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Hilsen fra Styret
Kjære EMILere!
Ett nytt år har kommet, og med det kommer det også 

nye muligheter. Mange har som nyttårsforsett å hive seg på 
tredemølla for miste et par kilo, men EMIL går mot “strømmen”; 
vi ønsker å gjøre oss enda større og enda mer synlige. Etter 
et fantastisk fjorår, ligger alt til rette for at EMIL skal kunne 
fortsette med de gode verdiene og det gode samholdet vi jobber 
for å holde, i tillegg til å bygge videre på akkurat dette. 

For å få til en videreutvikling kreves det flinke, kreative og 
engasjerte sjeler, noe som vi vet det finnes en haug av på EMIL. 
Vi gleder oss derfor utrolig til å være med på å planlegge, utvikle, 
engasjere og jobbe frem mot et felles mål, nemlig å gjøre EMIL 
til en linjeforening som har plass til alle. Så vår oppfordring til 
deg er å dra frem engasjementet, bli med i en komité og være 
med på å forme EMIL akkurat som du selv ønsker.

 
Tusen varme hilsener fra EMIL-styret!

FOTO HARALD UNDHEIM
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Leder
på nye løsninger på forbrukssiden. Slik utviklet det seg 
fjernvarme, varmepumper etc. for å erstatte eller supplere 
oljefyrene. 

I dag har vi den motsatte oljekrisen, hvor “problemet” 
er de lave prisene. Dermed er det nå produksjonssiden 
som har en utfordring, men kanskje er problemet en 
velsignelse i forkledning? Nå har mange offshoreselskaper 
ansettelsesstopp, påbegynte prosjekt avbrytes, 
mange sies opp og aktiviteten går generelt 
ned. Kanskje gir det helt nye muligheter for 
landbasert industri å utvikle seg? Kanskje 
gir krisen på samme måte som på 70-tallet 
oss en wake up call, slik at investorer ser 
mer mot fornybar energi og bærekraftig 
industri, og at selskaper og Staten 
satser mer langsiktig? Kanskje.

- Bård Haga Bringeland, 
fremadskuende redaktør

Endelig er første utgave av Vannmagasinet ute! MediaKom er 
en kreativ og engasjert gjeng, så vi har allerede masse ideer til 
neste utgave. Har du noen ideer eller tips til hva vi kan skrive 
om, hvem vi kan intervjue, steder på skolen vi kan utforske eller 
utfordringer vi kan gi til styret?

Jeg vil gjerne ta opp den lille lavkonjunkturen vi er i. Oljemarkedet 
går trått, mye på grunn av den fallende oljeprisen. Dette gjør at 
det blir litt større konkurranse om jobbene for oss EMILere, og 
ikke bare for de som går prosess. Olje- og gassbransjen har jo 
en tendens til å suge til seg veldig mange tekniske studenter, 
også de som ikke har direkte oljerettet utdanning. Det gjør 
situasjonen veldig vanskelig for landbasert industri, enten det 
nå handler om at de ikke klarer å tiltrekke seg de kompetente 
studentene eller at de ikke klarer holde seg konkurransedyktige 
med det høye lønningsnivået som oljeindustrien induserer i hele 
arbeidsmarkedet.

På 70-tallet hadde vi en internasjonal oljekrise. Da var problemet 
de høye oljeprisene. På den tiden måtte man derfor komme 

Klem et tre, vann en blomst og vær 
glad i hverandre!
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NTNUs søppelhåndtering blir 
mer miljøvennlig
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I 2014 HADDE TYSKLAND EN 
FORNYBARANDEL PÅ 25,8 %. Fornybar 

energi er dermed Tysklands største 
energikilde foran brunkull (25,6 %), 

steinkull (18,0 %), kjernekraft (15,9 %) 
og naturgass (9,6 %), gitt at man skiller 

kulltypene fra hverandre, men beholder alt 
fornybart i en sekk.

OLJEFONDET OFFENTLIGGJØR NÅ 
KLIMAGASSUTSLIPPENE FRA ALLE 

SELSKAPENE DE ER INVOLVERT 
I. Som verdens største statlige fond, 

med investeringer i 9100 selskaper, har 
det vært et økende press om å trekke 

ut investeringer fra kullselskap og 
lignende. I fjor skal de ha trukket seg ut 
av 49 selskaper av bærekraftsgrunner, 

hvor 22 var innen fossil energi og 
betongproduksjon, men de trekker seg 

ikke ut av for eksempel kullkraft generelt.

INVESTERINGSTAKTEN I FORNYBAR 
ENERGI ER IKKE STOR NOK TIL AT EU 
SKAL NÅ SINE MÅL OM 40% CO2-KUTT 

INNEN 2030, slår en ny rapport fast. For 
å øke investeringene er det ifølge Energi 
Norge nødvendig å styrke kvotesystemet. 

Og EU sletter stadig flere kvoter, for å senke 
utslippstaket og øke kvoteprisen! 

Watts up 
Energinyheter

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND

KINAS STØRSTE PRIVATE 
VINDTURBINPRODUSENT VIL, I 

SAMARBEID MED STATOIL, TESTE 
SITT KONSEPT MED FLYTENDE 

VINDTURBINER UTENFOR KARMØY. 
De vil prøve store, tobladede turbiner 
og en helt ny metode for montering. 

Tårnet skal etter planen være av typen 
jacket (nettverksstruktur) med et stort, 
norsk betongfundament som kan fylles 
med vann når fundamentet er på plass. 

Målet er å gjøre flytende vindkraft 
konkurransedyktig. 

AFTENPOSTEN HAR PRODUSERT EN 
VIDEOSERIE KALT “BÆREKRAFTIG 
BRUKERHÅNDBOK”, som inneholder 

tips om ting du kan lage og bruke i 
hverdagen. For eksempel demonstreres 

hvordan man kan lage et allround-
vaskemiddel av sitronskall og eddik.

I JANUAR BLE DET SATT 
EN KRAFTREKORD OG NY 

TYSKLANDSKABEL VIL FØRE TIL 
NYE REKORDER. På et tidspunkt ble 

det produsert mer kraft i Norge enn 
noen gang før, hele 26 600 MW. Av 

dette var 4200 MW eksport, blant annet 
gjennom den fjerde HVDC-kabelen til 

Danmark, på 700 MW, som kom på plass 
i årsskiftet. Ifølge Statkraft var 97 % 

av produksjonen fra vannkraft, 2 % fra 
vindkraft og 1 % var Mongstads gasskraft.  
Den nyvedtatte Tyslandskabelen vil øke 
eksportkapasiteten med hele 1400 MW.

NTNUs pilotprosjekt innen avfallshåndtering 
er ferdig; oppskaleringen skal begynne.

NTNUs driftsavdeling har i prosjektet “Klimafot 
avfall” arbeidet siden august 2013 for å implementere 

nye avfallsløsninger på NTNU. Kjelhuset ble valgt ut 
som lokasjon for et pilotprosjekt, hvor det har blitt testet ut 

forskjellige tiltak siden mai 2014.

Onsdag 11. februar ble resultatene lagt frem. De skal legge grunnlaget 
for en utvidelse av de løsningene som har vist seg å være gode, og da 

skal de til hele NTNU. Kantinene skal  for eksempel sortere ut matavfall, 
som skal resirkuleres til biogass og gjødsel. Ansattes personlige søppeldunker 
erstattes med oversiktlige miljøstasjoner der studenter og ansatte ferdes mye. 

Pant skal samles inn og pengene bli donert til Regnskogfondet. Allerede 
har driftsavdelingens ansatte begynt å legge ut brukte møbler gratis på 

“NTNU Gjenbrukshjørne” på Finn.no, slik at ansatte og studenter kan 
få dette gratis. For eksempel fikk linjeforeningen Timini karret til 

seg 20 speil på denne måten. Andre tiltak er av administrativ 
art, som studentene ikke nødvendigvis får øye på, slik som 

å redusere antall hentepunkter for avfallstransporten 
og effektivisere samarbeidet mellom de forskjellige 

ansatt-avdelingene. Representanter fra 
Studenttinget har deltatt i styringen av 

prosjektet.

TEKST: MARTIN LILLEBO  



VANNMAGASINET 7

TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND
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Tungtvann – hva er det egentlig?

Ja, i disse tider er tungtvann faktisk aktuelt! NRKs historiske 
tv-serie ”Kampen om tungtvannet” høstet på nyåret mye 
oppmerksomhet, med strålende kritikker og skyhøye seertall. 
Som EMILer har man dobbel grunn til å se den. For det første 
så er gamle NTH på Gløshaugen sentral i de første episodene 
– ja, hele seriens åpningsscene utspiller seg faktisk her – og 
i tillegg får man se den spede begynnelse på en helt ny og 
annerledes energikilde. For hva er det egentlig med dette 
tungtvannet?
 
Vanlige hydrogenatomer har en kjerne med kun et proton, 
ikke noe annet. Deuterium er en isotop av hydrogen, fordi 
den i tillegg til protonet har et nøytron i kjernen. Bytter du ut 
begge hydrogenatomene i vanlig vann, H2O, med sine tyngre 
isotoper deuterium, har man tungtvann, D2O.  Det er altså 
fortsatt to hydrogenatomer i vannmolekylet, men med hvert 
sitt ekstra nøytron. Enkelt! Men hvorfor?
 
I en atomreaktor trenger man noe å kjøle reaktoren med, 
men også en såkalt moderator. Nøytronene som kommer ut 
av spaltingsprosessene har nemlig for høy fart til å spalte 
nye urankjerner. Vanlig, ”lett” vann kan også bremse ned 
nøytronene, men absorberer dem gjerne i prosessen, slik at de 
ikke kan reagere igjen. Dermed vil en reaktor med vanlig vann 
stoppe en kjernefysisk kjedereaksjon helt. Hvis man vil bruke 

vanlig vann må man derfor anrike uranen, dvs. øke andelen 
av 235U (som i naturlig uran kun er på 0,7 %). Det som er 
ulempen med anleggene som brukes til dette er – i tillegg til at 
de er avsindig dyre – at de kan brukes til å produsere 235U i en 
renhet som kun brukes til én ting.
 
