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Hilsen fra Styret
Kjære alle EMILere

Velkommen tilbake til Trondheim og EMIL. Nå som fadderperioden 
begynner å komme litt på avstand og UKA er godt i gang, kan vi 
med glede si at de nye EMILerne har vist seg som et særdeles bra 
kull! Vi har all tro på at EMIL går flere gode år i møte, og vi håper 
dere får fem fantastiske år på Gløshaugen.
 Vi vil også rette en stor takk til alle som har hjulpet til under 
fadderperioden slik at alle de nye EMILerne fikk en bra start på 
studietiden i Trondheim, både faddere og komiteer. Engasjementet 
og frivilligheten gjør EMIL (og Trondheim) til det beste stedet 
å studere, og vi vil takke alle som engasjerer seg og bidrar til 
studentfrivilligheten.  

PS. Generalforsamling den 2. november og vi oppfordrer alle til 
å stille
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Leder
Hei, kjære leser!

Så fantastisk at du akkurat nå sitter med et ferskt Vannmagasin i hendene! 

Denne utgaven inneholder flere hendelser fra fadderperioden og til nå. Jeg håper dere tar dere tiden 
til å se tilbake på det som har vært og nyte minnene et øyeblikk. Som ny redaktør ser jeg tilbake på 

utgavene jeg har vært med på og ønsker å takke alle de gamle MediaKomerne og avtroppende redaktør 
Vlad Cristea for deres arbeid. Samtidig ser jeg fram til å fortsette å forme Vannmagasinet med alle de 

nye som har blitt med.

Jeg vet godt at mellom alle øvinger, laboppgaver, konserter, verv og fester er det ikke alltid like 
lett å sette seg ned å mimre over ting som har vært bra. Mitt råd denne utgaven blir å gjøre 
nettopp det. Sette dere ned med Vannmagasinet i hendene og bruke det til å få et frirom i 

hverdagen. Tenk tilbake og finn glede i det fine som har skjedd.

Hilsen Ina Charlotte Berntsen,
Redaktør
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Klem et tre, vann en blomst og vær 
glade i hverandre!



To lag, to kjøkken, 27 tilfeldige ingredienser og 60 minutter til 
rådighet. Mange kokker, mye søl og en god del øl. Kun ett lag gikk 
av med seieren i Fyllastjerners middag: Hell’s Kitchen edition. 

Onsdag 20. september var det endelig klart for å sette 
Gourmetkoms nye hjertebarn til livs, og en vakrere dag kunne 
det ikke vært. Værgudene hadde slått på stortromma og stilt 
opp med blendende kveldssol og stemningsfullt fargespill over 
horisonten som bakteppe for middagen. Gourmetkomstyret la 
siste hånd på appetizeren da det ringte på.

Førsteklassingene, som kom rett fra sikkerhetskurs, var klare til 
å ta ansvar for sikkerheten ved tilstelningen. Det skulle senere 
vise seg at det verken ble behov for Heimlichmanøver eller 
munn-til-munn, til tross for berusede kokker og skarpe kniver. 
Asparges, spekeskinke og oster ble servert i det kveldens 
gjester og verter ble presentert. Inndelingen i Red team og 
Blue team hindret ikke kamerater fra å ta en kald øl og holde 
god kok i Beer Pong.

Det ene førte til det andre og et spill Hagelek senere var 
deltakerne snart klare til å ta på seg kokkelua. Hver deltaker 
skulle ta med tilfeldige ingredienser med en maksverdi på 50 
kroner. Enkelte deltakere trodde det var en brilliant ide å bruke 
budsjettet på fem brokkolier for ti kroner per stykk fra Coop 
Extra, mens andre brakte slagere til bordet som sjampinjong, 
kantarell, kikerter, bacon, løkringer, torsk, bacon, tomat, kylling 
og selvfølgelig kjendiskokk Arne Brimis favoritt; sjarlottlauk.

En av de særere ingrediensene var det oransje bæret physalis, 
eller ananaskirsebær som det heter på godt norsk. I og med 
at vi er en del av Energi- og Miljø Ingeniørenes Linjeforening, 
måtte selvsagt alle ingrediensene brukes – og det skulle ikke 
stå på kreativiteten. Det syrlige ananaskirsebæret ble brukt 
i en dessert av crème fraîche, sukker og kokosmelk. Om 
denne retten ga positiv eller negativ uttelling strides det om i 
dommerpanelet den dag i dag.

