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Hilsen fra Styret
Kjære alle EMILere!
Til tross for kalde vinterdager, viser kalenderen mars – årets første 
vårmåned. EMIL-festivalen er gjennomført, og EMIL-lekene og 
Vin & vårfest er like rundt hjørnet. Dette er sikre vårtegn, men 
heldigvis er det fortsatt lenge til eksamensperioden fester grepet 
rundt Gløshaugen. Vi håper alle klarer å stresse ned, og tar seg tid 
til å nyte noen velfortjente pauser mellom slagene på skolen.
Studielivet er en evig balanse mellom hard jobbing og moro. Denne 
balansen er det ikke alltid like lett å finne, og mange kjenner til 
tider på stress. Kravene som stilles til studenter på Gløshaugen er 
høye. Oppe i det hele er det viktig å ikke glemme at studietiden ikke 
bare er et steg på veien mot voksenlivet, men også et mål i seg selv. 
For mange er det de fem beste årene i livet. Oppfordringen fra en 
gammel traver til den yngre garde, er derfor å strekke ut hendene 
og gripe alt det studentlivet har å by på.
Dersom du har innspill på noe linjeforeningen burde gjøre 
annerledes, eller noen gode idéer til hvordan vi kan utvikle oss 
videre, blir vi veldig glade om du tar kontakt.
Håper å se mange av dere på kommende arrangementer 😊
Ha et fortsatt fint semester!
 
Med vennlig hilsen
EMIL-styret
v/ Kongsknekt Lars Falsen Habostad
leder@emilweb.no

FOTO HARALD UNDHEIM

Leder
Kjære leser,

 
Jeg vil starte denne lederen med å dedisere en stor takk til tidligere redaktør, Ina Charlotte Berntsen, for 
hennes innsats i MediaKom som leder, men kanskje enda mer for hennes tilstedeværelse i overgangs-
fasen mellom gammelt og nytt styre. Jeg tror alle komitéstyrer i EMIL, og det ganske land for øvrig, 
har kjent på det med litt mange nye oppgaver. Da er det lite som er så kjærkomment som en trygg, 
erfaringsrik hånd å holde i. At en leder også tar ansvar etter at de har gått av står det stor respekt av, 
spesielt med tanke på at mange ledere ikke en gang tar ansvar før de går av. Så takk til Ina Charlotte, 
og alle andre aldrende og avgåtte ledere som dytter hjulene i gang i komité-Norge.
 
Ellers lakker og lir det mot vår, i alle fall på papiret. EMIL er inne i sitt tjuende år som linjeforening, et 
jubileum det blir vanskelig å gå stille forbi, i hvert fall etter planene til JubKom å dømme. Mer om det 
i komposten på side xx. Det vitner i alle fall om å bli et godt år, med Norge med tidenes medaljefangst. 
Det er godt å ta med litt gull hjem, når man har dyre stortingsutvidelser å bygge. Hvis vi er heldige 
drypper det litt gull til Gunnar Bovims ultra hyper super duper campus-planer også, det trengs.

 
God lesning!

Hilsen
Balder Bryn Morsund
Redaktør
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Klem et tre, vann en blomst og vær 
glade i hverandre!



FLYTENDE SOLCELLEPANELER I KINA 

Kina satser stort på fornybar energi, 
og én av planene er å bygge flytende 

solcellepaneler. Et slikt anlegg skal stå 
ferdig i mai, og produserer elektrisitet 

til ca 100 000 husstander. Anlegget skal 
bygges over en gammel gruve som har 
blitt oversvømt. Her ligger allerede det 

største anlegget av sitt slag i verden 
til dags dato. Dette anlegget produs-

erer elektrisitet til  15 000 husstander. 
Vannet sørger for avkjøling, og dermed 
høyere virkningsgrad og jordbruksland 

og naturlandskap blir ikke påvirket.

Watts up
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN OMER BABIKER &  VLAD CRISTEA

DET KINESISKE MILITÆRET PLANTER 
TRÆRD 

Det kinesiske militæret har omplassert 
60 000 soldater fra den nordlige 

grensen til området rundt Beijing for 
å plante trær. Kina, og spesielt Beijing, 

har i mange år vært plaget av smog som 
fører til luftveisproblemer og andre 
helseproblemer. Plantingen av trær 

er en av planene for å fjerne smogen. 
Dette er en del av planen om å plante 
skog på størrelse med Irland i løpet 

av året. Målet er å øke andel av landet 
dekket av skog fra 21% til 23% innen 

2020. 

GIFTIG AVFALL FRA HYDRO-EID SELSKAP 
PÅ AVVEIE 

Den brasilianske regjeringen har anklaget 
et hydro-eid raffineri i Brasil for å ha 

sluppet ut giftig avfall etter at ett eller 
flere deponibasseng tilsynelatende fløt 

over. Det er ifølge myndighetene målt pH 
10 og stor konsentrasjon av bly, alumini-
um og natrium. Hydro blir også anklaget 

for å ha hemmelige rør for å deponere 
avfall i en elv, noe de har bekreftet. 

Anklagene om bassenget benekter Hydro 
at har funnet sted. Hydro har måttet 

halvert produksjonen etter ordre fra den 
brasilianske regjeringen. Saken er fortsatt 

under utredning og all fakta er ikke på 
bordet.  

BITCOIN-MINING PÅ ISLAND BRUKER MER 
ENERGI ENN BOLIGER

Estimater fra et islandsk energiselskap, 
HS Okra, viser at datasentre som miner 

kryptovaluta mest sannsynlig kommer til 
å bruke mer energi enn husstandene på 

Island bruker. Island ser en stor interesse 
fra utenlandske investorer som ønsker å 
bygge disse datasentrene, fordi klimaet 
er kjølig og elektrisitetsproduksjon er 
tilnærmet 100% fornybar. Selskapet 

advarer mot at denne utviklingen kan 
skape problemer for elektrisitetsnettet. 
Også Norge har gode forutsetninger for 

slike datasentre, og det er flere planer for 
utbygging av disse.
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DESIGN OMER BABIKER

BILDER MediaCom A/F Smørekoppen 

Revyen i bilder
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Hvordan utnytte NTNU 
til det ultimate

Som student merker du kanskje en gang i blant at 
kredittkortet er litt i letteste laget, og da kan det 
være fristende å snike til seg noen gratis ting fra 
campus. Her er noen eksempler på hvordan man 
kan spare mest mulig ved å utnytte det NTNU har 
å by på.

Stands: Dra på alle stands, og ta med deg så mange 
sjokolader, refleksbånd og buffer du klarer. Er du 
heldig, får du solgt noen buffer hvis du stiller deg 
utenfor Samfundet kl. 3 en lørdagsnatt. Om du er 
en kaffedrikker, anbefales det å ha med termos, 
slik at du på en god dag får fylt den opp med et 
par turer innom hver stand på Stripa. Finn ut når 
det arrangeres næringslivsdager, teknologidager 
og lignende. Her er det mye stæsj å oppdrive. 
Teknologiportens sjokolader anbefales på det 
varmeste.