Her kommer tungtvannet inn som en reddende engel. 
Hydrogenatomene i tungtvannet har jo allerede et nøytron 
i kjernen og vil dermed ikke absorbere nøytronene i 
kjedereaksjonen. Tungtvann er selvsagt mye dyrere enn helt 
vanlig vann, men muliggjør slik bruk av ikke-anriket uran 
til kraftproduksjon, på grunn av sine gode egenskaper som 
moderator. Likevel er det bare et fåtall (om lag 30) reaktorer i 
verden som modereres med tungtvann, da under høyt trykk, i 
tillegg til omtrent like mange med grafitt, mens resten bruker 
vanlig vann med anriket uran.

Tungtvann
Vitenskapelig navn: Deuteriumoksid
Molekylformel: 2H2O eller D2O
Tetthet: 1,107 kg/L
Naturlig hyppighet: Én av 41 millioner

Når bistand blir nevnt i nyhetssammenheng, er det hovedsakelig snakk 
om enten hvor mye vi bør gi eller hvilke formål vi bør gi det til, som f.eks. 
helse, utdanning eller miljø. Saker som handler om at vi bruker altfor mye på 
bistand, eller at det går til «feil land», får mye oppmerksomhet. Hva vi faktisk 
får til, og hva det betyr for de millionene av mennesker som får livsviktig 
hjelp, er det derimot ikke noe fokus på. Disse sakene gir også opphav til 
en oppfatning om at det ikke fungerer. Det er stor forskjell innen bistand, 
og spørsmålet om det fungerer eller ikke blir for simpelt. Mange gode og 
ekstremt effektive tiltak slipper aldri til i media, men ekskluderes til fordel for 
skrekkhistoriene om mislykket bistand og korrupsjon, for det selger best.

De mest effektive tiltakene burde alltid gis forrang over de mindre 
effektive, slik at vi kan forbedre livene til flest mulig mennesker med de 
ressursene vi har tilgjengelige. Det er stor forskjell på effektiviteten mellom 
forskjellige bistandstiltak. For eksempel viser en randomisert, kontrollert 
studie gjort i Kenya at medisinske tiltak har en langt mer positiv effekt på 
utdanningsmål enn det direkte tiltak for utdanning har: Hvis målet er å 
få flest mulig barn til å gå på skolen, så er ikke de beste tiltakene stipend 
til elever eller innkjøp av nye skoleuniformer, men derimot distribusjon 
av parasittmedisiner. Syke barn kommer seg ikke på skolen, og legger 
unødvendig beslag på foreldrenes tid og penger. Medisinene som bekjemper 
disse parasittene er svært billige å produsere og dele ut. Studien viser 
at parasittmedisiner er 20 ganger så effektive til dette formålet som 

Når bistand fungerer

Effektiv altruisme

alternativene. Du oppnår altså like mye med 5 kroner til parasittmedisiner som med 100 kroner til både stipend og skoleuniformer. Da ser 
du hvorfor det er så viktig å prioritere når man velger den bistandsorganisasjonen som man ønsker å støtte.

Effektiv Altruisme NTNU er en del av en internasjonal bevegelse som ønsker å anvende rasjonalitet og vitenskap for å kunne oppnå 
altruistiske mål på en best mulig måte. To andre organisasjoner i bevegelsen er Giving What We Can og 80,000 Hours, begge grunnlagt 
ved universitetet i Oxford. Giving What We Can oppfordrer folk til å avgi et løfte om å gi en fastsatt del av sin årlige inntekt til effektive 
bistandstiltak for resten av livet, mens 80,000 Hours gir karriereveiledning for dem som ønsker å gjøre en størst mulig forskjell i verden.

Det er først og fremst vårt mål å gjøre verden til et bedre sted. Vi er alltid på leting etter ambisiøse og rasjonelle personer med 
analytiske evner og en lidenskap for å hjelpe andre. Vi tror at EMILere flest har et stort hjerte, men selv om det er viktig å bruke hjertet må 
man også bruke hodet. For da kan vi oppnå så mye, mye mer.

Industriell økonomi, EMIL. Av 
to årsaker: Fordi vi lærer mye 
som interesserer meg, økonomi 
og hvordan verden er skrudd 
sammen blant annet, og fordi 
det gir en bredde som er veldig 
verdifull i dagens samfunn. 
Dessuten tror jeg at jeg kan bruke 
det til mange samfunnsnyttige 
formål, noe som gjør det veldig 
givende. Jeg føler at jeg, gjennom 
dette veldig gode verktøyet, har 
muligheten til å oppnå mye godt 
i verden.

Før jeg begynte på INDØK 
studerte jeg historie og 
filosofi i Roma i ett år, 
og jeg har lenge vært 
filosofi-interessert. Derfor 
har jeg lært om, og tenkt 
mye på, etikk, og har blitt 
overbevist om at man har 
en plikt til å finne ut hva 
man mener er rett her i 
verden, og gjøre det. Så 
det er nok der jeg finner 
inspirasjonen, heller enn å 
være et forbilde eller slikt.

Alle burde lese Steven 
Pinker sin The Better 
Angels of Our Nature, med 
undertittel “Violence 
has declined”. Den 
argumenterer for at den 
verden vi lever i nå er den 
beste som noen gang har 
eksistert. Aldri har vi levd 
så lenge som vi gjør i dag, 
aldri har vi vært så friske, 
hatt så få fattige og hatt så 
lite vold og undertrykking 
som det vi gjør i dag.

Jeg vil gjerne gjøre EA Norge til en stor og viktig organisasjon i landet, som har mye påvirkning. 
Får vi det til så skal jeg si meg fornøyd.

Hva vil du bli når du blir stor?

Hva synes du alle burde 
gjøre minst én gang i livet?

Hva skapte lidenskapen 
for veldedighet?

Hva studerer du og hvorfor?

Navn: Jørgen Ljønes
Alder: 22
Sivilstand: Samboer
Organisasjon: Effektiv Altruisme NTNU
Facebookside: facebook.com/ntnu.ea
Ordforklaring: Altruisme er det 
motsatte av egoisme

Pådriver og administrativ leder: Jørgen Ljønes

TEKST TOR ANDERS BYE/EFFEKTIV ALTRUISME

TEKST OG FOTO ADRIAN SKIBELID
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Maren spør matte 2-foreleser Dag 
Wessel-Berg
Maren: Hei! Jeg har noen spørsmål som ikke har med 
matte å gjøre. Siden du er den mannen jeg ser mest 
i forelesninger og på videoforelesninger og sånn, så 
føltes det naturlig å spørre deg. Har du noen dating-
tips?
Dag: Ja, du går i mange forelesninger og sånn ja, ja. 
Men jeg skjønner ikke helt hva du mener.
Maren: Jeg er litt interessert i en ganske smart gutt 
i klassen, og du er jo veldig smart, så tenkte kanskje 
dere hadde litt samme tankegang. Hvordan tror du 
jeg bør gå fram for å sjekke han opp?
Dag: *ler og ser forvirret ut* Skal jeg lage et opplegg 
for dere? Nei, hva mener du?
*det begynner å flokke seg masse studenter som har 
spørsmål rundt oss*
Maren: Jeg vil bare be han ut på date egentlig, og 
tenkte kanskje du hadde noen tips.
Dag: Du vil vite hvordan du skal få han til å spørre 
deg?
Maren: Ja, eller hvordan jeg skal spørre han.
Dag: Åjaa, sånn ja. Nei, kan du ikke bare spørre da? 
*ler masse*
 

Heidi spør elkraftforeleser Vijay
Her er noen dype tips jeg fikk fra Vijay, andreklasses foreleser nummer 1.

Heidi: Hi Vijay, I was wondering if I could ask you something non-
school related. Do you have some dating tips for me?
Vijay: I am only good at giving “reading” tips/advice. Will that do?
Heidi: ...
Vijay: If you insist on receiving "serious dating" advice, I would say 
be chivalrous. Be able to recite poetry. Be a magician of words. Read 
the love letters of Vladimir Nabokov to Vera Nabokov or the ones 
between Jean Paul Sartre or Simone de Beauvoir. Take cue from them. 
And then, if it is meant to be it will be. But I am sure the success rate 
here would be ZERO. But it is worth trying. Christopher Poindexter 
wrote: "The problem with love these days is that society has taught 
the human race to stare at people with their eyes rather than their 
souls".

Styret tester 
foreleserne

Erling og Mina spør exphil-foreleser Lars Johan 
Materstvedt
Mina: Hei, kan vi spørre deg om noen råd?
Lars: Ja.
Erling: Fordi vi har vært sammen en del år nå og vi merker at gnisten 
begynner å dø litt ut.
Lars: Ja vel.
Mina: Og vi lurte litt på om du hadde noen tips til å holde sammen.
Lars: Skal eg liksom vite noe om dette? Som om eg e psykolog?
Erling: Ja, du har jo tenkt en del i ditt liv.
Mina: Og du prater så mye om kjønnsroller og sånn og har så mye bra å 
komme med.
Lars: Ja, har dere dårlig tid, kan vi ta det etter timen? Jeg trenger kaffe.
Erling: Jada, ikke noe hast. Vi leste forresten den "Fifty Shades of Grey”-
boken og lurte på om det var noe som man kunne bruke?
Lars: Jeg forstår, kan jeg få tenke litt på det og så kan vi ta det på vei til 
bussen etterpå?
Mina: Fordi han (Erling) er ikke så komfortabel med å ta makten.
Erling: Men hun er veldig glad i å ta styringa! Og du har pratet en del om 
kjønnsroller, så vi lurte på om det er noen filosofer som har pratet om 
dette. Maktfordeling mellom kjønnene, altså.
Mina: Eller, må det liksom være mannen som tar styringa?
Lars: Ja, for dere kødder ikke med meg nå?
Mina: *sprekker fullstendig* Jo, beklager. Vi ble utfordret av noen andre. 
Kan vi få ta et bilde med deg?
Lars: Selfie med yndlingselevene!
 

Ruben spør fluidmekanikk-foreleser 
Simen Andreas Ellingsen
Jeg tok en prat med Simen. Sjekk for øvrig ut CV-en hans for 
noe å strekke seg etter. Han er særlig dreven i å servere salen 
en knallgod pensumrelevant vits i ny og ne.
 