For siste del av historien må du følge med på Facebook når 
første episode av fylla-stjerners middag kommer ut til de tusen 
EMIL-ers hjem! 

GourmetKom 
presenterer:

DESIGN VLAD CRISTEA

TEKST GEORG VOLDEN
FOTO JAN OTTAR SELJEBU OLSEN & DANIEL GLØSEN

KJELL INGE RØKKES 
FORSKNINGSSKIP SOM FORBRENNER 

5 TONN PLAST I DØGNET                                          
Røkke skal i 2020 i samarbeid med 
WWF(World Wide Fund for nature) 
sjøsette et 181 meter langt skip som 
skal kunne gjøre målinger av livet i 

havet ned til et dyp på 6000 meter. På 
disse dypene skal skipet også kunne ta 
målinger 20 meter under havbunnen. I 
tillegg til å bare være et forskningsskip, 
skal skipet kunne brenne fem tonn plast 
i døgnet uten å slippe ut giftige gasser.

Watts up 
Energinyheter

TEKST SANDER HOLUM

DESIGN OMER BABIKER &  VLAD CRISTEA

NYTT LIV I THORIUM?                           
For første gang på 40 år har en 

flytende saltreaktor basert på thorium 
som energikilde blitt startet opp i 

Nederland. Denne reaktoren er bare 
på eksperimentstadiet, men både Kina 

og India satser sterkt på kjernekraft, 
spesielt thoriumbasert. India er i ferd 

med å ferdigstille en reaktortype 
(fast breeder reactor) som kan bruke 

thorium som en del av prosessen, men 
denne type reaktor kan også produsere 
materiale til kjernefysiske våpen. Kina 
ligger litt lenger bak teknologisk, men 
har vist at de fort tar de andre igjen.

PUERTO RICOS KRAFTNETT                
Etter at orkanen Maria traff Puerto Rico 
har øya mistet 80% av overføringslinjer, 

og 3,4 millioner mennesker er uten strøm 
fra nettet med bare aggregater som 

strømkilde. For å gjøre situasjon verre 
er nettselskapet PREPA 9 milliarder i 

gjeld. Siden Puerto Rico er en øy er det 
vanskelig å sende hjelp, da flyplasser og 
havner er avhengig av strøm. Estimatet 

sier at det vil ta fire måneder før 
strømnettet er i driftbar stand. (Med global 
oppvarming som forårsaker sterke orkaner 

hyppigere kan det kanskje være en idé 
å se på mer desentraliserte løsninger for 

energiproduksjon og distribusjon?)

CALIFORNIA BYGGER BATTERIPARKER 
ISTEDENFOR GASSKRAFTVERK  
California er en av statene i USA 

som mest aggressivt implementerer 
fornybare energikilder inn i sitt kraftnett. 

Hovedsakelig sol, da det er noe de har 
mye av. Dette skaper imidlertid problemer 

da solenergi er en variabel energikilde. 
California har brukt gasskraftverk for å 
dekke effekttoppene når forbruket har 
vært størst. De har sett litt på batterier 
til å lagre overproduksjon tidligere, men 

denne utviklingen satte spesielt fart 
etter en gasslekkasje i 2015. Lekkasjen 
førte til at nettet nesten kollapset, da 

det ikke ble mulig å produse nok energi 
til å dekke forbruket på enkelte tider. 

Etter dette har California investert stort 
i batteripakker og begynt å fase ut både 
kjernekraft og gasskraftverk. Den største 
av disse batteriparkene sto offisielt ferdig 

i januar 2017, og ble levert av Tesla. 
(En stor pådriver i denne utviklingen er 

prisnedgangen på litium-ion batterier, som 
er halvert i pris siden 2014.)
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Hva hadde skjedd om dyrene på en bondegård kunne 
snakke, og at de en dag hadde et allmøte der de bestemte 
seg for å gjøre gården til sin egen? 

