene har det 
fungert bra å simpelten fukte koppen med vann.

5. “Stilken” på menskoppen kan trimmes til den lengden du synes er 
behagelig. Enkelte bruker den for å trekke koppen nedover for å 
få bedre tak rundt selve koppen, og andre har ikke noe behov for 
stilken i det hele tatt.

6. Ja, det blir litt upraktisk om det ikke er vask på doen, men det går 
helt fint å bare tørke av koppen før man setter den inn igjen, enten 
med toalettpapir eller med våtservietter om man er forberedt. Det 
lureste er å tømme menskoppen hver morgen og kveld med 12 
timers mellomrom, da man antakelig befinner seg hjemme i trygge 
omgivelser. Om man skal på tur eller hytte der det ikke er innlagt 
vann eller toalettene er uten vask, er det mulig å ta med seg en liten 
flaske med vann for å skylle koppen.

7. Sjekk alltid at menskoppen har brettet seg ut når den er satt inn, 
ellers kan det bli lekkasjer. Dette kan man gjøre ved å føre fingeren 
rundt kanten på koppen og sjekke at den føles rund ut. Dette 
hjelper også til å rette ut eventuelle folder i koppen. 

PIKESTRØMS TIPS OG TRIKS TIL DEG SOM VIL PRØVE MENSKOPP
(som vi håper er alle jenter der ute!)

8. Selv om man føler at man tøyer veggene i skjeden og får en utvidet 
vagina, så gjør man ikke det! Det er faktisk tvert imot: menskoppen 
fungerer mer som en styrkeøvelse eller yoga for vaginaien 
(vagyoga?) og holder den spenstig. Ingen blir slapp av yoga.

9. For å ta ut koppen på mest behagelige måte, er det smart å brette 
den litt sammen på vei ut. Men vær forsiktig! Ikke klem for hardt når 
den sklir ut av hullet, med mindre du er komfortabel med å dekke 
hånden i blod og vaginaslim. #blodbad #vaginaredwedding

10. Menskoppen kan brukes gjennom hele mens-perioden, enten det 
er flom-mens (takk for ordet, Ingrid TL!), restemens eller snerk. En 
annen flott ting er at hvis man er usikker på når mensen kommer, 
så sløser man ingen ting materiale/miljømessig ved å sette inn 
menskoppen noen dager i forveien.

11. Det kan være litt vanskelig å mestre bruk av menskopp, men ikke gi 
opp! Øvelse gjør faktisk mester, og det blir enklere for hver gang. 
Og det er skikkelig verdt det! 

12. Det er et par ubehageligheter med menskoppen, som den sugende 
vakuum-følelsen som kommer når koppen utvider seg inni skjeden 
eller når den plopper ut av hullet og man føler at man går gjennom 
en liten fødsel. Dette er ting man blir vant til, og ingen av dem er 
skadelig for kroppen vår. 

13. Det kan være lurt å skille “menskopp-kjelen” fra de vanlige kjelene. 
Men altså, det er ikke så uhygienisk om du skulle bruke den samme 
kjelen til å koke egg eller pasta så lenge kjelen vaskes ordentlig! Det 
er vel heller en psykisk sperre der. (Nam, spaghetti alla mensi ...)

14. Spre ordet om menskoppen til roomies, familie og venninner! Det 
er ikke alle som har hørt om menskopper, og mange vet ikke hva det 
er eller hvilke fantastiske fordeler menskoppen har. Men det er ikke 
alltid lurt ta det opp som emne rundt middagsbordet; lillebrødre er 
ofte ikke kjempefan. 