Ruben: Hei! Jeg sitter i EMIL-styret og vil gjerne spørre 
deg om noen datingtips?
Simen: Vært gift siden 2008, så det har gått en god del år 
siden det var aktuelt. Vet ikke om jeg har noe godt å bidra 
med!
Ruben: Men da har du jo åpenbart lyktes og har verdifull 
erfaring. Tror du det kan være taktisk lurt å bruke ordspill 
knyttet til realfag i forbindelse med dating?
Simen: Det kommer an på. Kona mi falt pladask for det. 
Jeg har alltid gjort det uansett hvem jeg snakker med, 
men kan se for meg at det jevnt over ikke har så veldig 
høy suksessrate. Spørs vel kanskje om man ser etter 
livsledsager eller hva man ser etter. Jeg pratet som oftest 
om fluiddynamikk, matematikk eller eventuelt 70-talls 
italiensk progrock. Jeg er heldig som fant en som falt for 
det. Er man seg selv, så finner man den beste. 

Henrik og Petter spør (svenske) elkrets-
foreleser Peter Svensson

Henrik: Vi har et spørsmål, det har kanskje ikke så mye med strøm 
å gjøre.
Svensson: Men kanskje spenning?
Henrik: Ja, akkurat.
Petter: Vi skal ta med to svenske jenter på Valentines-date på 
lørdag, har du noen tips?
En lengre samtale begynner ... Svensson påpeker at vi maks må ta 
én svenskevits. Plutselig ringer telefonen hans og han forsvinner 
i 5 minutter. Omsider kommer han tilbake igjen. Videre sier han 
at vi kan spørre om de har norskevitser, han mener det vil slå bra 
an. Henrik kommenterer at det er ekstra mye spenning mellom 
norske gutter og svenske jenter, men Svensson reagerer ikke på 
den fine elkretsvitsen til Henrik og er heller egentlig ikke helt enig. 
Svensson forteller så at han er fra Gøteborg og at det er rivalisering 
mellom Gøteborg og Stockholm sitt universitet, og at hvis de er 
studenter må vi passe oss for å ikke si noe feil. Vi tar så selfie med 
Svensson under dekkhistorien at vi skal vise jentene en svensk 
foreleser. Alt i alt fikk vi mange gode tips, bare synd at vi ikke har 
noen svenske jenter å date.
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EIERSKAP
Nok om det tastaturtekniske; la oss 
gå over til det grammatiske med vårt 
mystiske apostrof-tegn. En overordnet 
regel som kan være grei å gå ut i fra, er 
at apostrofen generelt ikke skal brukes 
ved genitiv (eierskapsord som “hans”, 
“hennes”, “Gunnars”,  etc.). Mange 
blir antakelig inspirert av å lese den 
engelskspråklige bruken av apostrof ved 
genitiv-s, som for eksempel “Wayne’s 
coffee”, “Harry’s wand” eller “Kirchhoff’s 
laws”. Dette er altså FEIL på norsk! 
Vi skriver “Waynes kaffe”, “Harrys 
tryllestav” og “Kirchhoffs lover”. Vel å 
merke er “Wayne’s Coffee” et egennavn 
i seg selv, og skal skrives som det står. 
Det finnes dog unntak, for egennavn som 
slutter på s, z og x. Dette er uavhengig 
av uttale; det er skriftspråket det er 
snakk om her. Disse skal heller ikke få 
en genitiv-s, og apostrofen skrives på 
slutten av ordet. Slik: “Paris’ gater”, “Karl 
Marx’ frokost”. Språkrådet trekker frem 
at en ikke skal bruke denne skriveformen 
dersom egennavnet slutter på en “sh”-
lyd, som “Bush’, noe Aftenposten er 
skyldig i å gjøre.

NOEN ANDRE BRUKSOMRÅDER
Det finnes dog noen unntak for det 
nevnte forbudet om å bruke apostrof 
mellom et ord og en s. For eksempel 
internett-adresser: “www.emilweb.no’s 
kræsjing” eller “www.språkrådet.no’s 
gode tips”. Slik apostrof brukes også 
ved forbokstavord, altså forkortelser 
som er brukt uten punktum mellom 
(for eksempel PC/pc, HIV/hiv), eller 
enkeltbokstaver. For eksempel: “en 
ø’s opprinnelse”, “MediaKom & Co’s 
guddommelighet”. Dette gjelder altså 

ikke for denne typen ord som ender på 
stor bokstav: “Ap’s miljøpolitikk”, men 
IKKE “FrP’s miljøpolitikk”. Vi skriver 
“pc’s” og “PCs”, men ikke “PC’s”. Også 
her er unntaket hvis den lille (ELLER 
STORE) bokstaven på slutten er s, x 
eller z, hvor apostrofen skal på slutten. 
Et super-unntak er hvis teksten er i 
KUN STORE BOKSTAVER, da en enten 
kan bruke liten genitiv-s eller apostrof: 
“NRKs BESTE SERIE” eller “NRK’S 
VERSTE SERIE”.

  Apostrof

 ’
Fot-tegnet

 ‘
Akutt 
aksent

´Tabell 1: De tre tegnene, vel å merke i fonten 
Times New Roman

Mens vi er inne på forkortelser og 
tegn, så vil Språkpolitiet komme med 
en liten, men viktig, digresjon. Når en 
skriver bestemt form av for eksempel 
en PC, så skriver en altså ikke “PC’en”, 
ikke “PC’en”. Det er anbefalt å bruke 
bindestrek: “PC-en” eller pc-en. Det 
samme gjelder når en skriver flertall 
av blant annet navn, som for eksempel 
“Lovinda-en” eller “Lovinda-ene”. Annen 
bruk av apostrofen som ofte gjøres feil, 
er forkortede årstall (når en skriver 99 i 
stedet for 1999), der apostrofen ikke skal 
brukes. “Det hendte i 99” er riktig måte å 
skrive forkortet årstall på. En annen feil 
er å bruke apostrof når man tror at man 
siterer noe riktig, for eksempel ’En annen 
feil er å bruke apostrof når man tror man 
siterer noe riktig ... ’. Ikke gjør dette. Bruk 
ordentlige hermetegn/sitattegn (“ og ”) 
eller anførselstegn (« og »).

IKKE SÅÅ STRENGT
Det virker litt ork å ta frem denne 
apostrofen hver gang, kanskje? Det er 
faktisk lov å bruke fot-tegnet (‘) i stedet 
for apostrof i noen sammenhenger, 
siden det er circa 1000 % lettere å få tak 
i på tastaturet enn apostrofen. Det er 
vanlig – og akseptert av Språkpolitiet – å 
bruke fot-tegnet i “casual” tekst, som 
i e-poster og Facebook-meldinger. I 
saklige og viktige tekster bør en derimot 
absolutt bruke apostrof om en anser 
seg selv som en respektert grammatiker 
(red.anm: regner med at dette er tatt 
nøye i betraktning i Vannmagasinet!). 
Forøvrig kan Språkpolitiet påpeke at 
Språkrådet selv har brukt fot-tegnet i 
stedet for apostrof på sin nettside OM 
APOSTROF!!! Hykleri!

En siste “casual” bruk av apostrofen er 
for å vise at bokstaver mangler, ofte i 
forbindelse med dialekt eller slang. Det er 
tillatt (GITT AT EN BRUKER APOSTROF 
OG IKKE FOT-TEGN) å skrive for 
eksempel “fatter’n og “mutter’n”, “gjør’e 
sjæl ’a!” eller “gla’nyhet”. Ellers brukes 
apostrofen mye i fransk (for eksempel 
Jeanne d’Arc), men det er utenfor 
Språkpolitiets interesser. Språkpolitiet 
ønsker lykke til med å finne apostrofen 
på ditt tastatur, og håper du vil bruke 
dette tegnet mer – og mer riktig. Dog, det 
er vel nesten ingen som ser forskjell på 
fot-tegnet og apostrofen uansett ...

SE OGSÅ FLERE SPRÅKRÅD  PÅ 
WWW.SPRAKRADET.NO!

Språkpolitiet 4: 
Apropos apostrof
TEKST OG ILLUSTRASJON LOVINDA ØDEGÅRDEN

Apostrofen (’) er en slu liten sak. For det første kan den være vanskelig å skille fra tegnet 
for fot (‘) og en akutt aksent (´). Om en skriver disse tegnene i fontstørrelse 72 blir det 
kanskje enklere å se forskjellen (se tabell 1). Vi skal kun se på apostrofen, for de andre 
to tegnene brukes til helt andre ting og vil kanskje bli omtalt i en senere artikkel fra 
Språkpolitiet, men det er best om du setter deg inn i disse på egenhånd. De brukes nemlig   
også ofte feil. For det andre så er apostrofen ikke å finne på et vanlig tastatur, og kan bare 
produseres ved automatisk retting fra fot-tegnet til apostrof gjennom for eksempel Word, 
eller ved å holde inne tasten Alt Gr og taste inn tallene “0146” (eller alt og m på mac). Vel 
å merke må disse tastes inn på det numeriske tastaturet, altså ikke tallene på linje over 
bokstavene. En annen å merke seg – som forøvrig var en åpenbaring for undertegnede – er 
at Alt Gr står for “Alternate Graphic”. Ctrl+Alt kan benyttes i stedet for Alt Gr.

Greenpeace er en typisk aktivistorganisasjon. 
De presser statsapparatet, partier og store 
selskaper til daglig, men egenarten ligger i at 
de i tillegg er fysisk tilstedeværende. I høst 
saksøkte de Statoil for å drive ulovlig prøveboring 
i Barentshavet og dro ut i skipet sitt Esperanza 
for å blokkere borestedet. Etter mye press fjernet 
Kystvakten skipet, slik at Statoil fikk komme 
til, men før det skjedde hadde saken fått mye 
oppmerksomhet fra hele verden. Greenpeace 
er altså ikke en organisasjon som er redd for å 
lage litt bråk! Truls Gulowsen har vært leder i 
Greenpeace Norge i 15 år nå og henvender seg til 
oss EMILere.

“FRA ET SAMFUNN 
TUFTET PÅ 
OLJEINNTEKTER OG 
FOSSILINDUSTRI 
TIL ET SAMFUNN 
TUFTET PÅ KUNNSKAP 
OG FORNYBAR 
TEKNOLOGI.”