Dette er slik plottet i “Animal farm” begynner. Dyrene på 
Manor gård har sett seg lei av å få akkurat nok mat til å 
ikke være sulten som belønning for alt for mye arbeid. 
De ønsker å bestemme selv hvordan gården skal driftes, 
hva som skal produseres og hva som skal spises. Dette 
resulterer i et stort opprør og at “animalismen” oppstår. 
Alle dyrene går med på at de aldri mer skal samarbeide 
med mennesker igjen, og at de heller aldri skal skade et 
annet dyr da de er likesinnede, kamerater. De har også sin 
egen sang.  Men, hvor lenge varer denne idyllen? Noen 
av dyrene må selvfølgelig være ledere, men på hvilket 
grunnlag? Fordi de vet bedre? Fordi de kan lese? Eller, 
fordi de kan? Og må man virkelig ha en vindmølle?

«All animals are equal, but some animals are more equal 
than others»

Denne boken er en velskrevet satire av den russiske 
kommunismen av den franske forfatteren Eric Arthur 
Blair, også kjent som George Orwell, fra 1945. Den gir et 
lite innblikk i hvordan noe som kommunisme kan begynne 
så enkelt som “animalisme”, men utvikle seg til noe langt 
større. Boka er lettlest med sine i rett i overkant 100 sider, 
men den er en tankevekker du ikke lett glemmer.

(H)ELGELESING

ANIMAL FARM
(Kamerat Napoleon)

TEKST ANJA B. S. ANDERSEN

• Potet kan faktisk brukes til alt.
• I disse fårikåltider må man ikke glemme at kål-i-kål er et nesten like godt og langt rimeligere alternativ.
• Spør alltid om studentrabatt, enten du er på en restaurant, på Rema eller i Hangaren.
• Noen apper som kan være gode å ha: Mattilbud (for å sjekke alle butikkenes tilbud hver uke), Too Good To 

Go (hvor man kan kjøpe overskuddsmat fra restauranter og bakerier for en billig penge), og Not Hotdog 
(hvis du er usikker på om noe er en pølse eller ikke).

• Planlegg handleturen og ikke handle på tom mage.
• Handle på salg, men ikke større kvanta enn du kan spise opp. De fleste butikker har en disk med mat som 

snart går ut på dato. Her kan man gjøre store kupp.
• Ta deg tid til å lage måltider fra bunnen av. Som Søren Kierkegaard sa: “De fleste mennesker haster så 

sterkt etter nytelsen, at de haster forbi den”
• Alltid ha frosne grønnsaker på lager, så er du raskt klar til f.eks. en wok eller en smoothie.
• Skyll og skrell frukt og gulrøtter før du setter dem i kjøleskapet  –  da er det mye lettere å ta seg en rask 

og sunn snack.
• Lag store porsjoner så du har middag eller lunsj til neste dag, eventuelt frys ned til senere.
• Riktig oppbevaring av maten gjør at den holder seg lengre. Ikke legg bananer sammen med epler og pakk 

inn matrester i resirkulerbar plast.
• Hyll Lise Finckenhagen.

DESIGN VLAD CRISTEA

GOURMETKOMS 12 
MATTIPS TIL EN RIKERE 

STUDENTHVERDAG
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TEKST DANIEL GLØSEN
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SMØLATUR
TEKST MARKUS DRANGE

FOTO BALDER BRYN MORSUND

Sett på Herb Alpert  – “A Walk in the Black Forest” og kos deg med å 
lage denne vegetarmiddagen som både er rask, sunn og god.

1. Sett ovnen på 200°C, og gjør klart et stekebrett med bakepapir.
2. Ha kikertene i et dørslag, skyll bort laken og tørk. Jo tørrere de 

blir, jo bedre blir de.
3. Skyll og skrubb søtpoteten og skjær den i to på langs.
4. Ha litt olivenolje og salt på søtpoteten og legg med snittflaten 

ned på den ene siden av bakebrettet.
5. Legg kikertene på den andre siden av bakebrettet, dryss over 

olivenolje og krydderet.
6. Sett stekebrettet inn i ovnen, la det stå i inne i 30 min. Vend 

kikertene to-tre ganger i løpet av steketiden
7. Skjær opp avokado og tomat, og dander alt fint på et fat. Dryss 

over fetaost og granateple. En frekk klatt gresk yoghurt gir denne 
retten et ekstra løft.