15. Menskopp er en fantastisk gave å gi til søsken eller gode venninner! 
Del det glade budskapet!



TEKST  (DET GAMLE) STYRET

Styret tester: 
Urelevante fag
Siri tester FI3700 Selvstudium - Prokrastinering
Min originale plan var å ta MUSP4540 orgelutøving D, men deres 
forelesningsplan dessverre var over måtte jeg finne et nytt fag.  Etter 
et omfattende søk fant jeg faget som passer perfekt til meg, FI3700 
Selvstudium. Målene med faget er blant annet «Evne til å orientere 
seg i en omfattende litteratur i feltet», «finne komplementerende 
litteratur av relevans for en selvvalgt problemstilling» og «Evne til å 
løse problemstillingen gjennom et selvstendig skriftlig arbeid». Nå som 
eksamensperioden svakt er i gang tenkte jeg å velge noe jeg er god 
på, nemlig prokrastinering. Jeg har foretatt mange praktiske aktiviteter 
for å lære meg pensum og har derfor tatt meg en avslappende tur 
til Oslo, sett mye på Netflix og ca. tre sesonger av Teen Mom. Tross 
i mye praktisk arbeid har jeg også lært mye teoretisk. Viste du at 
prokrastinering ofte er sett på som en livsstil og ikke et valg, at det er 
en sammenheng mellom prokrastinering og alkoholbruk, eller at folk 
som prokrastinerer mye har lavere immunsystem enn de som ikke gjør 
det [kilde: Tipsywriter.com]. Kanskje er det på tide å komme seg tilbake 
på lesesalen på Gløs, men om det blir for mye prokrastinering, kan man 
alltids få seg 7,5 studiepoeng i selvstudium ved humanistisk fakultet. 

Eidsvik og Henrik var i det legendariske 
byggfaget TKT4222 Betong 3
Dette er kanskje det med spesielle faget 
på Gløs, tenkte vi. Det fikk vi raskt rett i. 
Forelesningen startet med at foreleseren 
ville ha hjelp til å finne ut om brød burde 
skjæres på tvers eller på langs før det settes 
i ovnen. Dette var visstnok veldig relevant. 
Det viser seg også at bygg-studenter kan 
mye om stress. Ikke bare vanlig stress, men 
shear stress, bond stress og mange andre 
typer stress. De har tydeligvis lært noe i 
løpet av 5 år på haugen. 
 Forelesningen gikk ut på hva 
korrosjon i armering gjør med betong, og det 
viser seg at de fleste betongbruer i Norge, 
spesielt de bygd før 70-tallet, er i fare for 
å rase når som helst. I gamle dager var det 
nemlig en eller annen type stress de ikke 
visste om, og det kan visstnok være farlig i 
dag. Foreleseren mente at det sannsynligvis 
skulle gå greit, og kunne berolige med at han 
hadde vært involvert i kontroll av Elgeseter 
bru. 
 Konklusjonen vår er som følger: 
Neste gang du ser en sprekk i betongen på 
en bru, så vet du at det finnes noen som kan 
regne på det. Heldigvis er ikke dette deg, og 
du kan gå lykkelig uvitende om at bruen kan 
rase når som helst.

Eirik-Anant og Linnea tester ENG1000 Innføring i sosiolingvistikk
Erik-Anant og jeg prøvde ut «Innføring i sosiolingvistikk». Ifølge fagets hjemmeside 
skal emnet «gi en introduksjon til forholdet mellom språk og samfunn». 
Forelesningene foregår på engelsk, og hovedfokuset er også sosiolingvistikk i 
England. Timen vi deltok i var siste time før eksamen, så vi befant oss altså i en 
eksamensinformasjonstime med spørsmålsrunder i et fag vi aldri har tatt og som 
jeg knapt vet noe om. 
  Så, jeg har ikke lært noe som helst om sosiolingvistikk (kan ikke uttale 
det engang), men jeg har observert og lært litt om studietilværelsen på Dragvoll. 
Forelesningstimen var under halvfull, og spørsmålene handlet ikke om de 
vanskeligste/mest relevante delene av pensum til tross for at dette var siste time 
før eksamen. Spørsmålene handlet stort sett om kildehenvisninger, og en student 
var spesielt opptatt av hva man skulle gjøre dersom man ikke husket hvilken kilde 
man hadde en teori fra. Altså ikke et problem jeg vanligvis har på eksamen – 
pleier liksom ikke å gi Ohm æren for å ha formulert «V=RI». 