Utgavens miljøprofil: 
Truls Gulowsen
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND 
FOTO GREENPEACE

Kjære ingeniører!
Vi står overfor et stort og viktig skifte i dagens Norge, hvor dere kommer til å stå i første rekke. Et skifte 

fra et samfunn tuftet på oljeinntekter og fossilindustri til et samfunn tuftet på kunnskap og fornybarteknologi. 
Greenpeace jobber hardt for å stagge regjeringens og oljeselskapenes ekspansjonsplaner i Barentshavet. Dette 
gjør vi blant annet fordi ingen har utviklet teknologien til å kunne bore trygt etter olje så langt nord som 
regjeringen nå har gitt tillatelse til, noe oljeselskapene selv anerkjenner i fagrapportene sine. I Statoil sin 
søknad til Miljødirektoratet beskriver selskapet hvilke planer det har for å fjerne et eventuelt oljesøl fra havis 
i 2015: Manuell opprydding, også kjent som bøtte og kost.    

Vårt håp er at den kompetansen som dere sitter på ikke skal brukes til å finne ut hvordan vi kan pumpe 
ut den siste oljen i Arktis, en ressurs verden ikke har råd til å bruke hvis vi skal klare å holde oss innenfor 
klimamålene, men istedenfor bruker lærdommen deres på å finne ut hvordan vi kan ta i bruk andre 
fornybare energikilder raskere og mer effektivt.

Når oljeselskapene satser på at oljeprisen vil stige til et nivå hvor feltene i Arktis igjen blir drivverdige, 
satser de på at verden ikke vil klare å bli enige om en klimaavtale. Det er det samme som å sette pengene 
sine på en katastrofe for menneskeheten. Greenpeace mener dette er et umoralsk veddemål som man burde 
komme seg ut av så raskt som mulig! Vi håper at nettopp du vil være med på å utvikle teknologien som skal 
gjøre det veddemålet enda mer ulønnsomt enn det er i dag.

God arbeidslyst og lykke til på eksamen!

Truls Gulowsen
Leder i Greenpeace Norge

BLAMESTORMING (gjengitt fra EMIL-avis 3. utgave 2009) 
Ekvivalent til “brainstorming”, men med et mer spesifikt 
formål. Betegnelse på prosessen der en gruppe mennesker 
setter seg ned for kollektivt å finne og utpeke en 
syndebukk.

 
JERNKRAFT 
Ekvivalent til vannkraft, men der man utnytter 
høydeenergien til jern i stedet for vann.  
En av Norges mest trafikkerte togstrekninger går mellom 
Narvik i Nordland og Kiruna i Sverige. Denne er bygget 
for å frakte jernmalm fra Kiruna til havnebyenen Narvik, 
hvor malmen lastes over til skip for videre frakt. Kiruna 

Vannmagasinets ordforklaring!
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND

ligger på nesten 600 moh., og togene er lastet med tung 
jernmalm på veien ned til havet. Derfor får togene veldig 
god gravitasjonsdrevet fart på veien ned, og med såkalt 
regenerativ bremsing produserer togene faktisk elektrisk 
energi som mates inn på nettet. På vei opp igjen til Kiruna 
må togene bruke energi igjen, men mye mindre fordi 
togene da er mye lettere. 
Jernbaneverket har 
regnet på dette, og 
kan fortelle at de 
netto ikke bruker 
energi på den 
togstrekningen.
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TEKST ADRIAN SKIBELID OG BÅRD HAGA BRINGELAND
FOTO  HARALD UNDHEIM 
DESIGN VLAD CRISTEA

Kanskje for å trøste, eller for å gi noen gratis poeng. De som har hatt elmag-eksamen husker garantert det latterlige 
siste svaralternativet på det aller siste spørsmålet Johannes alltid inkluderer. Likevel blir han stadig overrasket over 
at det alltid er noen som velger dette.

Verktøyboksen teamet til Johannes brukte for å hacke det supersikre 
kvantekrypterte systemet. Legg spesielt merke til teamets logo til høyre.

Johannes liker vekslingen mellom undervisning og forskning. Han repeterer 
gjerne Maxwells lover for oss.

12

Johannes Skaar foreleser oss i elektromagnetisme våren i andreklasse, 
men hvor mye kan vi egentlig om han? Du vet sikkert ikke at han for noen 
år tilbake var han med på teamet som hacket verdens sikreste, antatt 
ugjennomtrengbare, kvantekryptografiske system. For to år siden ble han 
også fremhevet av Morgenbladet som én av landets ti mest fremragende unge 
forskere. Og han begynte tidlig.

YRKE: PROFESSOR
UTDANNING: MASTER I ELEKTRONIKK,   
PH.D I FOTONIKK
ALDER: 40 ÅR
HJEMSTED: NITTEDAL
SIVILSTATUS: GIFT, TRE BARN

- I barndommen holdt jeg mye på med 
elektronikk, med slike elektronikksett. Jeg fikk 
noen gamle radioer og tver som jeg åpnet opp og 
tok ut komponenter fra, og jeg husker jeg lagde 
en radiosender av det en gang. Da ble jeg veldig 
gira på elektronikk og fast bestemt på at det var 
det jeg skulle starte på.

“… jeg lagde en 
radiosender av det en 
gang”

Og det var ikke det eneste han hadde 
talent for. Det få vet, er at han spilte veldig 
mye piano i barndommen. Johannes hadde 
nemlig absolutt gehør, så faren ville at han 
skulle øve mye og dyrke det talentet. Og han 
ble ikke så verst, men det var ikke det eneste 
han fikk ut av det. - Det er bra å lære seg å 
jobbe i ung alder, uansett om det er sport eller 
musikk. Og det tok han meg seg videre inn 
på universitetet. For snart begynte han her 
på daværende NTH på nettopp elektronikk. 
Ifølge han selv var han en flittig og arbeidsom 
student.

- Jeg var i alle forelesninger, gjorde stort 
sett alle øvingene, og leste aldri i bøkene 
– de ble bare brukt som oppslagsverk. 
Men jeg satt ordentlig og fulgte med på 
forelesningene. Jeg var veldig nøye med å 
gjøre øvingene til riktig tid og ikke bruke 
noen løsning. Så jeg er vant til å streve med 
ting; legge ting ifra meg og ta det opp igjen 
dagen etterpå, hvis jeg ikke fikk det til. 

Det kan være et tips som treffer de 
fleste av dagens studenter. Det er ikke 
snarveiene vi lærer av! Det er ikke med 
dette sagt at Johannes brukte all tiden sin 
på skolen. Han spilte piano i et studentkor 
og i et band, og han kom seg ut i bymarka 
både med og uten ski på beina. Noen av 
hans beste minner er fra skiturer i øvre 
deler av Bymarka.

Og han er fortsatt aktiv. Han går enda på ski og har i 
voksen alder også begynt å løpe orientering. Han beskriver 
seg selv som en dårlig, men ivrig, O-løper. Mer enn det er det 
nok vanskelig å finne tid til, mellom pendling, jobb og familie. 
- Jeg har jo tre unger som ikke er så veldig store, så det går mest 
tid på å være sammen med dem, og gjerne ute. Og jeg er skitrener 
for kullet til den eldste. Ellers liker jeg det rolige livet hjemme, i 
skogen og på hytta.

Det beste minnet fra studietiden er da han ble sammen 
med kona, og det var på skikkelig trøndersk vis. - Det var en 
veldig romantisk historie, men litt for lang til å fortelle. Johannes 
smiler mye akkurat her i samtalen, og etter iherdige forsøk på 
flere detaljer, gir Vannmagasinets reportere opp. - Vi møttes 
i hvert fall på gamle bybro, kjærlighetsbroen, den dagen vi ble 
sammen.

Etter hvert ble han ferdig med mastergraden, hvor han 
hadde gått i retning av fotonikk. Veien til i dag har ikke vært 
helt rett. Den begynte selvsagt med en doktorgrad i fotonikk, 
også den på NTNU. Fotonikk er studien av lys og brukes 
ikke bare i briller, men også til å lage gode solceller og til å 
overføre informasjon med optisk fiber.

- Nå er jeg ikke så opptatt av hva frekvensen er, lenger. 
Først skulle det være fotonikkfrekvenser, så gikk jeg via 
kvanteinformasjon til mer og mer elektromagnetisme. Det er 
jo litt sånn at når man starter på doktorgrad blir man ganske 
snever, men siden det har jeg skiftet fagfelt flere ganger.

“Nå er jeg ikke så opptatt av hva 
frekvensen er, lenger.”

- Man bør ikke gro fast i ett fagfelt, men det er veldig 
fristende. For man får venner i feltet, og et navn, så det er lettere 
å publisere. Men fagfeltet går videre, og du må enten følge det 
eller hoppe over til et nytt, også fordi fagfeltet kanskje mettes og 
går mer over til industrien.

Men forskningen er jo ikke alt han gjør, og han bruker 
ikke all sin tid på NTNU heller. En vanlig uke for Johannes 
Skaar er ganske variert. - På en mandag og tirsdag, da er jeg på 
UNIK (red.anm. Universitetssenteret på Kjeller). Der har jeg en 
doktorgradsstudent og masterstudenter, og vi jobber litt sammen 
og så jobber jeg litt med mine egne ting. Onsdagen jobber jeg 
hjemme og går på ski midt på dagen, jeg har supre skiløyper 
rett utenfor døren! Torsdag og fredag er jeg i Trondheim, og da 
det forelesninger her og veiledning for en doktorgradsstudent og 
masterstudenter her også. 

Kombinasjonen forskning og undervisning trives han 
godt med. – Det er veldig forskjellig. Det er en veldig fin og 
nyttig kombinasjon, faglig og personlig. For det er sosialt å 
treffe studentene, men han jobber aller best når han sitter 
for seg selv. Selv klarer han ikke å si hva han liker best 
av de to. - Faktisk så lærer man mye av å forelese. Man får 
stadig nye spørsmål. Ifølge Skaar finnes det mange typer 
drømmestudenter. - Det er ikke noe fasitsvar på det, for 
vi er jo forskjellige og har forskjellige kvaliteter. Men man 

kommer ikke utenom å jobbe. Så at man jobber og ikke 
alltid skal ha løsningen med en gang, det tror jeg er viktig. - 
Drømmestudenten i forelesningssammenheng er jo en som er 
interessert, selvfølgelig. 