Hvis man ønsker å være bærekraftig, kan man droppe avokadoen, 
siden den trenger hele 70 liter vann for å bli moden. Jeg velger å ha 
den med, fordi det er godt og sunt! (Sorry, Miljøkom) 

2 porsjoner

• 1 stor søtpotet
• 1 boks kikerter (400 g)
• Salt
• Olivenolje
• 1 ts spiskummen
• ½ ts paprikapulver
• ½ ts chilipulver
• ½ ts kanel
• ½ ts malt koriander (kan sløyfes)
• 100 g fetaost
• 1 avokado
• 6 cherrytomater
• ½ granateple
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INGREDIENSER

OPPSKRIFT FRA GOURMETKOM
Bakt søtpotet med ristede kikerter

TEKST & FOTO DANIEL GLØSEN

DESIGN VLAD CRISTEA
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Halvannen måned av studieåret har gått, og det var igjen tid for 
den årlige ekskursjonen til Smøla. Turen der ivrige førsteklassinger 
fra EMIL sørger for å midlertidig øke befolkningstallet på Smøla 
med imponerende 5%.

Etter noen korte timer preget av postkortverdige utsikter ankom 
vi spente den beryktede vindmølleparken. Det var en nærmest 
elektrisk stemning (heh) blant gjengen da vi steg av bussen og 
endelig fikk betrakte elkraftkjempene på nært hold.

Sola skinte som om den hadde halvannen måned med drittvær å 
gjøre opp for (det hadde den forøvrig) og Møre og Romsdal viste 
seg fra sin beste side. Særlig varmt var det imidlertid ikke og det 
var flere enn én, undertegnede inkludert, som hadde gått på en 
liten klessmell, og ikke tatt vinden med i beregningen – dette til 
tross for at det faktisk var en VINDmøllepark vi skulle besøke. 
Godt det er noen år igjen til vi kan kalle oss ingeniører.

Etter et foredrag av en mann så engasjert og glad i vindmøller at 
han trolig kunne overtalt Donald Trump om at CO2 er en ekte 
greie, bar det videre ut i finværet for rebus. Her sprang vi rundt 
mens vi ble fôret med diverse funfacts og info om vindmøller 
og den slags. Vi fikk dessuten møte vår egen vindmølle Emil In 
Ventus.

Sultne og slitne ankom vi noen timer senere Havfiskesenteret på 
Smøla. Der vi ble tatt i mot med så varme hender at noen av oss 
nesten glemte hvor mye vi savnet mamma. Etter et fantastisk 
måltid var det tid for at gjengen skulle splittes. Men før vi hadde 
rukket å gi den siste avskjedsklemmen gjorde nordlyset sin 
ankomst, og vi fikk et lysshow av de sjeldne.

Deretter valgte noen av oss å krype til køys, mens andre såklart 
utnyttet anledningen til festligheter. Dette måtte vi derimot 
bøte for neste morgen da avreisen var satt til 07:15. I halvsøvne 
og med dundrende hodepine satte vi oss på bussen, men med 
gårsdagen friskt i minne var stemningen fortsatt helt på topp.

Smøla falt med andre ord i smak. Ja, faktisk i så stor grad at en 
EMILer valgte å bli igjen på fergekaien. Dette viste seg dessverre 
å stride mot noen HMS-reguleringer (byråkrati ass) og en av 
bussene måtte snu for å plukke opp vår ensomme venn.

Fredagen ble brukt til en svipptur innom Hydros aluminiumsverk 
og Statkrafts vannkraftanlegg på Sunndalsøra. Der fikk vi innblikk 
i to felt der Norge er helt i toppen når det gjelder teknologi.

Alt i alt var det en super tur som både ga oss et innblikk i noen av 
karrieremulighetene vi har i fremtiden i tillegg til at vi fikk styrket 
de allerede imponerende sterke båndene oss førstiser imellom. 
Dette blir noen bra år!