Arne: Gratismatkjøleskapet Arne, i 2. etasje på 
Stripa, er et kjøleskap hvor man kan sette fra seg 
mat man ikke kommer til å bruke selv. Er man 
heldig, kan man virkelig finne noen store kupp, som 
deilige bakeribrød eller 3 kg jelly beans

Bedpres: Noen drar på bedriftspresentasjon for 
foredragets skyld, andre for maten. Sikt deg ut 
de bedpressene som har god og mye mat. Etter 
min erfaring blir det alltid mye mat igjen når det 
serveres tapas, så her kan man med fordel ta med 
seg en matboks eller to, så har man middag til 
morgendagen.

DESIGN OMER BABIKER

TEKST DANIEL GLØSEN
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Infomøter: Et annet alternativ til gratis mat er 
infomøter med gratis pizza. Dra på de infomøtene 
hvor ikke så mange dukker opp, for da blir det 
mer pizza per person. På den annen side kan man 
risikere at infomøtet er så populært at man sitter 
igjen med bare ett pizzastykke. Dersom foredraget 
er kjedelig i tillegg, er det egentlig ikke verdt det.

Skrivebøker: Ta en bunke papir fra en printer 
og stift dem sammen, og vipps har du en flott 
skrivebok.

Dusj: Hvis du betaler dyre dommer for varmtvann 
hjemme, kan du spare mye på å dusje på campus 
i stedet. Det finnes dusjer bl.a. på EL-bygget 
og i Hovedbygget. Dusjen i EL-bygget er veldig 
gymgarderobe-aktig, mens i Hovedbygget kan 
man finne et veldig flott dusjkabinett.

Studentpakken: Én gang i semesteret går 
hele Gløshaugen bananas for å sikre seg den 
forunderlige Studentpakken som er fylt med 
dårlige tilbud, tyggis, nøtter og andre godsaker. 
I fjor hadde de puttet oppi deilig Sjokoklem, men 
i år var det ikke så mye å skryte av annet enn 
frokostblanding og bind. Men hvis man klarer å 
karre til seg fire poser, har man frokost i et par uker. 
Trikset for å få flere poser er å ha en kompis med 
deg, som kan bære posene dine mens du går forbi 
igjen. Og prøv å få posen uten for mye blikkontakt, 
så de ikke kjenner deg igjen når du tar den neste. 
Veldig kjekt hvis det er forskjellige folk som deler 
ut. Men vær rask, det blir fort tomt på grunn av 
gjerrigknarkene som ikke klarer å nøye seg med én.
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Hei! 
Som student ser jeg til tider kollektiv med stjålne veiskilt. Dette 
synes jeg er trist da jeg ser for meg det er en stor kostnad for 
dere. 
Så jeg lurer på hva det omtrentlig koster å produsere et nytt 
skilt?

Håper dere tar dere tid til å svare en nysgjerrig student.

Med vennlig hilsen
Ina Charlotte Berntsen

Svar:

Hei, 

Det kan variere veldig etter størrelse m.v. nå driver ikke jeg med 
veivisningsskilt og den slags, men gjorde det for mange år siden. 
Derfor vet jeg at det ofte er mange tusen kroner pr. skilt. I tillegg 
kommer transport og montering m.v.
 
Med hilsen
Torodd Østerås
Vegvesnet

Hvor ofte har du ikke vært på vors eller nach og opplevd at det har vært 
et veiskilt, eller kanskje to, i leiligheten/hybelen du er i. Eller kanskje du 
har vært på tinder-date hjemme hos noen med et veiskilt i stua … eller 
soverommet? Uansett hvor du har sett det, spørsmålet som er relevant 
her er: Hvor mye koster disse skiltnaskerne Norge?
 
Om vi tar Trondheim som utgangspunkt har kanskje 1 av 20 studenter 
et skilt i hjemmet. Dette er et anslag jeg har laget utifra det jeg selv 
har observert. Dette tallet avhenger av hvor kleptomane de jeg har 
vært hjemme hos er i forhold til andre studenter, og de er nok kanskje 
litt over gjennomsnittet kleptomane. Men la oss nå anta at det er en 
korrekt antagelse, for det er vel det vi lærer oss på NTNU: Lage gode 
antagelser?
 
Et stjålet veiskilt koster et par tusen kroner, men montering og 
transport kommer utenom. Totalkostnaden antas å være 2 900* NOK 
for ett veiskilt. I Norge er det om lag 230 000 studenter. 1 av 20 av 

Serviettregnestykke: 
Veiskilt

DESIGN OMER BABIKER

TEKST ANJA BEATE ANDERSEN

Utgavens E-post

disse tilsvarer 11 500 studenter. Kostnaden av at disse stjeler ett 
skilt i løpet av studietiden er 33 350 000 NOK. Dette tilsvarer 2,6 
% av det de 11 500 studentene får totalt fra lånekassen i løpet av et 
år. Er da egentlig så dyrt om man stjeler et skilt eller to … eller tre?
 
Sagt på en annet måte, tilsvarer disse 2,6 % det samme som 299 
studenter får totalt fra lånekasse i løpet av ett år. Det er omtrent 
halvparten av alle som går Energi og miljø. Vil vi virkelig at disse skal 
leve uten studielånet i ett år?
 
Skilt er venner, ikke pynt.

*Denne prisen kan variere med produsksjonsår og størrelse
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Tikk takk
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“Studietiden, dine beste år!”
Får vi høre fra alle, hvor enn vi går
Den må vi nyte, som reker med loff
For vipps er den borte, vekk med et poff

Studietiden er en helt egen tid
Den kan ikke defineres, uansett hvor flid
Du er med matte og substitusjon
Står studietiden igjen uten definisjon

For studietiden er nemlig helt spesiell
Oppfører seg ikke logisk eller rasjonelt
Den tenker ikke dager, timer og minutt
Men øvingsfrister og skoleslutt

Tiden flyr, ukene fyker
Vi strever på, de fleste stryker
Mens vi venter på neste gang vi kan drikke
Feste til vi blir sløve i blikket

Vi får tid til alt, og det er mye!
Løser gamle eksamener, så vel som nye
Så har vi verv, trening og venner
Tidsklemma er noe vi alle kjenner

Kalendere og timeplaner er fulle
Så ikke vær lei, om du ikke rekker alt du skulle
Vi har alle ting som vi burde ha gjort
Det er ikke vår skyld, at studietiden går så fort

I går føles som i fjor, og i fjor som i går
Det var jo nettopp UKA, og nå plutselig vår
Det er lett å glemme, at selve livet
Kan være så enkelt som en ekstra god brødskive

Og tenk så tilfeldig, at alle vi
Deler denne byen, til samme tid
For studietiden, så rar og snål
Er først og fremst dritbra, hei skål!

Så ikke ta det for gitt, studielivet ditt!
Sett pris på det, om så bare litt
For tiden seiler sin egen skute
Og snipp snapp snute, så er studietiden ute

TEKST ALVAR ØYASÆTER
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Hvordan du bør søke jobb på 
bakgrunn av bærenett

DESIGN OMER BABIKER

Har du vært usikker på hvor du skal søke jobb? Vi har alle vært 
der. I blant alle standene på stripa og standdager i elbygget 
kan man bli helt ør. Hvem bør man egentlig søke jobb hos? 
Hvem skal stå først på lista?

Her kommer Vannmagasinet til unnsetning. Hvor du bør 
jobbe basert på selskapenes bærenett!

Western bulk
Om nettet: Nettet er laget av et sort, stødig materiale og det 
rommer utrolig mye! Diskret logo i nedre hjørne.