Johannes har en store interesse for teknologi, men på 
en måte som kan være til forbilde for mange EMILere. - Jeg 
er ikke opptatt av teknologi i form av duppeditter og sånt. Min 
første smarttelefon fikk jeg for to måneder siden, og jeg har 
gammel pc og bytter ikke ut ting i tide og utide. Det skal bare 
fungere. 

”Min første smarttelefon fikk jeg 
for to måneder siden”

Dermed er vi inne på snakk om de store tingene, om 
forbruk og miljø. Vi spør hvilke tips han har til studentene 
på dette området. - Hvis jeg skulle komme med formaninger, 
måtte jeg først ha tenkt på meg selv. For han er ikke særlig 
fornøyd med at han må pendle tur-retur Trondheim 
ukentlig, fordi det ødelegger karbonbudsjettet hans totalt. - 
Men jeg er ikke spesielt materialistisk og reiser aldri ellers. Og 
jeg er totalt uinteressert i mote og ting. Men det hjelper så lite, 
for min del.

“Det er så mange problemer som 
krever energi for å løses!”

Johannes mener den gjennomsnittlige nordmann har 
blitt helt ekstrem på forbruk. - Mitt håp er at man får til 
kontrollert fusjon. For det er så mange problemer som krever 
energi for å løses! Det er ikke vanskelig i det hele tatt å se 
hvordan Norge kan redusere forbruket, i hvert fall i teorien. 
Det er derimot vanskelig å se for seg hvordan den tredje verden 
skal redusere energiforbruket, der blir det jo også en stor 
befolkningsvekst. Så fusjon, det hadde vært noe.
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        exans er ledende på vindkraft i Europa

Stor vindkraftleverandør
Nexans Norway har produsert og levert kabler til de fleste 

vindmølleparker i Norge, hvor nærhet til det norske markedet, 
med fleksibel logistikk, gir en bærekraftig operasjon. Men 
virksomheten går også over landegrensen, og Nexans Norway 
er i dag en av de største eksportørene til internasjonale offshore 
vindmølleprosjekter.  

Energien må frem
”Pulsårene” i et vindkraftverk er kablene som transporterer 

kraften internt mellom turbinene og inn på nettet. Nexans ́ primære 
oppdrag er å levere kabler som skal sørge for at energien som 
produseres i vindturbinene distribueres riktig, noe som normalt 

betyr til en transformatorstasjon. Bedriftens fiberoptiske kabler 
gjør at turbinene kan kommunisere med omverdenen, slik at de 
kan styres og overvåkes. Med kundens behov i førersetet bruker 
virksomheten mye ressurser på innovasjon for å utvikle løsninger 
som både er smarte og kostnadsbesparende. For det landbaserte 
vindmøllemarkedet har Nexans Norway for eksempel nylig utviklet 
en ny generasjon ”Smarte kabelløsninger” som integrerer kraft, 
fiberkabel og jordtråd i samme produkt. 

Elektrifisering
En forutsetning for at det fornybare energimarkedet skal 

vokse, er at kraften kan overføres over store avstander. I 1974 ble 
Nexans’ fabrikk i Halden bygget for å lage den første undersjøiske 
høyspentforbindelsen mellom Norge-Danmark, Skagerrak 1. Siden 
har bedriften produsert en rekke mellomlands kraftforbindelser over 
hele verden. 

Gjennom 100 år har Nexans Norway bidratt til å knytte Norge 
sammen gjennom å elektrifisere alt fra den ytterste holme til de 
innerste dalstrøk. I dag øker etterspørselen etter fornybarkraft i 
et hurtig tempo. Med bedriftens erfaring, kompetanse og dyktige 
medarbeidere er dette en vekst Nexans Norway ønsker å ta del i. 

TEKST OG FOTO NEXANS NORWAY

NEXANS HAR BLANT ANNET LEVERT KABLER TIL VINDPARKEN NORTHWIND SOM BESTÅR AV 72 
VINDTURBINER MED EN TOTAL KAPASITET PÅ 216 MW. Kraften som produseres overføres til det belgiske kraftnettet 
ved Elias anlegg i Zeebrugge, som dermed kan forsyne 250 000 belgiske husholdninger med grønn energi. Foto: MEDVIND, Bent 
Sørensen

Med røtter tilbake til 1915 har Nexans steg for steg tatt teknologien videre og 
utviklet seg i takt med samfunnets endrede behov. I dag er fornybar kraft et viktig 
satsingsområde.  Solid forankret i norske lokalsamfunn, utvikler og produserer 
bedriften i dag kabler til vindmølleparker både i Norge og internasjonalt. 

Nexans Norway startet som Skandinaviske Kabel- og 
Gummifabriker i 1915, og er for mange mest kjent som Standard 
Telefon- og Kabelfabrikk (STK) og Alcatel. I dag er navnet Nexans. 
Med om lag 1600 ansatte og fem fabrikker, fra Rognan i Salten i 
Nord og til Halden og Karmøy i sør, står bedriften for en betydelig 
verdiskaping.  Årlig omsetning er på i overkant av 6 mrd kroner.

exans møter studenter 
I begynnelsen av februar gikk Chalmers arbetsmarknadsdagar 
(CHARM) av stabelen. Flere av våre medarbeidere sto på stand 
sammen med kolleger fra Nexans Sweden. Samme uke var vi 
også til stede på Karrieredagen ved avdeling for ingeniørfag ved 
Høgskolen i Østfold.  

- I løpet av de to dagene var det stort trøkk ved vår stand. 
Og selv om jubileumsdropsene ble en stor hit, var det 
kabelprøvene som var mest interessante. Alt fra Northwinds 
store treleder kabel til Nexans Swedens fiberløsninger viste vi 
frem, og studentene fikk kunnskap om alt arbeid som ligger 
bak design, produksjon, testing og installering av de store og 
mindre kablene, forteller Espen Doedens. Han har jobbet ved 
Nexans Halden i 2,5 år, og med master fra Chalmers fikk han 
anledning til å treffe mange kjente ansikter blant studenter 
innen elkraft, kjemi, maskinteknikk, fysikk, bioteknikk og andre 
fag. 

Espen Doedens om sin arbeidshverdag: 
Som prosjektingeniør i 

Research & Development (R&D)  
ved Nexans i Halden har jeg en 
veldig variert hverdag. Jeg jobber 
mye med elektriske, kjemiske 
og mekaniske løsninger, der 
jeg utvikler utstyr som vi tester 
grundig i etterkant. Det blir 
mye materialkunnskap, og vi 
har mange erfarne eksperter 
i bedriften som hjelper meg i 
jobben min. 

Den ene dagen er man med 
og bygger og tester saker med 
flere hundre kilovolt, og andre 
dagen så strekker man prøver 
i maskiner med mange tonn. 
Ettersom jeg har elektrobakgrunn er høyspenttesting en riktig 
favoritt. Vi i R&D har fått oss en egen lab for høyspenttesting, og 
der har jeg jobbet mange timer med tester på forskjellige sorter 
kabler og utstyr. Og vi driver det stadig videre, akkurat nå jobber 
vi med å bruke de gode løsningene vi til nå har utviklet, til å 
gjennomføre enda større tester.

Siden jeg bor i Göteborg er det bra med Nexans’ nye 
kontorlokaler på Lindholmen. Én gang i uken kan jeg jobbe der, 
med tegninger, beregninger og instruksjoner, slik att jeg får til å 
renovere huset mitt i Göteborg.

Fakta
Norske vindmølleparker med kabler fra Nexans Norway:

• Smøla (Statkraft)
• Hitra (Statkraft)
• Bessakerfjellet (Trønderenergi)
• Hundhammerfjellet (NTE)
• Mehuken II (Kvalheim Kraft)
• Nygårdsfjellet, trinn II (direkte kontrakt med Nordkraft Vind)
• Høg-Jæren vindpark (via Otera Elkraft)
• Lista vindkraftverk (via Siemens)
• Midtfjellet vindpark (direkte kontrakt med 
    Midtfjellet Vindkraft AS)
• Raggovidda vindpark (Varanger Kraft)

Internasjonale vindkraftprosjekter: 

Blant andre
• London Array
• Northwind
• Belwind
• Sheringham Shoal
• Horns Rev 1 og 2

RAGGOVIDDA VINDPARK STO FERDIG TIDLIGERE I HØST. 
Nexans Norway er en av de største vindkraftleverandørene i Norge. 
På et høyfjellsplatå utenfor Berlevåg og utenfor allfarvei ligger 
Raggovidda. I høst stod vindparken med 15 vindturbiner ferdig. 
Til sammen kan de produsere inntil 45 MW, noe som tilsvarer 
årsforbruket av strøm til 9500 husstander. Foto: Varanger kraft

KABELKUNNSKAP VED NEXANS SIN STAND



VANNMAGASINET 19

Kampen om sommerjobbene
TEKST MARI MELKEVIK
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Utdrag fra bloggen ”Energistudentene blogger om       
Nexans – og mye annet”

Godt nyttår, bloggen! Idet vi runder 
januar, har jeg også kommet halvveis 
i utvekslingsoppholdet. Hjelp! Jeg vil 
ikke hjem! Heldigvis har jeg hele våren 
å se frem til, og det beste med det hele 
er dessuten at jeg nå har nesten en 
måned ferie mellom semestrene. «Ka e 
vel vitsen med det? Koffer ikke begynn 
rett på og bli ferdig før?», spurte min 
rasjonelle pappa når jeg var hjemme 
i jula, og i den sammenheng innså jeg 
også at uttrykket jeg kanskje har brukt 
mest i løpet av disse 5 månedene er 
dette: «Oh well … it’s Spain! What can 
you do about it?»