Faktaboks:

Alder: 34

Yrke: Universitetslektor

Utdanning: Stipendiat 

emeritus

Sivilstatus: Gift

Hjemby: Bergen

Bosted: Lademoen

D
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"Jeg har aldri hatt det 
bedre i noen jobb noensinne! "

Vi er spente i det vi står utenfor kontoret til Morten Nome 
og venter på at han skal gjøre sin entré. Døren står åpen, 
men han er ikke å se noe sted. Vi titter nysgjerrig inn, og 
får øye på en yogamatte, en kontrabass og både elektrisk 
og akustisk gitar. Etter hvert dukker Morten selv opp, og vi 
kan sette oss ned. Nok en gang har vi gleden av å bli bedre 
kjent med en av våre forelesere. 

Når Morten Nome får spørsmål om å presentere seg selv, 
drar han like gjerne frem en gitar fra et hjørne, slenger 
Birkenstockene opp på bordet og begynner å spille mens 
han snakker om seg selv. Han kommer ikke lengre enn å 
fortelle oss at han har jobbet ved NTNU i tre snart fire 
år, før han noe skuffet innser at han ikke vil få med lyden 
av gitarspillingen sin i Vannmagasinet og slenger gitaren 
tilbake i hjørnet. Vi fikk dog med oss at han er midlertidig 
ansatt og har vært det de siste tre årene, og at han kanskje 
slutter etter jul. 

Men du håper å fortsette?

-Ja ja, helt klart. Jeg har aldri hatt det bedre i noen jobb 
noensinne! Det er en helt fantastisk arbeidsplass dette her, så 
jeg håper det er mulig å fortsette på et eller annet vis. Instituttet 

for matematikk er ekstremt godt organisert. Jeg føler alt 
går på skinner, i alle fall alt som jeg ser. Det er flinke 

studenter, flinke kolleger og en ledelse som gir 
deg frihet. Så for meg er dette den perfekte 

arbeidsplass.

Men du blir i Trondheim, selv om du ikke får fortsette 
ved NTNU etter nyttår?

-Vi får se. Min kone har fått seg jobb i Oslo, og hun vil til 
Oslo, så jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg har lyst å bli i 
Trondheim, så det blir en sånn klassisk diskusjon mellom 
ektepar om hva vi skal gjøre.

Med sin distinkte bergensdialekt kan man spørre seg 
selv om hvordan han endte opp i Trondheim. Morten kan 
fortelle at han startet som matematikkstudent i Bergen. 
Etter å ha fått en mastergrad der fortsatte han på en 
doktorgrad som det senere ikke ble noe av. Etter hvert 
som stipendiatpengene tok slutt begynte han å undervise 
ingeniørstudenter i Bergen. 

-Dette var mye mer gøy enn å undervise matematikkstudenter 
som jeg hadde gjort tidligere. Vet ikke helt hvorfor egentlig. 
Jeg tror det kanskje har noe å gjøre med at ingeniørstudenter 
er morsommere, mens matematikkstudenter blir litt for 
nerdete for meg. Da kona fikk jobb i Trondheim slapp jeg 
egentlig bare alt jeg hadde i hendene i Bergen, og fulgte 
med til bartebyen. Jeg ringte så til instituttet og hørte om de 
hadde noe strøarbeid, og etter det ballet det bare på seg, og 
så endte jeg opp her.

Du nevnte at du liker å undervise ingeniørstudenter, tror 
du også at ingeniørstudentene liker å bli undervist av deg?

-Eeeeh, akkurat det tror jeg det er litt forskjellige meninger 
om.

Dette ler vi av en god stund. For det er ingen tvil om 
at Morten har noen spesielle forelesningsteknikker. 

Allikevel er det alltid fulle saler når han foreleser, 
så noe må han jo gjøre som folk liker?

-Noen skremmer jeg jo vekk for godt. Men jeg liker å si at 
matematikk ikke er en tilskuersport. Du lærer ingenting av å se 
noen andre regne matematikk. Poenget er at det først er når 
du begynner å ta på det selv at du begynner å stille de riktige 
spørsmålene.  Mange har jo bare lyst til å sitte å se på hvordan 
det gjøres, og da må man noen ganger kjøre litt hardt på og 
vekke de litt.

Har du et favoritteorem, eller en favorittformel?