Om selskapet: Et stort selskap som virkelig gir kunden det de vil ha. 
De gjør kanskje ikke så mye ut av seg, men har nesten garantert en 
jobb til deg. Her er det plass til alle!

TEKST INA CHARLOTTE BERNTSEN

Multiconsult
Om nettet: Flott grafisk design pryder nettet. Tåler vask og har gode, 
lange bærestropper. Dette nettet er det eneste i konkurransen 
som ikke har forsterkede sømmer ved håndtakene. Med andre ord, 
bærer du tungt kan nettet ryke.

Om selskapet: Det første som slår deg er det fantastiske ytre, det 
virker som et selskap man virkelig burde skaffe seg jobb i. Hipt, 
nytenkende og innovativt. Går du derimot i sømmene på selskapet 
kan man finne dype hemmeligheter. Og det kan fort rakne for 
karrieren din hvis du tar på deg for mye arbeid her.

Telenor
Om nettet: Godt. Om handlenettet: Ikke godt.

Om selskapet: Ikke si meg at du har tenkt på det en gang. Helt jævlig 
selskap. Det ser kanskje bra ut til å begynne med, men ser du litt 
nærmere tåler ikke selskapet mye. Her er det mye grums og en vask 
av rekkene vil gjøre vondt verre. 
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Asplan Viak
Om nettet: Et helt ok nett med logo i sort/hvitt. Litt tynt canvas stoff. Dessverre finnes ikke bilde av dette nettet. Årsaken er 
en banan som ble liggende i det i over en uke. Det ble dermed rimelig grønt og gikk rett i søpla.

Om selskapet: Et selskap som ikke bryr seg om å virke fargerike og interessante. De ser helt ok ut til å starte med, men kan bli 
en virkelig muggen affære om du er i selskapet mer enn en uke denne sommeren.

Accenture
Om nettet: Logoen er godt synlig på fronten i knæsje farger. Stoffet 
er svært lett og ganske tynt slik at man kan se gjennom nettet. 
Bærehankene er ekstremt korte.

Om Selskapet: Firmaet prøver virkelig å fange deg med sin unge 
hippe logoprofil. Et firma som virker flott og elegant fra utsiden, 
men som kan bli litt knotete å jobbe med.

Sweco
Om nettet: Et handlenett laget av et tykt, stødig materiale. Logoen 
dukket opp litt diskret i hjørnet mens et flott sitat er blikkfanget. 
Alle sømmer er godt festet og gjør nettet svært robust. Litt lite av 
størrelse og finnes også i lyseblå versjon.

Om selskapet: Dette er et selskap som virkelig tar seg flid med å 
vite at alt er på stell. Her trenger du ikke være redd for å ikke få den 
støtten du trenger under sommerens utfordringer.

Akademika
Om nettet: Solidt nett med utvidede kanter som gir ekstra god 
plass. Rød knæsj farge gjør det godt synlig og logoen med slagord 
står tydelig frem.

Om selskapet: Om du ikke har fått napp hos relevant sommerjobb 
kan du jo prøve deg på akademika. Du får i alle fall rabatt på bøkene 
du trenger for å ta fag som gjør deg interessant for arbeidsgiverne 
neste år.

Scatec Solar
Om nettet: Handlenett i tynt lærretsstoff, med et artig logovalg og 
stilig slogan.

Om selkapet: Sola skinner virkelig gjennom dette selskapet og kan 
virkelig anbefales som relevant sommerjobb.
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TEKST GEORG VOLDEN & SANDER HOLUM

Trude Støren
Trude har en doktorgrad i fysikk fra NTNU og gikk 

studieprogrammet fysikk og matematikk. Hun jobber i dag 
som CEO for Embida, et konsulentfirma som spesialiserer 
seg på elektronikk. I tillegg har hun i dette semesteret fått 
jobb på NTNU som førsteamanuensis 2 og som vår foreleser i 
elektromagnetisme. Når hun ikke jobber er hun en stolt mor til 
fire skjønne barn. Helt om dagen og helt på hjemmebane.

To spente intervjuere tar en stappfull og forsinket buss, i kjent 
ATB stil, opp til Lade en fredags ettermiddag. En relativt ung 
mann åpner døra og håndhilser et øyeblikk etter vi ringer på 
døra. Han guider oss forbi et laboppsett med en stor vanntank 
og mange elektroniske duppeditter, og videre inn på et kontor 
der vår nye kvinnelige foreleser i elektromagnetisme, Trude 
Elna Marie, sitter. 

Trude, hvordan trives du i den nye jobben?

- Akkurat nå har jeg to jobber, og er relativt fersk i begge to! Jeg synes 
jo for det første at det er gøy å få undervise dere i elektromagnetisme! 
Fra og med i år begynte jeg i en 20% stilling som førsteamanuensis II 
ved NTNU. Så dere er det første kullet som har meg nå, men jeg har 
faktisk forelest da jeg var stipendiat på fysikk, for mange år siden vel å 
merke. Det skal sies at det har vært hektisk å både lede et selskap og 
undervise studenter, men på sikt er tanken at jeg skal få litt bedre tid 
oppe på Gløshaugen og være der en hel dag annenhver uke.

Da vi spurte om vi kunne intervjue deg til midtsideprofessor 
nevnte du at du ikke egentlig er professor. Hva er egentlig 
forskjellen på en professor og en førsteamanuensis?

-Ja, jeg synes dere kan kalle denne utgaven “Midtsideførsteamanuensis 
II”! Jeg har jo en doktorgrad fra NTNU, så jeg kan vel teknisk sett kalle 
meg doktor, men for å få tittelen professor, stilles det i Norge meget 

høye krav til antall publikasjoner, forskning og kompetanse forøvrig 
(Red.anm: i enkelte land er doktor høyere ansett enn professor). Så 

professorene deres skal dere ha respekt for!

Faktaboks
Navn: Trude Elna Marie Støren

Alder: 45

Hjemsted: Grenland, Oslo

Stilling: Førsteamanuensis II og daglig 
leder for Embida As

Utdanning: Doktorgrad i optikk fra 
NTNU

Sivilstatus: Gift

Hørt sagt: (til blestere for IT-dagen) 
“Har dere invitert Embida as?”

Midtsideførsteamanuensis II
(Midsideprofessor)

D
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Trude drar frem et kretskort fra det siste prosjektet og viser frem.

- Disse kretskortene inneholder jo mange av de komponentene dere 
lærer om i IT,  El.mag og andre kretsfag. Prosessorer, transistorer, 
logiske kretser, sensorer og FPGAer, programmerbare microchipper.
Ta for eksempel en panteautomat. Det er massevis av data som skal 
prosesseres for at disse skal gjøre riktig beslutning, gi deg riktig pant 
og sortere flaskene i riktig sekk, krønsje dem, eller be deg tømme ut 
innholdet. Det er bildegjenkjenning av flasker og skanning av etiketter 
fra kamera og lys som FPGAer prosesserer. Det kule med FPGAer er 
jo at de er programmerbare og Tesla brukte jo dette da en storm traff 
Florida. Firmware oppdateringene gjorde da bilene mer energieffektive 
slik at Tesla eierne skulle komme seg unna stormen.