Noe av det første jeg lærte var 
at det ikke var noe poeng å stresse, 
og tilpasningsdyktig som jeg kan 
være har jeg vendt meg til den rolige 
rytmen her nede. Det er kun den tyske 
venninnen min her som fortsatt alltid 
klarer å være punktlig. Jeg har havnet 
i noen situasjoner hvor jeg har blitt 
ganske overrasket over hvor avslappet 
ting kan være. De beste eksemplene 
er eksamensrelaterte, siden dette er 
tilknyttet relativt strenge rutiner i 
Norge. Jeg skjønte for eksempel lite 
når studentene i klassen min begynte 
å diskutere eksamensdatoen med 
foreleser en uke i forveien, fordi de 
hadde en annen vanskelig eksamen 
dagen før denne og helst skulle hatt et 
par ekstra dager å lese på. Professoren 
forlot undervisningen for å undersøke 
om det var mulig å finne et ledig 
rom for en senere dato, men etter en 
demokratisk håndsopprekning ble 
vi enige om å beholde den originale 
datoen likevel. Etter min første midterm 
ble jeg litt satt ut av at de publiserer 
eksamensresultatene med fullt navn for 

alle som måtte være interesserte, og det 
er vel lov å bli litt frustrert når man ikke 
får vite hvor og når eksamen faktisk 
skal være før foreleser sender ut mail 
samme dag? Well … it’s Spain!

Å ha eksamener i januar var ikke 
noe mer stress enn vanlig. Det eneste 
er bare at du ikke har den samme 
fellesskapsfølelsen med alle de andre 
studentene som også for en skakket 
stund ikke har noe annet liv enn 
skolebøkene i desember. Vanligvis er 
jo januar en meget fin tid som student 
i Norge, og jeg syntes litt synd på 
meg selv der jeg satt hjemme alene 
på rommet mitt og mottok snaps fra 
venner som fortsatt var på juleferie. Så 
kom jeg på at jeg bor i Barcelona og for 
eksempel kan møte venner for lunsj på 
stranda når det blir litt kjedelig med 

dette skolearbeidet.
Spansken jobbes det kontinuerlig 

med, forresten, for det har vært litt 
vanskeligere enn jeg trodde, siden 
flere av de obligatoriske fagene mine 
er en del av en internasjonal master og 
dermed har undervisningen på engelsk. 
I tillegg til å se dubbede tv-serier og 
lytte til podcaster leser jeg også blader, 
siden artiklene der er relativt enkle og 
underholdende, så det ikke føles som 
jeg fortsatt jobber med skolearbeid 
etter all denne eksamenslesingen. I 
den anledning vil jeg forøvrig fremheve 
at jeg også har lært masse ikke-faglig, 
og om jeg i det hele tatt kommer hjem 
til Skandinavia etter dette oppholdet 
vil det være en vel gjennomtenkt 
avgjørelse.

LES MER PÅ : ENERGISTUDENTENE.NO

TEKST ENERGISTUDENTENE-BLOGGER EIRIN BYE

Det 
starter allerede midt 

i september. Karrieredagene 
- Indøks pengemaskin med alibiet 

“skaff deg sommerjobb tidlig”. Olje- og 
businesskonsultetselskapene står på rekke og rad, 

med et innslag av noe mer eller mindre relevante 
bedrifter for en EMIL-er. Jeg må allikevel innom en liten 
tur hvert år, fordi det er mye gratis stæsj å oppdrive, ikke 
minst Litago på Tine sin stand. Men denne gangen, etter 
å ha brøytet meg gjennom horder av internasjonale og 
altforivrige studenter (førstnevnte gruppe på målrettet 

jakt etter reflekser, penner og annet snacks) frem 
til rett stand innerst i teltet, måtte jeg slukøret  

innse at de ikke hadde noen ting å dele 
ut. Da var det bare å forlate åstedet 

umiddelbart og heller besøke 
Bare-være-dagen.

For 
sommerjobber som 

har søknadsfrist 1. oktober, eller 
før 31. desember for den saks skyld, 

er antagelig ikke noe for meg. Det er en 
prinsippsak å ikke leite etter utlyste stillinger før 

etter at julefettet har lagt seg (for godt). Om det er en 
god eller dårlig taktikk, kan diskuteres. Men at det er en 

kamp, det er sikkert. De ivrigste blant oss har antagelig 
skaffet seg sommerjobb for lenge siden, i selskaper 
som krever IQ-test før intervju (ja, det er sant) og hvor 
spissheten på albuene dine avgjør hvorvidt du får jobben 
eller ikke. De som har de beste karakterene, den mest 

imponerende CV-en og er rågod på å skrive søknader, 
skal egentlig skal være kjempeglad for at de har 

fått et antagelig superspennende internship 
i en god bedrift. Vi andre må fremdeles 

sloss så svetten renner.

Selv er jeg 
(forhåpentligvis) inne i min siste 

sommerjobbsøkerperiode. Det merkes. Før 
neste store jobbjaktsesong, IASTES næringslivsdager, 

hadde jeg funnet noen relevante jobbutlysninger på 
aktuelle bedrifters karrieresider. Siden jeg har ca. null erfaring 

med å skrive gode jobbsøknader, trengte jeg litt tips fra bedriftene 
til hva jeg burde inkludere. De smarteste blant oss deltok på CV- og 

jobbsøkerkurs, jeg var ikke en av dem. Så var dagen der. Overraskende 
mange hadde funnet veien til Scandic Lerkendal, men ikke så mange at 
de fikk delt ut alle goodiebagsene. Etter at man har stått i kø en stund, og 
tre stykker nærmest har dyttet deg vekk fordi du er usikker, kommer alltid 
det kleine øyeblikket: Hva skal man egentlig starte samtalen med? Man 
vet jo godt hva bedriften driver med, for man har selvsagt lest seg opp 
før man kom. Om de har sommerjobb? Nei, det vet du også, for det er 
jo derfor du spør. Det ender alltid med et forsiktig “Hei, eeehh hmm 

…?”. Og så kommer det vanlige slaget i trynet, som du forventer, 
om du ikke går i fjerde, eventuelt tredje. Nei, du er for liten og 

kan ingen ting, så deg gidder vi ikke å bry oss om. Been 
there done that. Det ble ydmykende observert rett til 

høyre for meg også denne gang.
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Sot og røyk

Enten er de kranene veldig store, eller så er Jon Arne 
veldig liten.

20

Ett tørk er nok, 
men hvor blir det 
av?

Denne artikkelen handler om hva som skjer med restavfallet etter at det har forlatt husholdningene. 
I tilfelle du fikk litt “too long; didn’t read”-rykninger allerede nå, så er den destillerte versjonen at 
søpla brennes, og asken og miljøgiftene plasseres i hvert sitt høl i bakken. Sistnevnte havner i et litt 
mer avansert høl enn førstnevnte, og de som vil ha ekstra detaljer må lese videre! 

 

Det må jo havne et eller annet sted
Norges behandling av restavfall har fulgt klassisk steg-for-steg-metode når det gjelder tankegang og løsningsvalg. Hvis vi begynner 

i de skikkelig gode og gamle dagene, produserte folk så lite avfall at det ikke var noe man trengte å bry seg om. Det lille skrotet som 
ikke kunne brukes til noe eller gis til grisen, brant lett opp i et lite bål i ny og ne, med unntak av blikkbokser og slikt som man gravde 
ned i skogen eller satte ut på vinterisen en sjelden gang når det behøvdes. 

Etter at økonomien og velstandsøkningen fikk fart på seg etter krigen, økte forbruket og følgelig også søppelproduksjonen. 
Søppelhaugene vokste, og det begynte å bli litt stress å finne nok skogholt og innsjøer å plassere skiten i. Samfunnet tok grep ved å få 
på plass grunnleggende infrastruktur for søppelhenting, og samlet skrotet i store dynger på forskjellige steder, slik at det ikke kom i 
veien for folk og fe. Når haugene ble for store, var ryggmargsrefleksen til folk å sette fyr på dem, slik at det ble plass til mer. 

To problemer med moderne søppel er imidlertid en økende kompleks materialsammensetning og ikke minst de økende mengdene 
det kommer i. Derfor ble etter hvert resultatet at det dannet seg altfor store mengder giftig forbrenningsrøyk, som ingen trengte 
en siv.ing.-grad for å forstå at var skadelig på de fleste områder (bortsett fra for BNP-en). I tillegg dannes såkalt avsig, fra regnvann 
som skyller gjennom dyngene, som forgifter nærliggende elver og jorder. Derfor ble det bestemt at søppelforbrenningen måtte skje i 
kontrollert form i godkjente anlegg underlagt statlige rensekrav, og slik så avfallsforbrenningsanleggene livets lys. 

Man tager vad man haver
Søppelmengdene sluttet imidlertid ikke å vokse; for eksempel kan SSB meddele at vi opplevde en grei økning i husholdningsavfall 

per hode mellom 1992 (237 kg per innbygger) og 2012 (430 kg per innbygger). En eller annen gang i god tid før årtusenskiftet 
fikk vi derfor en situasjon hvor alle landets forbrenningsanlegg stort sett gikk på full gass hele døgnet rundt. Det var da en luring 
kikket på et av disse anleggene og sa “Dette er jo et kraftverk, for pokker!”. Dette har resultert i opprettelsen av avfallsforskriftens 
paragraf §10-10, som sier at “Forbrenningsanlegg skal utformes, bygges og drives på en slik måte at all termisk energi generert av 
forbrenningsprosessen utnyttes, så langt det er praktisk gjennomførbart”. Resultatet er stort sett fjernvarme, som for eksempel 
dekker mye av Gløshaugens oppvarmingsbehov gjennom forbrenning av søppel på Statkrafts anlegg nede ved Tiller/Heimdal et sted.  

TEKST OG FOTO: MARTIN LILLEBO  

Nå begynner artikkelen å bli litt 
lang, så innspurten må nødvendigvis gå 
litt fort. Kort sagt har vi nå satt fyr på 
alt sammen og separert ut mesteparten 
av det kjipe som blir igjen. Dette må 
nødvendigvis plasseres et sted, så 
derfor havner det på deponi. 

Bunnaske kontrolleres ved hjelp av 
stikkprøver her og der for å sjekke om 
det er dritgiftig, og hvis det ikke er det 
(det er som regel ikke det), så havner 
det på et vanlig deponi et eller annet 
sted. 