Gjøglere prøver SOS3604 Bygdesosiologi
Det var litt av en opplevelse vi fikk oss når vi deltok i bygdesosiologi fredag 
morgen. Vi ble guidet av MazeMap til en «bakdør» på campus Dragvoll. Utenfor 
denne inngangen observerte vi en parkert traktor. Forelesningen ble holdt i D137 
på Dragvoll, som var en liten datasal. Mer plass trengtes ikke for en gruppe på 
åtte studenter. Alle var kjempehyggelige, og forelesningsopplegget var langt 
ifra kjedelig. Professor Stugu synes det var kjekt med nye studenter, og lot oss 
være med dersom vi svarte riktig på tre spørsmål: 1) Hva er bygdesamfunnets 
verste fiende? 2) Hvem er nåværende landbruksminister? 3) Hvilken farge har 
jeg på håret? Ingen av oss visste hvem landbruksministeren var (hva skjer med 
dagens ungdom? red.anm.), men siden vi svarte «vakker» på hårfarge, lot han 
oss være med allikevel. Midt i hver time var det visst vanlig å ta 10 spensthopp. 
Forelesningen sluttet med sitatet:  «Og husk folkens: Bygdesamfunn er ikke som 
det en gang var, og det har det heller aldri vært». 
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Tips oss!

sladder@emilweb.no

HELT anonymt!

Overhørt på vors av gammel EMILer: 

“Ikke tenk. Bare svelg.”

Det ryktes at en kvinnelig fadder fikk litt vel god kontakt med fadderbarnet sitt på navnefesten på Café 3B, og det på fadderperiodens første dag! Ny leder i ManneKom måtte trilles 
hjem fra sin egen inndrikking i 

handlevogn, hjem til en stakkars  
førsteklassing som våket over ham 

resten av natten.

Ryktene sier at blond førsteklassegutt fikk testet det svarte beltet til kvinnelig klassekamerat tidlig i fadderperioden.

H.B. har fikset gratis godkjente 
øvinger i fadderuken takket være 
stud.ass. Samtidig ryktes det om 
at samme stud.ass er grunnen til 
at hun ble X-et under Renselsen.

Pikestrøm-brunette ble observert 

løpende og skrikende ut av hjemmefest 

etter en ukjent klineepisode. 

Femteklassing tok Energi og miljø-eksamen på nytt i fjor for å forbedre sin karakter D. Vedkommende har nå double D i Energi og miljø.

Trøtt blondine i 3. klasse sovnet under 
one-on-one gitarserenade fra veltrent 

indøker på nach. 

Mannlig førsteklassing ble 
med jente hjem kun for en 

gratis sesamburger.

Observert på fest 
i Ragnhilds gate: 
En gjeng jenter 
forsøkte å selge 

16 pupper + 1 
ubarbert pung til 
Høystemt-gutt i 

bytte mot hemmelig 
informasjon. 

Høystemt-gutten 
holdt tett.

KUN
0,00001 kr

Hadde det vært en ide med en app av typen “FINN MIN HATT” til EMIL-styret?

I år er første år hvor ingen kull går 

med den gamle EMIL-genseren. 

Never forget! 

To førsteklassinger møttes 
nok en gang, og ryktene sier 
doen fikk kjørt seg hardt på 

rølpefest.

Klining observert mellom Hyrd+Hyrd og Hyrd+Fut på låvefest.

Blond førsteklasse-jente 
liker det røft, så røft 

at hun kom på skolen 
med brukket nese. 

#kinkypåRølp

Pikestrøm prøver ikke bare 
menskopp, de tester også 

aktivt Vipps og lesesal som 
det nye Tinder.

Hørt i kjemiforelesning:“Selv rustfritt stål må vike når termodynamikken banker på døra, hehe!”