- Jeg synes det er så bra at dere nå lærer programmering. Litt 
mer lavnivå språk som C++ gir veldig mye mer effektivitet i 
operativsystemet når ting trenger å gå veldig fort og store mengder 
data skal prosesseres. I den forrige jobben min ved EMGS løste vi jo 
Maxwells likninger numerisk for å lete etter olje på havbunnen, noe 
som tok en del regnekraft.

Hvordan er det å være en kvinne i ledelse i et mannsdominert 

Hvordan var studietiden din?

- Jeg var en litt kjedelig student-student. Jeg dirigerte kor, men ikke 
studentererkor, så jeg var altfor lite engasjert i linjeforeningen og 
Studenterdamfundet. Jeg var veldig faginteressert og ville prøve å 
forstå hva jeg gjorde på øvingene. Selv om jeg ikke har vært så mye på 
Gløshaugen de siste årene, ser jeg at det er en del ting som har endret 
seg. Da jeg begynte på NTH var det ikke noen kaffebarer, det var kun 
kantine i Hangaren, men studentene drakk jo ikke kaffe på den tiden. 
Det var ikke så vanlig, det var noe man begynte med som “voksen”. Jeg 
var også en av de første som fikk e-post på NTNU; elna@ntnu.no. Jeg 
skjønte ikke helt hvordan jeg noen gang skulle få bruk for dette, eller 
internett forøvrig, men se hvor feil jeg tok der gitt! 

Du hørtes ut som en flink student. Har du noen tips til studenter 
i dag?

- men for å få tittelen professor, stilles det i Norge 
meget høye krav til antall publikasjoner, forskning 
og kompetanse forøvrig. Så professorene deres skal 
dere ha respekt for!

- Jeg var en litt kjedelig student-student. 

yrke?

- Jeg trives veldig godt på arbeidsplassen min, selv om det er mangel 
på kvinnelige kolleger, men forrige leder for Embida var faktisk også 
kvinne, så det er overhodet ikke noe problem for meg eller de ansatte å 
forholde seg til. Da jeg jobbet i EMGS var det veldig bra kvinneandel 
og med tanke på at Embida ikke er et så stort firma, er det når jeg 
tenker meg om ikke så verst.
På fysikk på NTNU var det også den gang mye høyere 
jenteandel på fysikk enn for eksempel maskin og elektro. 
Det var vel omtrent 20% kvinneandel, noe som var 
ganske høyt bare for noen år siden.

- Jeg var også en av de første som fikk e-post 
[...]Jeg skjønte ikke helt hvordan jeg noen 
gang skulle få bruk for dette, eller internett 
forøvrig

- Den andre jobben min til daglig er å være leder for et firma 
som heter Embida, som er et konsulentselskap som arbeider 
med utvikling av elektronikk. Vi kan ta hva som helst av oppdrag 
i utgangspunktet, men spesialiserer oss på elektronikkutvikling og 
signalbehandling. Prosjektene innebærer ofte en form for måling hvor 
data samles inn og må prossesseres raskt.
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- Det er egentlig ingen snarveier, også er det lurt å alltid spørre hvorfor 
noe er som det er. Jeg ble alltid så frustrert av medstudenter som når 
de fikk en vanskelig oppgave på en øving bare sa ” Vi gjør det sånn!”, 
også var de ferdig. Jeg ble helt sprø, det var jo ingen vits å ta snarveier. 
Så prøv å skjønn, prøv å lag dere bilder. Jeg blir veldig fornøyd når 
studentene kommer opp og sier “Jeg skjønner ikke de E-og D-feltene 
jeg”, for det skjønner jeg innmari godt. Jeg kjenner veldig på at det er 
første gangen jeg foreleser dette faget og på lenge, og blir egentlig litt 
frustrert over min egen manglende evne til forklare. Jeg hører at det jeg 
sier er den teoretiske varianten. Det å klare å beskrive det kvalitativt, 
der har jeg mye å lære. Men jeg tror også det ligger noe i å presentere 
ligningene og faktaene, og så kan elevene lage sine egne analogier 
og knagger å henge kunnskapen på. Som teknologistudent er det 
jo nettopp dette som er øvelsen, å koble det teoretiske opp mot det 
praktiske, for det teoretiske holder alltid innenfor sitt rammeverk, men 
så er det hvordan vi som ingeniører skal bruke denne teorien. 

Var det på grunn av kjærligheten at du forble i Trondheim etter 
studiene?

- Det var faktisk ikke på grunn av kjærligheten at jeg ble værende i 
Trondheim. Jeg og mannen min kjente hverandre lenge før vi flyttet 
nordover for å studere. Han gikk maskin og jeg var i Nabla. Etter 
studiene var det lettest å få jobb i Trondheim, for det var litt tøffere 
arbeidsmarked på den tiden, og senere har vi hatt jobbforpliktelser og 
barn her i byen, men det kan jo hende vi flytter hjem en dag. 

Min yngste datter har jo nedsatt hørsel og Trondheim var jo en av de 
første stedene man fikk tilpasset skolen og få lov til å lære tegnspråk. 
Før i tiden mente man at barna skulle lære å klare seg selv, så da var 
det ikke vanlig med tilpasset undervisning. Vi er ganske fornøyd med 
oppfølgingen vi får med henne her. Selv om man har dårlig hørsel har 
man ikke noen funksjonshemming. Det er ingenting som mangler 
i den kognitive evnen, det er jo bare et kommunikasjonsproblem. 
Kommunikasjon er jo viktig for å lære noe, så litt ekstra tid tar det helt 
klart.

Trude benytter de neste 20 minuttene på å entusiastisk forklare 
fysikken bak hørsel og høreapparat. Det er klart at hun er en mor 
som bryr seg.

- Jeg har fire barn på 18, 16, 12 og 8 år i spekteret barneskolen 
videregående, så jeg har aldri noe fritidsproblem. Det har vært mange 
år med småbarn og bleieskift. Eldstemann begynner nå å bli litt lei 
av alle MyLittlePony-tingene som ligger og strør rundt i huset, men 
man lærer veldig mye av konfliktløsning. Noen ganger blir man uenig, 
så blir man venner igjen og noen ganger gjør man feil, så må man si 
“unnskyld, det var ikke meningen”. Et par av barna mine har litt ekstra 
utfordringer når det gjelder medisiner og sånt, men mannen min er 
kjempeflink med barn også, så det er veldig stas med storfamilie. Vi er 
til en viss grad en sportslig familie. Jeg liker å være aktiv selv, men er 
nok ikke den som følger mest med på OL. Derimot er det veldig gøy at 
Norge gjør det så bra og mannen min blir veldig gira når det er større, 
folkesamlende idrettsarrangementer.

- Ellers på fritiden spiller jeg litt piano på hobbynivå, gitar når jeg har 
tid, leser, strikker, men jeg har det aller best hvis jeg får klatre to ganger 
i uka. Jeg er litt introvert og trenger noen ganger å være helt alene. 
Klokken seks om morgenen er det veldig fint å klatre litt for seg selv og 
bare være helt i min egen sone. Derfor liker jeg også å gå på ski, jogge 
og gå på tur i skogen eller på fjellet. Men dette er jo også fantastiske 
måter å være sosial på, og ikke minst å synge i kor. På FPGA-forum 
var det Candiss som sto for underholdningen under middagen. Det 
var veldig kjekt, selv om det var bittelitt stereotypisk å invitere denne 
flotte gjengen med rosa-kledte damer på en konferanse med nesten 
99 prosent menn. Kanskje de neste år inviterer et godt herrekor som 
dere har i Høystemt.