Det som er blitt separert ut, nettopp 
fordi det er skikkelig ukoselig, har 
nå blitt samlet opp i trailere. Disse 
trailerlastene utgjør nå helsefare på 
boks, så alle sammen kjører avfallet 
til Langøya deponi, som ligger på en 
øy i Oslofjorden utenfor Holmestrand 
kommune. Dit kommer det skikkelige 
giftige ting fra både fjern og nær 
(inkludert Sverige og Danmark) og 
behandles av Norsk Avfallshåndtering 
(NOAH) for å bli mindre giftig, før det 
puttes i en nedlagt kalkgruve, hvor 
det skal ligge til evig tid. Evig tid = 
så lang tid folk som lever i dag har 
evne til å bry seg om. For eksempel 
blandes giftig aske med minst like 
giftig syre fra diverse norsk industri, 
og så reagerer askekalken med syra og 
danner gips, som gjør blandingen mye 
mer håndterbar enn utgangspunktene. 
Sånn, det var det.

Søpla blir ikke borte bare fordi vi 
brenner det! Det blir mye mindre av 
det, da, og det er jo ganske kjekt. Etter 
forbrenningen sitter vi igjen med to 
ting: Sykt giftig røyk og delvis giftig 
aske. Asken deles inn i bunnaske 
(også kalt slagg) og flyveaske, som er 
to ganske selvforklarende ord. Etter å 
ha kjølt ned bunnasken i et vannbad, 
separerer noen folk på Heggstadmoen 
ut gjenvinnbart metall før resten av 
asken havner på deponi. 

Selv om mye restavfall-metall 
resirkuleres på denne måten, blir det 
dårlig stemning hos ovn-operatørene 
når de finner vaskemaskiner og 
motorblokker i forbrenningskammeret 
(det skjer faktisk), fordi metall generelt 
blokkerer for oksygentilførselen. 
Oksygenet injiseres i undersiden av 
bålet, så dette forårsaker ufullstendig 
forbrenning og dermed økte utslipp, 
så du kan ikke hive stekepanna di i 
restavfallet med helt ren samvittighet. 

Deponere = putte ting i et hull eller 
i en haug og så ta visse grep for at det 
som er deponert der ikke forpester 
nærmiljøet i fremtiden, for eksempel 
ved å systematisk legge masse grus 
og jord mellom søppel-lagene. Det 
festlige med deponier er at det oppstår 
oksygenfrie tilstander i mesteparten 
av haugen, noe som bremser naturlig 
nedbryting og man ender opp med å 
konservere skiten, slik at du aldri blir 
kvitt det. I USA har søppelarkeologer 
drillet seg ned og tatt kjerneprøver 
fra nedlagte deponier, og funnet ut 
hva folk på 50- og 60-tallet ikke spiste 
til frokost ved å stadfeste år og dato 
fra en bevart avis i en nærliggende 
søppelprøve. Men nok om det. 

Forbrenningsrøyken og 
flyveasken som blir med røyken i 
forbrenningsanlegget er full av både 
tungmetaller, NOx, SOx og det som 
verre er. Dette må renses ut, fordi 
kommuniststaten Norge ikke tillater 
en rensegrad under 95 % for de 
fleste gifter og 99 % for verstingene. 
Byråkrati, altså. 

Undertegnede har fått vite at 
forurensingene i røyken etter rensing 
måles med et “optisk måleinstrument”, 
som sannsynligvis er Ola 
Nordmann-språk for et spektroskop. 
Måleinstrumentet sitter festet et sted i 
anlegget i nærheten av utslippspipa og 
sier *blipp* hvis det blir for mye av noe. 

Rensemetodene inkluderer å 
dekomponere NOx til N og O*x ved 
å sprøyte inn ammoniakk, separere 
ut store partikler med posefiltre 
(industri-size støvsugerposer), 
elektrofilter (elektrisk felt som trekker 
ut minipartikler) og en scrubber 
(aka. gassvasker). Det som kommer 
ut av pipa er synlig vanndamp og 
bittelittegranne usynlig gift.

Forurensing i jord og mat har blitt 
målt jevnlig i området siden anlegget 
ble bygget og ser ikke ut til å stige. 
Dere som bor på Heimdal kan altså 
puste lettet ut. Ila er derimot fortsatt 
Trondheims mest forurensa plass på 
grunn av industrivirksomhet fra gamle 
dager. Grunnen til at søppelbrenning 
er så himla kontroversielt i England og 
USA er forresten fordi de har dårligere 
renselovgivning enn oss, slik at det 
kommer kreft ut av anleggspipene. 

De store kranene går kontinuerlig for å blande alt 
søppelet, i tillegg til å jevnlig løfte avfall inn til 
forbrenning.

     SLUTTBEHANDLING                DETOX        SOT OG RØYK

På kontrollrommet overvåkes både varmebehov 
og forbrenningsprosessen, blant annet gjennom 
kontinuerlige målinger av eksosrøyken.
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    Engelsk brown ale
Det er dette de fleste ser på 

som brown ale. Den er vanligvis på 
4-5 %, med smaker som toffee, nøtter, 

kjeks, karamell, knekk, tørket frukt og 
hint av røst og sjokolade. Det er litt på den 

søte siden, men passende balansert av bitterhet, 
med typiske britiske smaker som skog, mose og 
jord. Britene skiller også vanligvis mellom sørlig 

og nordlig brown ale, der den sørlige gjerne er 
litt fyldigere, kompleks og maltorientert, 

mens den nordlige er tørrere og mer 
sessionable (det vil si enkel å drikke 

mye av).

Amerikansk       
brown ale

I nyere tid har også 
amerikanerne laget sin versjon 

av brown ale, basert på den engelske. 
Den er typisk litt sterkere (ca. 6 %), gjerne 
noe mørkere og med et tydelig innslag av 

amerikanske humletyper og bitterhet. 
Disse inntroduserer gjerne smaker 

som sitrus, fruktighet og 
barnåler i ølet

     Flamsk brown ale
Også kjent som Oud Bruin 

(“gammel brun”). En fatlagret flamsk 
versjon av brown ale. Den kan på mange 

måter ligne engelsk brown ale, selv om den 
kan være noe sterkere (4-8 %), men forskjellen 

ligger i syrligheten. Syren kommer fra lagringen 
i opptil et år på eikefat som også ofte brukes til 

surølproduksjon. Dette skaper et supplement 
til de forskjellige karamellsmakene og gir 

ølet et preg av fruktighet og syrlighet, 
og lagringen gir en avrunding av det 

hele.

ØlKom anbefaler: 
Brown ale
TEKST ULRIK W. BJERKELI OG AUDUN TYSNES

Bruksområde
Brown ale er et godt all-round-øl, og det kan ofte 

være et godt introduksjonsøl til mørkere ølstiler. Det 
er generelt ganske balansert, slik at man gjerne kan 
drikke det fra store glass. Om du ser etter øl til mat, 
passer brown ale ofte. For det ligger på mange måter 
midt mellom de helt lyse og de helt mørke ølstilene 
og plukker opp gode egenskaper fra begge to. ØlKom 
anbefaler brown ale til det meste, blant annet biff, 
grillmat, burgere, pølser, gryteretter, spekemat, 
desserter og som en avec i seg selv (til kaffen).

Hvor får jeg tak i dette?
Siden stilarten spenner over et stort 

alkoholspekter finnes det eksemplarer både på 
butikk og på polet. De aller beste finner du på 
din lokale pub (i Storbritannia ...). Typiske, lett 
tilgjengelige versjoner er Newcastle Brown Ale 
(nord-engelsk), Austmann Northumberland 
(fra vinmonopolet), Nøgne Brown Ale (butikk) 
og Brooklyn Brown Ale (amerikansk). Eller spør 
bartenderen ved ditt nærmeste vannhull.

Brown Ale er egentlig 
bare en samlebetegnelse 
for all øl som er mørkebrun 
i fargen, og flere store 
ølnasjoner har utviklet 
forskjellige varianter av 
denne ølstilen.

KomPosten
Meldinger fra EMILs komiteer

Når døren åpnes, møtes vi av en voldsom vegg. 
Luftfuktigheten bretter seg rundt oss og rommet definerer 
begrepet innestengt. Da vet vi det er søndag kveld i 
universet, søndag kveld i Trondheim, det er søndag kveld og 
det er bandøving.

Nytt EMIL-band: The Conductors
The Conductors. Hva skal det bety? Det betød en latter da 

vi satt i sofaen på Bakklandet på vårt første møte. Det betyr at 
vi kan levere watt. Det betyr at vi vil være EMILs tjenestemenn 
på reisen. Tiden er snart inne, og vi, som alle andre gutter, 
gleder oss noe enormt til å debutere! Det er bare en ting. Vi 
trenger deres hjelp!

Gleden blir størst når øyeblikkene deles. Når vi står der 
oppe på scenen på EMIL-festivalen denne våren, er deres 
prestasjoner minst like viktige som våre. Det vi gleder oss til 
er å ha det gøy, og den eneste måten vi kan komme i mål på, 
er om dere har det gøy med hverandre, og oss. Vi håper at 
absolutt alle dere EMILere vil gjøre stas på dette fantastiske 
arrangementet som feirer EMIL og alle de flotte studentene 
som utgjør NTNUs beste linjeforening. 

Vi sees der, 
The Conductors

PS: for hver EMILer som ikke kommer, dreper Grev Tsjernobyl 
en liten pusekatt.

Våren med ØlKom
Onsdag 4. februar spratt korken av en nydelig flaske øl. 

Et øl som var mørkt og tjukt. Et øl trukket i whiskytrukket 
eikechips. Ved denne høytidelige seremonien ble en ny leder 
i ØlKom drukket inn.

Denne våren blir flott! Vi skal ha, og har allerede hatt, 
bryggekurs (se bildet fra februar, hvor fem førsteklassinger 
lærte å brygge). Videre blir det ølsmaking, og ekskursjon til 
Austmann bryggeri, Brygghus 9 og Samfundet. Oppskriftene 
til kjellerølet er allerede skrevet og vil snart tilfredsstille 
ganene til alle som flokker seg rundt tappekranene 
våre på Moholt. ØlKom har også fått nye verv slik som 
blester (hvem andre enn Sindre Mauseth), fagansvarlig, 
arrangementansvarlig, samt kontakter i alle bryggelaugene 
på EMIL, slik at nye bryggere alltid har noen å ringe om de 
trenger råd. Vi har 5 aktive bryggelaug, samt vår o’store guru, 
Ulrik, Samfundets bryggemester.