Femteklassing glemte å ta med håndkle på fotballtrening og måtte tørke seg med papir etter dusjen. Ett tørk var ikke nok.

Hørt på bryggekurs:
Kursleder: “Og så varmer vi opp vannet til ca. 75 

grader for å skylle. Forstår dere?” 
Deltaker: “Ja, vi varmer opp vannet for å koke det.” 
Kursleder: “Nei, hvilken temperatur koker vann på?”

Deltaker: “Er ikke det 80 grader?”
Kursleder: “Dette lærer du i termo neste år …”

Deltaker: “… da lærte jeg det.”

OVENFOR/OVERFOR
Først ut i dag er “ovenfor” versus “overfor”. 
For oss ingeniører kan dette enkelt forklares 
med at “overfor” viser til et loddrett forhold, 
mens “ovenfor” viser til et vannrett forhold. To 
personer som sitter på hver sin side av et bord 
sitter overfor hverandre, mens introduksjonen 
til denne artikkelen står skrevet ovenfor 
dette avsnittet. “Overfor” brukes også i andre 
sammenhenger, som for eksempel “Jeg oppførte 
meg ufyselig overfor klassekameratene mine 
under vin-, klin- og vårfest”, eller “USA står 
overfor en presidentkrise”. “Ovenfor” brukes 
ikke i andre sammenhenger. 

LENGER/LENGRE
For de som husker ordklassene fra barneskolen, 
så er “lenger” en bøyning av adverbene “langt” 
eller “lenge”. Adverb brukes i forbindelse med 
verb, slik at eksempler på bruk blir “Han hoppet 
langt, men hun hoppet lenger”, “Jeg koker ikke 
øvinger lenger“ eller “Siri i forrige EMIL-styre 
ble lenger på nach enn alle”. “Lengre” er derimot 
en bøyning av adjektivet “lang”, for eksempel “I 
lengre tid har jeg skrevet for Vannmagasinet” 
eller “Denne artikkelen er lang, men neste er 
lengre”.

DA/NÅR
Denne var alltid vrien når – eh, jeg mener da 
– man gikk på barneskolen. Den gode gamle 
regelen “den gang: da, hver gang: når” sitter 
fremdeles ikke hos alle. Det aller letteste er 
å tenke at hvis man snakker om én konkret 
hendelse som allerede har skjedd, skal det 
brukes “da”: “Da Frank Mauseth så meg stjele 
andres øvinger i Høyspenningsisolasjon, løp jeg 
så fort jeg kunne”. “Når” brukes om noe som 
skjer nå eller i fremtiden, men også når noe 
har skjedd gjentatte ganger i fortiden og “når” 
kan byttes ut med “hver gang”: “Når jeg flyr til 
Oslo, får jeg vondt i miljøsamvittigheten min” 

eller “Jeg endte alltid opp med en ny 
hårfarge når venninnen 

min kom på besøk”.

I denne utgavens Språkpolitiet vil vi gi våre lesere en mulighet til å lære mange små tips og 
triks, i stedet for om ett tema. Det vil her bli presentert en rekke oppklaringer i ord man ofte 
forveksler, to altfor like ord som man kanskje har lurt på, samt språkbruk som rett og slett er 
feil, men som mange dessverre bruker uhemmet. For andre eksempler på feil bruk av ord og 
uttrykk henviser Språkpolitiet til Språkrådets innlegg “Feil bruk av ord og uttrykk”. 

Er det noen ord som forvirrer eller irriterer deg? Har du tips til andre forbrytelser som 
Språkpolitiet kan ta tak i? Send inn en melding til Vannmagasinet!