Noen ganger blir man uenig, så blir man venner 
igjen og noen ganger gjør man feil, så må man si 
“unnskyld, det var ikke meningen”
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Men hva 

driver du med, 

egentlig?

Bård Haga 

Bringeland

Bård gikk ut fra Energi og miljø i fjor høst, og flyttet da tilbake til Bergen og startet i konsulentselskapet EY - ikke 
nødvendigvis en veldig kjent arbeidsgiver for ingeniører. EY driver nemlig ikke med tekniske konsulenttjenester 
eller teknisk prosjektering, men heller med å forbedre selskaper på tvers av bransjer. Hvordan er det å jobbe med 
mest økonomer og NHHere?

Hva savner du mest med EMIL og studietidene?

Studietiden er fantastisk med friheten og fleksibiliteten 
man har sammen, det savner jeg. Og utveksling var en 
fantastisk mulighet til å prøve livet i utlandet. Samtidig 
så er egentlig livet etter studiet heller ikke så ille, med 
litt “løsere økonomiske rammer”, veldig reelle oppgaver 
og rask personlig utvikling!

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

Det er tre ting jeg har fått veldig bruk for. Det første 
er klisjeen, nemlig at Gløshaugen gir deg et sett 
med ferdigheter, blant annet innen problemløsning, 
systemforståelse og matematisk og analytisk tenkning 
- dette er nok det viktigste NTNU har å tilby - men 
også teamarbeid, prosjekterfaring, utholdenhet og 
generell modenhet som man får på grupperom, i EMILs 
komiteer og på Samfundet gjennom studiet. Det er nok 
det aller viktigste man tar med seg uansett hva man 
gjør etterpå. For det andre har jeg fått god bruk for det 
jeg fikk av programmering og IT-forståelse, og dette er 
etterspurt av veldig mange. For det tredje så tar man 
med seg en sektorforståelse, for mitt vedkommende av 
kraftsektoren, som legger grunnlaget for å sette seg inn 
i flere sektorer.

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆREN

Faktaboks

Navn: Bård Haga Bringeland
Alder: 25
Linje: Elkraft mot elektriske kraftsystemer
Stilling: Konsulent – EY (Ernst & Young)

Hvordan var overgangen til jobblivet?

Altså, at man begynner yrkeslivet med en sommerferie 
som faktisk er helt fri, uten sommerjobb, det var ganske 
deilig! Og når startdatoen kom, så begynte det med 2 
uker i Spania på kursing og “fadderuke”. Så det var ikke 
så ille egentlig … 
Det som faktisk var en overgang var å venne seg til en 
litt ny måte å tenke på. I EY, og i rådgivningsavdelingen 
som jeg hører til i, er det mest siviløkonomer (i tillegg 
til litt sivilingeniører, fysikere, informatikere osv.). Jeg 
ble positivt overrasket over hvor hyggelige og fine 
mennesker disse økonomene kan være, men jeg ble 
utfordret av måten vi løser oppgaver i er litt annerledes 
enn den typiske ingeniørmåten å tenke på!
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Styre tester:
Linjeforeningsrevyer

Henrik
For min del var det revyene Mye vil ha mer, Prosessen 
og Kunstig Intelligente som ble testet. VIP-plassene på 
vår egen revy ble godt utnyttet, selv om jeg overhørte 
noe scenepersonell i ettertid snakke om han ene 
personen som lo gjennom hele den ene sketsjen, whops! 
Arkitektrevyen ba på litt mindre lokaler, men da fikk man 
mer intim kontakt med både publikum og skuespillere, 
noe som fungerte veldig bra! Indøkrevyen starta som 
alltid med et smell (les: cava), og leverte på utrolig 
profesjonell og god måte. Lenge siden jeg har ledd så mye 
på under to uker!

Lars
Jeg har dessverre ikke fått deltatt på så mange revyer 
som jeg skulle ønske denne våren. Arrangering av 
bedpres, gallaer og diverse andre EMIL-arrangementer 
har bidratt til at resultatet fra revy-games 2018 hittil 
kun er EMIL- og Smørekoppenrevyen. Men for en kveld! 
God stæmning på vorset, super revy og magisk etterfest. 
All honnør til revygjengen som har ofret skolearbeid, 
døgnrytme og normalt liv for å få til dette. Dere kan 
virkelig være stolte av resultatet! Man blir virkelig stolt 
av å være EMILer på slike kvelder.
Terningkast 6.9

Simon
Emil og smørekoppen

En fremragende revy med fantastisk innslag fra 
Gløshaugens mest veltalende herremenn toppet med en 
naken Nome på scenen. Virkelig et show uten like

10/10 would throw underwear again

Bygg 

En underholdende revy med mindre du er homofil, trans, 
svart, hvit, Trond Giske, Trine Skei Grande, dragvolling, 
professor, student,  kvinne, mann, barn, eller rett og slett 
blir provosert

Nabla

Virkelig en entropisk aften som ga smilebåndet en 
skikkelig treningsøkt. Hvem skulle trodd at fysikere 
hadde humor?

Indøk

Indøk fikk vist sine ferdigheter både innen dans og sang, 
og nok en gang bevist at indøk er homo
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Poppy
Ja, her skulle jeg komme med en liten recap av alle 
revyene som har vært. Flott at jeg bare har fått vært på 
én, heldigvis var jo dette Emil sin, som jeg er sikker på 
var den beste uansett. Men det er kanskje ikke så rart at 
man fort blir litt mett på revy etter å ha vært på emil-og 
smørekoppen sin. Jeg mener, det var en dritbra revy, men 
etter man har sett Nome, spille gitar… naken, en meter 
unna seg i håp om at alt forblir skjult under den gitaren, 
følte jeg at revyperioden var over for min del. I tillegg 
synes jeg det var viktig, som den gode studenten jeg er, 
å velge meg ut de arrangementene som kunne garantere 
mat! Så for min del ble satsingen jubileum i år, men jeg 
er sikker på at resten av revyene nesten kunne måle seg 
med vår egen revy!

Tørnquist
Emil- og smørekopprevyen:

- En fremragende revy, gjort enda bedre av at vi fikk VIP 
bord rett foran scenen. Eneste nedturen var at jeg ikke 
hadde tenkt på å ta av meg bokseren før jeg ville kaste 
den på scenen, og Lars lot meg ikke kle av meg under 
showet.. 

Nabla:

- Hands down den beste revyen jeg har sett på år. Jeg 
hadde løpt naken gjennom stripa, syngende på deres alt 
for fengende «En-en-entropiiiii» sang, for å kunne se den 
revyen igjen for første gang. 100/10. 

Bygg:

- De sexy, nyskilte, 105 år gamle bygg satte opp en 
underholdende revy ut fra mine ølbriller hvertfall! Jeg 
satt nærme baren. Det hjalp. 