Vi i Ølkom ønsker alltid flere medlemmer, og håper at 
mange ønsker å bli med oss på vårens aktiviteter. Liker du 
øl? Har du lyst til å begynne å brygge? Ta kontakt, eller bli 
med på bryggekurs. Det er en investering for livet! 

ØlKomleder,
Sigurd Bjarghov

Nye komitéledere
• Ny leder for PrEMIL League er Peter Ståleson Landstad.
• Mikkel Heiene er ny superleder for Høystemt.
• Håkon Magne Bye ble leder for KjellerKom.
• Kristin Rekdal er leder for IdrettsKom.
• Ny leder i EMIL-Link heter Håkon Eidsvik.
• Frida Berglund ble leder for KvinneKom.
• Julie Gade Gørbitz er ny MiljøKom-general.
• Sara Munz-Kløve er ny leder for Klovneløpet.
• Ragnhild Aune er nye Moder Jord i Pikestrøm.
• Sigurd Bjarghov er ny Bryggemester i ØlKom.

Foto: Jan Christian. Redigering: Eivind Lea.



Fem år med studier er ikke så lenge, 
egentlig. Går du i første- eller andreklasse, 
tenker du sikkert at du har mange år igjen, 
men det er feil! Jeg har levd gode to og et 
halvt år på Gløs. Nå føles det omtrent som 
om jeg ikke skal tilbake til høsten, det føles 
som jeg har vært på mitt siste infomøte. Nå 
skal du få høre hvorfor!

De første to årene er lange. Alle semestre 
er like; du har alltid et matte x-fag, du 
har bare helt grunnleggende fag, du har 
ingen valgfag, du er i auditorier store nok 
for hele ungdomsskolen din, alle fagene 
krever åtte av tolv godkjente øvinger, 
ingen utveksling, ingen jobbsøking, alle 
langsiktige planer er å fortsette akkurat 
som nå, lenge. Og du har det sikkert konge! 
Poenget er ikke at det bare er kjipt, men at 
det er statisk!

Når du begynner i tredjeklasse er det 

fortsatt mye av det samme. Men nå kan 
du begynne å velge fag. Du kan ha seriøse 
samtaler med Halsten om framtiden 
din! Du kan begynne å utvikle deg i din 
egen retning, få din egen helt unike 
fagkombinasjon. Det er deilig! Og fortsatt 
har du det konge, kanskje til og med litt 
bedre.

  Men så traff det meg: Jeg er snart 
ferdig! Studietiden slik jeg har kjent den til 
nå, går mot en prematur, brå slutt! Fjerde 
året forsvinner i en sky av utveksling, 
enten jeg nå skal ut eller blir sittende 
igjen når alle andre drar. Spesielt hvis 
jeg skal på utveksling, blir dette et helt 
annet år. Men når det året er ferdig er jeg 
i hvert fall tilbake på Haugen. Da kan jeg 
vel ha et normalt år igjen, til slutt. Men 
nei, på høsten i femte skal man jo bare 
ha to fag! Resten er prosjektoppgave, og 

så masteroppgave! Så jeg har egentlig 
mitt siste vanlige semester nå, allerede på 
våren i tredjeklasse. Hvor ble all tiden av?

Så dette er et gledens eller sorgens 
budskap til deg i de første årene! Hvis 
du synes studiet er altfor langt, altfor 
krevende, så trenger du heldigvis ikke 
å forvente fem år i samme stil. Hvis du 
derimot nyter hvert sekund av de glade 
dager, må du nyte de raskere! Nå er det 
bare å leve maksimalt som student – feste, 
elske, brygge øl, gro bart, lage avis, lage 
UKA, lære swing eller hva nå du vil – mens 
du enda har tid; eventuelt så kan du ”lage” 
deg et studieår ekstra ved å gjøre for mye 
av disse tingene! Uansett hvilken gruppe 
du tilhører blir halvingfesten, feiringen 
av at vi er halvveis siv.ing., kjempebra. 
Gratulerer til EMIL ´12!

Midtstudiekrise og halvingfest
TEKST BÅRD HAGA BRINGELAND 
FOTO TORBJØRN BUVARP



Ampere og nå
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Sjokkerende sitater og høy spenning!
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Tips oss!

emilweb.no/sladder

Finnmarking i tredjeklasse 
tilbrakte en natt i Åre med en 
énkilos hvitost.

Under brainstorming i Vannmagasinets redaksjon: 

”Vi kan gi Frank Mauseth kjærlighetstips!”

Kvinnelig redaksjonsmedlem: ”Ikke meg, for da blir 

vi sammen. Her forleden inviterte han meg inn på 

kontoret sitt.” Så kommer hun i forsvarsposisjon: 

”Men jeg skulle se på noe viktig! Han hadde noe 

bra”!

Det ble ganske hett mellom to 

førsteklassinger i heisen på en 

av studenthyttene i Åre.

Ny Kongsknekt kan 

ikke forskjellen på 

en mammut og en 

moskus.

Det ble bra koselig på madrass 

på gulvet på nach i den sweete 

tredjeklasseleiligheten i Åre. Hvor 

mange får man plass til på én 

madrass? Samme leiligheten slo 

fjorårets rekord med seks EMILere 

i samme boblebad etter skitur.

Overhørt på 

Web&Marked-møte før 

jul:
- Så sensitiv mus du 

har!
- Ja, jeg vet :(

Brødbakende 
tredjeklassing 
briljerer med 
engelsk på korfest: 
“It all seeks mens” 
(it all makes sense)

Hørt på halvingfest: - Vijay? More like smoke weed every jay!

Nabladet har nytt design. 

Liker de Vannmagasinet, 

mon tro?

“Good artists copy, great 

artists steal.”

  Pablo Picasso

Kjekk andreklassing ble sett 

gående hjem med byggstudent 

i Åre. De gjør sitt f
or å binde 

sammen miljø
-lin

jene.

26

Eksamenssitater à la Mauseth
For noen år tilbake begynte jeg å notere meg gullkorn som kommer fra studentene på 
eksamensbesvarelsen. Muligens ubevist for å ta “hevn” på at jeg av og til er sitert i denne 
eksellente avis’ forelesningssitater . . . Her kommer noen av de bedre fra de to siste årene:

Kontaktledningsanlegg:
Returstrømmen er som en alkoholiker: velger alltid den enkleste veien fra pol til pol.

Kretsanalyse (2013)
Ligninger skal datamaskiner løse
Skulle ønske jeg hadde (. . .). Men det trengs uansett ikke nå, så dette er bare observasjoner 
uten relevans.
NB: Kommentaren over er kort og bør holde til full uttelling.
Rekker ikke mer nå; game over . . .  

Elektriske kretser 
Æsj, no har eg stirra i lufta i eit kvarter, men det er lite hjelp å hente der.

Fra høyspenningsisolasjon:
h: a parameter Townsend added when this equation didn’t give the correct answers.

Overslag i gasser er bl.a. avhengig av avstanden mellom molekylene og dermed trykket. Er man 
i det f ilosof iske hjørnet og 17. mai i Trondheim har gitt inntrykk så får man følgende svar på 
trykkavhengigheten:
Imagine, trying to cross Munkegata on 17. mai. This is how an electron feels in a high-pressure 
gas.
Crossing Munkegata on most other days of the year would be like being an electron in a gas 
with moderate pressure.
Crossing Munkegata in a parallel universe where Munkegata never existed would like being an 
electron in a vacuum. Actually, the electron would be at the edge of the vacuum.

Uten Rottman så sliter man også i fjerdeklassefag av og til med grunnleggende matematikk:
Well, what is: ∫ 1/ T 2dT ?
Conclusion: I AM STUPID AFTER ALL!
(vedkommende stod forresten med glans)

007
i dag 3
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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

Fasit

- Java
- Nei. Når eksempelvis bensin antennes er det en blanding 
av luft og avdamping fra væsken som brenner.
- 8: Norge, Sverige, Finland, Russland, USA, Canada, - 
Danmark (pga. Grønland) og Island
- To, på Svalbard
- Life cycle analysis

EM
IL
-in

ge
ni
ør
sp

ill
et Teknologi: Hvilket programmeringsspråk deler navn med en 

øy i indonesia?

Naturvitenskap: Kan væsker brenne?

Klima: Hvor mange arktiske nasjoner finnes det?

Energibruk:  Hvor mange kullkraftverk har vi i Norge?

Ymse: Hva står miljøanalyseforkortelsen LCA for?

EMIL-ingeniørspillet

Elgen observerer
... at gjennomsnittstemperaturen har økt 0,74 ºC de siste 100 årene
... at én kopp på 125 ml kaffe krever 140 liter vann
... at én kilo gjennomsnittlig biff krever 20 000 liter vann
... at én kilo gresshopper krever 1 liter vann
... at det er bra å spise lengre nede i næringsskjeden
... at sommertid ble innført som et ENØK-tiltak i 1916
... at i USA har man beregnet at man i dag sparer 0,03 % av landets energiforbruk på 
denne ordningen.
... at UKA ikke har miljøsjef
... at EMIL heller ikke har miljøansvarlig i styret heller
... at internett står for ca. 0,5 % av verdens klimagassutslipp
... at verdens befolkning har økt med 9 millioner siden nyttår
... at vi i skrivende stund er 7 297 452 144 mennesker på kloden
... at forelesernes manglende evne til å kvitte seg med den sykt norske aksenten i 
engelskuttalen sin er enestående
... at sjåføren til James Bond i Octopussy heter Vijay!
... at Johannes Skaar er best!
... at Reamde alltid er raskest med å komme
... ut med sin avis
... at det går fint, det er et vanlig problem med gutter
... at Nabladet liker Vannmagasinets design veldig godt
... at Nabladet har skiftet format og design
... at Vannmagasinet har fått ny grafisk redaktør
... at vi fortsatt søker etter DEG MED SKILLZ
... at vi også søker deg som liker å ta bilder eller skrive
... at MediaKom er en fet komité!