Språkpolitiet oppklarer: 
Ord som er lette å forveksle

OG/Å
Og-versus-å-krigen har pågått i lang tid. 
Som vi fikk inn med teskje gjennom alle våre 
utdanningsår, skal det alltid stå “å” foran verb 
i infinitivsform (å løpe, å skrive, å koke, etc.). 
Selv for de som har forstått og mestret dette 
kan det oppstå forvirringer når man møter 
en situasjon med “double trouble”: To verb i 
infinitiv etter hverandre. Hva er riktig, “å prøve 
å koke” eller “å prøve og koke”? Her finnes det 
et triks man kan gjøre, som Språkrådet kaller 
“fortidsprøven”. Å endre setningen til fortid kan 
avsløre om det skal være “og” eller “å” mellom 
verbene, ved at man sjekker om verb nummer 
to endrer form eller ei. For denne setningen blir 
fortidsformen “prøvde å koke”, og her ser vi at 
“koke” blir stående i infinitivsform, mens “prøve” 
ble avslørt som setningens hjelpeverb. Et annet 
eksempel er “å stå og/å prate”, som i fortid blir 
til “stod og/å pratet”. Her ser vi at “prate” har 
endret form! Aha! Dette betyr at den riktige 
skrivemåten er “å stå og prate”. 
 En kan også møte på “triple trouble”. 
For eksempel “Han må sitte og/å skrive til langt 
på natt”, som i fortid blir “Han måtte sitte og/å 
skrive”. Her kan man enkelt ta fortidsprøven 
enda en gang (som når man må derivere to 
ganger med L’Hôpitals regel!), slik at en avslører 
at det er “og” som er rett ord: “satt og skrev”. 
Du kan lese mer om dette og om spesialtilfeller 
på Språkrådets side “Å eller og”, men generelt vil 
fortidsprøven gi svar i de fleste situasjoner.

-ING/-NING
Denne er tricky, men det er en regel for det 
meste. “-ing” brukes i slutten av ord som beskriver 
som regel verbets handling, som for eksempel 
“Jeg holder på med forurensing når jeg tømmer 
råolje over en åker” (“forurense” er verbet). 
Endingen “-ning” beskriver heller resultatet av 
verbets handling: “Ved å tømme råolje utover 
en åker har jeg skapt en forurensning”. Som 
Språkrådet også påpeker: Spørsmålet om “-ing” 
eller “-ning” et stort og heller innfløkt område. 
Men prøv å tenke på reglene beskrevet ovenfor, 
så blir det kanskje rett!

EV./EVT.
Jeg vil tippe at minst 99 % av de som både jeg 
og du kjenner, forkorter “eventuelt” feil uten å 
være klar over det. Den korrekte forkortelsen av 
“eventuelt”, “eventuell” samt “eventuelle” er altså 
“ev.”. Tro det eller ei, men slik har det vært helt 
siden 1969 – nittensekstini! “Hæ?! Er det ikke 
“evt.” som er riktig?!”, tenker du sikkert nå. Den 
gang ei; “evt.” er faktisk forkortelsen for “etter 
vår tidsregning”. Her er det bare å rette i vei på 
venner og kolleger, slik at vi får endt denne 47 
år (!) gamle misforståelsen en gang for alle.

I FØLGE/IFØLGE
En typisk særskrivningsfeil (som Språlpolitiet 
anmeldte i en tidligere utgave), er å skrive ordet 
“ifølge” som “i følge”. Disse to skrivemåtene 
har to helt forskjellige betydninger. “I følge” er 
beslektet med “sammen”, mens “ifølge” brukes i 
forbindelse med påstander og liknende: “Ifølge 
Vannmagasinet kom kvinnelig styremedlem (3.) 
og faddebarn i følge fra fuktig nachspiel”. 

EN GANG/ENGANG
“En gang” betegner akkurat det det ser ut som: 
“en gang”. Det brukes som “Det var en gang 
en konge …”. “Engang” er et adverb og brukes 
i setninger som for eksempel “Du klarer ikke 
engang å gå opp trappa uten å bli svett” eller 
“Jeg bestod ikke én eksamen engang”. 