Indøk:

- En revy proppfull av intern «nå skal vi liksom disse 
oss selv, men ikke greie det sånn fryktelig bra» humor. 
Terningkast 9/11

Ingrid
Når jeg får alt for mange valgmuligheter og ikke klarer 
å bestemme meg - eller når det skjer litt for mye gøy på 
en gang og jeg vil være med på alt - reagerer jeg sånn 
her: sier nei til alt. Så da innboksen flommet over av 
invitasjoner til jubileer og revyer, var jeg bra selektiv, 
kan du si. Jeg klarte dog å fungere såpass at jeg kom 
meg på to oppsetninger: EMIL/smørekopp-revyen og 
Arkitektrevyen. I denne anmeldelsen har jeg KUN lagt 
vekt på det aller viktigste ved en revy.

Mye vil ha mer:

Styrevors: 4/10. Var en tulling som styrte musikken 
og kaggen var tom før jeg rakk å ta (ja, dette kan 
tilsynelatende være min feil, men anmelder tar ikke 
selvkritikk).

Bussturen ned fra Gløs: 10/10.

Pris på øl: Husker ikke nøyaktig, men veldig dyr!!! 3/10

Artig revy: Veldig. 10/10

Antall mennesker jeg kjente på scenen: Mange. Sikkert 
10. Så 10/10.

Morten Nome på scenen: 10/10

Mista hatten: Jeg mistet utrolig nok ikke, men det gjorde 
Lars (og Tørnkvist(?) men han mister alltid....). Uansett: 
SKAM. 0/10

Andre kommentarer:

Mistet en BH, men fikk Morten Nome sitt plekter(!!), så 
gikk i null totalt.

Total score: 47/70

Arkitektrevyen:

Styrevors: 10/10. Traff på to trick-shots PÅ RAD i beer-
pong, så kvelden var vel redda allerede der.

Bussturen ned fra Gløs: 10/10.

Pris på øl: Husker seff ikke, men tror det var sånn 30 
spenn. Veldig bra. 8/10.

Artig revy: Ja. 10/10.

Antall mennesker jeg kjente på scenen: 1/10.

Morten Nome på scenen: 0/10.

Mista hatten: INGEN MISTET HATTEN. Utrolig. 10/10

Total score: 49/70
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Vi er nå midtveis inn i et nytt semester, og hvis du er som meg er 
du stadig på utkikk etter en god grunn til å skyve alt som heter 
studentforpliktelser lengst mulig vekk. Her kommer livbøylen i form av 
fire spektakulære filmopplevelser.
 

Filmabefalinger

Whiplash (2014)
Hvor langt skal man egentlig pushe noen for å oppnå perfeksjon, og 
hvor mye må man være villig til å ofre for å bli best? Disse spørsmålene 
står i kjernen av denne filmperlen som kan skilte med flere Oscar-
priser. Andrew (Miles Teller) er en ambisiøs ung trommis som er heldig 
nok å bli tatt opp som lærling under den høyt anerkjente, men samtidig 
sadistiske og fryktede dirigenten Fletcher (J.K.Simmons). Dette blir 
starten på en intens trommeopplæring der grove verbale krenkelser 
samt fysisk og psykisk terror blir daglig kost. Kun det beste er godt nok 
for Fletcher. Han er nemlig ute etter å mane frem århundrets tromme-
stjerne. Midt oppi dette prosjektet havner Andrew, som lar målet om 
perfeksjonisme gå på bekostning av både sosialt liv og helse. Lekre 
visuelle detaljer og skuespill i verdensklasse drar oss på fengslende vis 
gjennom denne ferden.
 

Svenskjævel (2014)
Hvor deilig er det ikke med norsk film? Den svenske arbeidsinnvandreren 
Dino (Bianca Kronlöf) lever under stusselige kår preget av rus og 
økonomiske vanskeligheter, samt drømmer om et annerledes liv. En 
brukket arm fører tilfeldigvis til en jobb som barnepasser for døtrene til 
Steffen (Henrik Rafaelsen) som hun fort får god kontakt med. Det tar 
heller ikke lang tid før hun finner tonen med barnefaren, og før hun vet 
ord av det har Dino blitt kastet inn i en virkelighet langt fra sin egen.
 
«Svenskjævel» inspirerer til refleksjon rundt hvordan vi forholder oss til 
en stor innvandrergruppe som får uforholdsmessig lite oppmerksomhet 
– svenskene. Filmen gir også assosiasjoner til tematikken i den 
kritikerroste Get Out. De åpenbare forskjellene i hvordan vi tilnærmer 
oss personer av annen rase enn oss selv skaper et stikkende ubehag. 
Denne virkelighetssjekken gjør filmen ene og alene verdt å se.
 

TEKST KRISTOFFER LEIKVOLL FLAGLIEN

DESIGN OMER BABIKER
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Lady Bird (2017)
17 år gamle Christine eller “Lady Bird” (spilt av Saoirse Ronan), som 
hun gjerne vil bli kalt, befinner seg midt i overgangen til voksenlivet, en 
fase mange av oss nylig har vært igjennom. Hun vil inn på et av landets 
beste universiteter, samtidig som hun drømmer å bo i det fineste huset 
i gata, bli venn med den kuleste jenta i klassen og få stjernerollen i 
skoleteateret. Den følelsesmessige kjernen i filmen ligger likevel i det 
dypt menneskelige forholdet mellom Christine og moren Marion (Laurie 
Metcalf). Det viser blant annet hvor håpløst det er for tenåringer å se for 
seg det følelsesmessige livet til sine foreldre.
 
Å se «Lady Bird» er litt som å se sin egen ungdomstid i reprise. Det er 
nesten skremmende hvor godt filmskaper Greta Gerwig har greid å 
fange selv de mest intime detaljer ved et typisk ungdomsliv. Stadig får 
man flashbacks til da man selv var like gammel som Christine, og filmen 
vekker både gamle og nye tanker om egen ungdom. I alt er Lady Bird en 
nostalgisk perle av en oppvekstfilm som anbefales på det sterkeste.
 

Wonder (2017)
Denne hjertevarme og kinoaktuelle feelgood filmen sentrerer seg rundt 
Auggie (Jacob Tremblay), en 10 år gammel vitenskapsinteressert gutt 
født med et deformert ansikt. Auggie er fascinert av verdensrommet, 
og alltid når han og familien er ute, til og med noen ganger når de er 
hjemme, bruker han en astronauthjelm for å slippe fokuset på utseendet 
sitt. Favoritt tiden hans på året er halloween, for da kan han kle seg ut 
og være lik som andre barn. Frem til nå har fantasifulle og humoristiske 
Auggie blitt undervist hjemme av sin mor, men skal for første gang 
begynne i femteklasse på en vanlig skole.
 
Filmen er åpenhjertet og har en klar intensjon om å endre hvordan vi 
mennesker ser på hverandre. Det er en tankevekker å se alle barna 
trekke unna i skolegården når de ser Auggie, og hvor store utfordringer 
et annerledes utseende medfører i dagens estetiske samfunn. «Wonder» 
sitt budskap kan oppsummeres i dette sitatet hentet fra filmen: «Auggie 
can’t change the way he looks. Maybe we can change the way we see».
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KOMPOSTEN

JubKom

Kjære EMIL-studenter,
2018 er et fantastisk år for vår ________ linjeforening. 

Mange er spente på jubileet i oktober, og kanskje aller mest på 
hva det vil inneholde. Dessverre er ________ hemmelig en god stund 
videre. Jeg har derfor fjernet en del ord i dette innlegget, men for å 

ikke være kjedelig, finner du ordene under og muligens noen nye.

Under jubileet vil dere få gjenoppleve et av ________ ________ arrangementer. 
Det vil være tid til mimring, og da spesielt til tidligere ________ Det beste ________ 
skal også kåres, etter flere ________ konkurranser er gjennomført. Hvis du enda 

ikke er blitt så stødig på ________ eller bare ønsker ________ samvær, vil det bli 
gjennomført ________ kurs.  Det vil selvfølgelig også være mange andre ________ 

aktiviteter under jubileet. Vi gleder oss også til å få et gjensyn med ________.
 

Tusen takk for oppmerksomheten.
Jubileet blir helt ________!

 
Tusen takk for oppmerksomheten!

Med vennlig hilsen
Håvard Utne Øxnevad

Jubileumsleder
 

Drita -  Seksuelt - Programmet - Keg -  Fadderperiodens - Sjekking - Beste 
-  UKAs - Revyforestillinger - Trond Giske - Trinnet - Utfordrende 
- Grusomt - Fantastiske - Sosialt - Artige  - Dansefoten - Alumni - 

Hvite gutter - Matte 1
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I julen leste jeg Sommerboken av Tove Jansson. De fleste 
kjenner nok Tove Jansson som skaperen av Mummitrollet, 
og vet lite om hennes andre verk. I Sommerboken møter 
vi Sophia, en liten jente som tilbringer somrene sine på et 
sommerhus med farmoren og faren sin. Vi følger denne 
trioen over flere somre, der de lever sine late sommerdager 
på den relativt øde øyen. Vi får ikke innblikk i deres liv 
resten av året, og det at handlingen kun befinner seg på et 
sted og til en årstid får det noen ganger til å føles som om 
tiden står stille.

Boken er ikke lang, og er bygget opp av hvert kapittel er 
en egen novelle. Novellene henger ikke sammen, og det 
hoppes gjerne fra en sommer til en annen uten forvarsel. 
Hovedfokuset ligger på Sophia og farmoren sitt forhold til 
hverandre, mens faren virker til tider mer som en biperson 
eller rekvisitt. Sophia og farmoren deler den samme 
barnslige fantasien, og tidvis viskes aldersforskjellen 
mellom de bort og man glemmer at de tilhører forskjellige 
generasjoner. De leker, snakker, vokser sammen og får 
sommerdagene til å drive forbi.

Jeg vil anbefale alle å lese Sommerboken. Det er en av 
de fineste bøkene jeg noensinne har lest. Fortellingene 
er korte, presise og maler et tydelig bilde av både det 
fysiske og det følelsesmessige livet på som utspiller seg 
på sommerøyen. Det gjennomgående i boken er Tove 
Janssons fantastiske språk, som alle burde ta seg tid til 
å oppleve. Drøm deg bort i Trondheimskulden, og les 
Sommerboken!

Sommerboken
Forfatter: Tove Jansson

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆNEN

TEKST ALVAR ØYASÆTER

(H)ELGELESING
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Mediakom tester:
Petter's Pizza

Omer
Første stykket var en “Tony’s spesial”... ananaspizza ja. Jeg kan 
ikke si meg imot ananas på pizza, men har aldri vært spesielt glad 
i det. Det inntrykket skiftet litt etter å smake på denne pizzaen. 
Den klarte å passe den søtsure ananassmaken med de andre 
ingrediansene ganske bra, og var overraskende god.  

Pizzakast 6.5

Det andre stykket var en var da tacopizzent. Den var jeg litt 
misfornøyd med, den hadde for mye topping, man mistet den 
originale pizza smaken, etter min mening, spesielt siden jeg må si 
meg litt glad i osten og tomatsausen petters bruker. Det første til 
en mer middelmådig opplevelse. Pizzakast 5

Siste ble vegetar pizzaen. Den ble også litt overwhelming. Mais 
og Champignon har aldri hørt helt hjemme hos med. Når disse 
er hovedtilbehøret til pizzaen blir nok totalintrykket påvirket. 
Pizzakast 4

Ina Charlotte: 
Tony spesial:

Pizza med ananas på, NAM! Likevel ganske tørr i kantene, men 
den går ned på høykant for jeg er sulten! Pizzakast: 2

Tacopizza: Denne var supertørr, i alle fall stykket mitt. Den ene 
nachobiten smakte ok, men ellers var det ikke noen høydare. Og 
ettersom jeg har bodd i Guatemala ble dette for spakt. 

Pizzakast: 1

Vegetarpizza: Denne var overraskende god! Mye smak og ikke 
tørr! Pizzakast: 7

Anja:
Første stykke: Tony Spesial. Denne pizza har min favoritt frukt: 
ananas. Dette gjør at den får en veldig høy score! Pizzakast: 8

Andre stykke: Taco. Paprika hører ikke hjemme på pizza - hva 
er greia!? Nachosene har digg tacosmak, dette veier opp for 
paprikaen som fint kan pelles av. Veldig bonus for mais! Pizzakast: 
6

Tredje stykke: veggis. ÆSJ! For mye paprika. Digg mais og sopp. 
Pizzakast: 1

Daniel:
Toni Spesial: På Toni Spesial er kylling, purre og ananas i en 
usannsynlig fortreffelig symbiose. Smaken vekker assosiasjoner 
til mammas purrepai, noe som er et stort pluss. Dette er en pizza 
som får deg til å føle. Dessverre finner jeg litt kyllingbrusk, og det 
trekker ned. Pizzakast: 6

Tacopizza: Her er det mye mais. Mais er godt, men dette ble 
kanskje litt i overkant mye. Kanskje jeg var uheldig med stykkene. 
Tacosmaken er ikke veldig fremtredende, det virker som det er mer 
oregano enn spisskummen i denne kryddermiksen. Kjøttdeigen 
er tam og grå. Denne pizzaen er lagd verken med kjærlighet eller 
kunnskap. Pizzakast: 2

Vegetarpizza: Her smaker bunnen mer enn fyllet. Bunnen var 
litt svidd, så det var ikke en veldig bra smaksopplevelse. Det skal 
sies at balansen mellom sopp, paprika, løk og mais var bortimot 
perfekt, men den kom altså ikke så godt fram som den burde. 

Pizzakast: 4

Et felles pluss med alle pizzaene var at de ikke var rennende, så 
jeg klarte å bruke bare én serviett. Alt i alt er Petters Pizza veldig 
EMIL-vennlig!