É/È
Når en møter ord med trykk på siste stavelse 
som “kafé”, er det mange som skriver “kafè”. 
Den første versjonen har en såkalt akutt aksent, 
mens den siste har grav aksent. I slike ord er det 
alltid akutt aksent som er riktig: kafé, komité, 
allé, diaré. Det er dog verdt å merke at aksenten 
faktisk er valgfri! Når det gjelder grav aksent, 
brukes den svært lite i norske skriftspråk, men 
unntak (som du faktisk får bruk for) er “òg”, “vis-
à-vis” og à (f.eks. “Jeg kjøpte to baguetter à 50 
kr i Storkiosken”). 

EE/ÉE
I bøyningen av ord som eksemplene ovenfor 
(kafé, komité, allé, diaré) er det valgfritt om 
en vil ha med den akutte aksenten eller ikke, 
men det er mest vanlig å kutte den ut. Det er 
altså lov å skrive alle av de følgende ordene:  
komiteen/komitéen – komiteer/komitéer – 
komiteene/komitéene.

TEKST  LOVINDA ØDEGÅRDEN 

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!
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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

Teknologi: Katoden i et Li-ion-batteri er laget av et lithium-
oksid. Hva er anoden laget av?

Naturvitenskap: Hva studeres innen vitenskapsgrenen 
Rhinologi?

Klima: Hvilken klimagass har aller størst 
oppvarmingspotensiale og brukes i høyspenningsanlegg?

Energibruk: Hvor blir det av overskuddsvarmen til NTNUs 
supercomputer, “Vilje”?

Ymse: Hvor stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra 
sementproduksjon?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
… at USA spilte høyt, og vant med et Trumpkort.
… at make Donald Drumpf again!
… at RIP klima.
… at RIP Parisavtalen.
… at RIP korallrevene.
… at RIP isbjørnen.
… at RIP Maldivene.
… at nå trenger vi Sylvi til å stenge grensene for klimaflyktninger.
… at vi må lage lengre gjerde ved Storskog.
… at da kan vi holde alle meksikanerne ute.
… at Schjøtt-Pedersen får pes for å kalle norsk olje miljøvennlig.
… at norsk olje og gass-industri har nesten doblet sine klimagassutslipp siden 1990.
… at norske kuer raper metan tilsvarende nesten halvparten av utslippene fra norsk   
     veitrafikk.
… at å bytte ut storfe- og sauekjøtt med svin, fisk og kylling er en enkel måte for    
     kjøttetere å redusere sine klimagassutslipp betraktelig.
… at eller bønner.
… at elbilpolitikken knapt er synlig på norske klimagassutslippsstatistikk.
… at men de utgjør jo ikke mer enn 4 % av alle biler i Norge.
… at begynner det ikke bli litt mange elbiler nå da?
… at elbiler går hånd i hånd med takstein.
… at ifølge Tesla.
… at spesielt når de kan lage strøm.
… at da trenger man jo ikke et tak under solcellene.
… at kanskje det kan bli lønnsomt.
… at i alle fall når el-avgiften øker.
… at det gjør den hele tiden.
… at det kommer den sikkert til å gjøre igjen.
… at verdens CO2-utslipp har flatet ut.
… at på rundt 36 Gt CO2 ekv. per år.
… at da er vi veldig nærme peak klimagass.
… at det er plass til å lagre rundt 72 Gt CO2 i gamle norske oljefelt.
… at 41 % av verdens CO2-utslipp kommer fra kull.
… at kull dermed er på 1. plass.
… at gratulerer til kull.
… at godt jobbet.
… at kull vinner nok til neste år også.
… at olje og gass kommer rett bak med 34 % og 19 %.
… at fjerdemann er sementproduksjon med 5 %.

• Karbon (grafitt).

• Nesen. Tenk neshorn på engelsk, rhino!

• SF6. 1 kg tilsvarer 23,9 tonn CO2. Har enestående 
egenskaper for isolasjon i effektbrytere etc.

• Den mates inn i fjernvarmenettet og varmer opp 
campus! Gøy!

• Hele 5 %!

Fasit