DESIGN OMER BABIKER
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Balder:
Første stykke: Vegetar. Kurant, men litt lite smak. Klassisk 
vegetarpizza. Forestill deg at du lager wok, så blander du det 
sammen hvetemel og vann, istedenfor nudler. Der har du Petters 
vegetarpizza. Pizzakast: 4

Andre stykke: Tacopizza: Her var det mye smak, perfekt 
fredagspizza. Knasen i chipsen var nok litt bedre for 20 minutter 
siden, men ellers top notch. Pizzakast: 5

Tredje stykke: Tonis spesial: Den definitivt saftigste pizzaen, her 
tror jeg ananasen bidrar, en klart undervurdert pizzatopping.  
Pizzakast: 7

Kristoffer:
Første stykke: Tacopizza. Smaker helt klart taco. Pluss for crunchy 
tacochips.  Pizzakast: 4

Andre stykke: Tonis spesial. Denne var desidert best, til tross for 
at det var ananas på den. Mye smak. Pizzacast: 4

Tredje stykke: Vegetar. Så god som man kan forvente av en 
vegetarpizza. Pizzakast: 3

Georg:
Første stykke: Tonis spesieal. Ananas er utrolig godt! Ananas 
passer seg derimot ikke på pizza fyr diskusjon). På den andre 
siden hadde denne pizzaen vært for tørr uten ananas. Forvirret. 
Pizzacast: 3

Andre stykke: Vegetar. Man kan vel egentlig ikke forvente så mye 
av vegetaralternativet på en fast food-restaurant. Pluss for ikke å 
ha oliven, artisjokk, jordskokk og brokkoli. Pixxacast: 4

Tredje stykke: Tacopizza. Den beste til slutt, akkurat som Knutsen 
& Ludvigsen. Pizzaen kunne ikke akkurat måle seg med taco, selv 
om det var flere av de samme ingrediensene. Som maisentusiast 
kan jeg ikke la være å kommentere skrumpmais. Det er ikke greit. 
Pizzakast 6

Sander:
Første stykke: Tacopizza

Litt for mild smak, men gode nachochips. En grei pizza, men får lite 
assosiasjoner til taco. Pizzakast: 4

Andre stykke: Tonis spesieal

Ingen pizza er komplett uten ananas, men resten av fyllet ga ikke 
retten noe ekstra. Pizzakast: 5

Tredje stykke:  Vegetar

Overraskende mye smak, med mye forskjellige grønnsaker. En 
positiv overraskelse.Pizzakast: 7

Resultater
Tonis Spesial

4,7
Taco Pizza

4
Vegetar

4,9
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Norsk vær tar aldri slutt. Heldigvis. Det har gjort 
Statkraft størst i Europa på fornybar energi. Men 
hvorfor stoppe der? En hel verden trenger mer av 
det vi kan mest om. Det gir unike muligheter, som 
må tas godt vare på. Til beste for miljøet og til 
beste for AS Norge.

Se mer på statkraft.no
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“Hun er så jævlig digg” -Andreklassing 

om foreleser, i timen hennes.

Tips oss!

sladder@emilweb.no

HELT anonymt!

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

OG
AMPÈRE

NA
DESIGN OMER BABIKER

Homewrecker, og linjeforræder, legger inn 

mye aksjer hos førsteklassing fra Bergen, som 

mangler D, til tross for at hun er opptatt. Quote: 

man kan score mål selv om det er målvakt.

Det er mer enn kjærlighet for musikk mellom korene Høystemt og Pikestrøm

Nome er venn med Omer på Facebook.
EMIL’s nye it- couple 

er Mr. J og interKom-

styrejente.

KUN
0.000017 
BITCOIN

Tidligere EMIL-styremedlem observert 

meget stresset på helsestasjonen 

gløshaugen - «positiv» informasjon til 

førsteklassingene.

Het flamme mellom 5 klassing Mr. M og 2. Klassing med tidligere knekt nese. Ryktes nytt EMIL-par.

Ryktes at Vannmagasinet 

utlyser innsendt sladder 

på sladder-innsendingen

Ryktes at det forsvant en dør 

fra barnehagen på Moholt under 

EMIL- & Smørekoppenrevyens 
slippfest.

Overhørt av foreleser i 2.klasse. 

"Nå tror jeg jeg regna feil, men det 

gjør ikke noe! Det viktigste er jo 

gangen i det!"

Trekantdrama: 2.klassing fra 

Asker ble observert hoppende 
ut av soveromsvinduet til 

førsteklasse-LINKjente etter 
en svett natt i Åre. Dette falt 

ikke i god jord hos jentas 
tidligere flamme, en eldre lovn. 

EMIL forelesere

• Overhørt fra foreleser i slengbukser. "Jeg skal ikke 
lære dere faget. Det får dere gjøre sjøl". Takk for den...

• "Nå skal vi se på rotasjon i et stivt legeme, for 
eksempel en snurrebass." -Foreleser i fluidmekanikk.

• Foreleser fornærmet etter “feilsitering” i Ampere og nå 
i forrige utgave, satte magasinet rett tilbake i hylla.

• Foreleser i 2.klasse med pulsvarmere "Man skal ikke 
forstå matematikk. Man blir vant til den."

• Foreleser observert bruke to tørk i forelesning.
• Overhørt av foreleser med ET(?) t-shorte : "Aldri forlat 

hjemmet uten Rottmann!"
• Foreleser fornærmet etter “feilsitering” i Ampere og nå i 

forrige utgave, satte magasinet rett tilbake i hylla.

 for den 18/3/2018

En viss grafisk redaktør om 

Natasa: “Ja, hun er fin!”

Overhørt i 2.klasse: "Jeg 
slikker så mye på den." 
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Lær oss gleden over enkle ting
og latter som ikke har ondt i sinn

Forlatelse fri for baktanke
og kjærlighet til alle mennesker under solen

EM
IL
-i
n
g
en

iø
rs
p
ill
et Teknologi: Hva skjer når kryptovaluta “mines”?

Naturvitenskap: Hva er hawkingstråling?

Klima: Hvilken teori fremsatte Svante Arrhenius i 1896?

Energibruk: Hvor mye energi bruker en mann på 80 kg i løpet 
av et liv på 75 år?

Ymse: Hva er Fischer960?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
...at doene på stripa har fått nye dører
...at og de går riktig vei (!!!!!)
...at Nome hadde foredrag på Litteraturhuset
...at at folk faen ikke kunne spille et instrument
...at Nome derimot spilte på publikums strenger
...at EMIL- og Smørekoppen leverte en RÅ revy
...at Nome var der også
...at naken
...at med gitar
...at gutta boyz brakte sexy back
...at 50% av publikum var våte i buksa 
...at 50% av publikum hadde bul på buksa
...at ahhhh, Nome
...at at Foreleser Magnus Korpås var på Energy Transition 2018
...at i ekspertpanelet
...at de som debatterte mente vi ikke er på riktig kurs mot togradersmålet
...at mer landområder i verden brukes til å fø kveg enn å dyrke mat
...at vi må endre diett
...at dette har en stor innvirkning på miljøet
...at om vi heller dyrket planter til å lage biodrivstoff der det er kveg
...at kunne vi flydd med biodrivstoff med god samvittighet
...at Elon Musk sendte opp Falcon Heavy med stil
...at det nå er en Tesla i verdensrommet
...at det er uendelig fett faktisk
...at akkurat som verdensrommet
...at S3XY
...at EMIL-festen ble en suksess
...at inviterte band skapte god stemning 
...at våre egne band satte fyr på stemninga
...at kryptovaluta har sunket i verdi
...at det er mange gråtende datastudenter på P15
...at forsåvidt mange gråtende andre studenter også
...at spesielt på torsdager
...at #GodkjenningsFristPåC++
...at det er sol i Trondheim!
...at og mindre enn 15 minusgrader
...at blandede følelser om det

• Prosessoren i en datamaskin utfører kompliserte 
matematiske algoritmer for å verifisere transaksjoner 
og får belønning i form av kryptovaluta

• Superp Elektromagnetisk stråling sendt ut fra et sort 
hull.

• Reduksjon av HFK-gasser i varmepumpeanlegg

• 650kW

• 666

Fasit