-Som musiker blir du naturligvis veldig glad i Fourier-analyse. 
Det er fordi det er så tydelig. Ser du på en gitarstreng, så ser 
du på løsningen til bølgeligningen. Ser du så på de forskjellige 
lambda-verdiene du får ved separasjon av variable, er det det 
samme som tonene du får ved å kutte gitarstrengen. Jeg tror 
ikke jeg er den eneste musikeren som også er matematiker og 
har en kjærlighet til Fourier-analyse.

Morten avslører at han har lært mye gjennom å undervise 
andre. Selv strøk han i noen fag første året, og slet med å 
finne en studiemetode som passet han. 

-Jeg hadde en idé om at jeg ikke trengte å ta notater, og 
da gikk det jo ikke så bra på eksamen. Det er først når du 
begynner å forelese for mange studenter at ting må sitte. Det 
blir dumt om det er for mye kluss og feil på tavlen. Da må du 
ha ting i fingrene, og vite hva du skal si. Det er det jeg prøver 
å si til studentene også, pugging er svært nyttig når man 
skal få inn et stort volum av pensum per tidsenhet. 
Ingeniører må kunne ta inn store mengder 
kunnskap hver eneste dag, i hvert fall hvis 
man skal bli en god ingeniør. 

Apropos spesielle undervisningsteknikker, kommer vi 
på at Morten har sin egen Youtube-kanal der man kan få 
hjelp til å bedre forstå både Fourier-analyse og kontrabass 
(dog sistnevnte video er fjernet, RIP). Er videoene kun et 
tidsfordriv for din egen del, eller lager du de i håp om at 
noen skal komme over dem og lære noe av det?

-Det hele koker nok ned til en sterk biologisk trang til å lære opp 
andre. Ingen pattedyr er kodet med alt vi trenger for å overleve. 
Man må gå litt etter moren sin og se hva man kan spise og ikke 
spise. For eksempel kan gamle aper lære opp unge aper uten å 
egentlig få noe ut av det selv, og det er vel kanskje det man 
kaller undervisningsglede eller pedagogisk talent, ikke vet 
jeg. Det er gøy å dele det man kan med andre. Men 
videoene er nok mest fordi de er morsomme 
å lage, så får vi se i fremtiden om det blir 
noe ut av det.

"Jeg tror det kanskje har noe å gjøre med 
at ingeniørstudenter er morsommere, mens 
matematikkstudenter blir litt for nerdete 
for meg."
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Pikestrøm

Har du sett noen skikkelig søte piker i et flagrende 
grønt skjørt og lurer på hvem de er? Det er nemlig 

Pikestrøm, EMILs jentekor. Vi har tatt på oss oppgaven om å 
være Moder Jords agenter og kvinnesterke er vi også. Hvis du 

vil vite mer om oss finnes vi på sosiale medier.

Pikestrøm har en travel høst foran seg, med mye gøy og sosialt 
som skjer. I tillegg til å bli kjent med andre kor skal vi tilbringe 

en helg med våre kjekke brødre fra Høystemt. Da skal 
sanger terpes for at alt skal være klart til julekonserten 

24. november. Pikestrøm lover høy showfaktor på 
arrangementene, så se opp for grønne skjørt.

KOMPOSTEN

Høystemt

Høsten 2017 har kommet og dermed 
passeres en stor milepæl for Høystemt. 

Energi- og miljøingeniørenes mannskor for 
veltalende herremenn er nemlig blitt 5 år! Dette skal 
selvfølgelig feires skikkelig, og feiringens høydepunkt 

blir jule-/jubileumskonsertene sammen med Pikestrøm 
24. november. Der vil man få høre kjente og kjære sanger, 
i tillegg til noen nye. Så om man vil høre om Lannisterenes 
nedbetalingsplan, dyrke nasjonalromantikken eller mimre 

tilbake til barndommen er dette midt i blinken.
Vi har kommet godt i gang med semesteret og høstens 

repertoar. Det er allerede gjennomført tre sangoppdrag, som 
har påført tidlig slitasje av tweedjakkene til de nystemte, våre 
nye korister. Man kunne også se Høystemts tweedjakker på 
Klovneløpet, men da var det koristene det var påført størst 

slitasje på. Det har vært mange torsdagskvelder på vår 
stamkneip, Lyche, med god drikke og godt selskap. Og mer 

god drikke.
Nå ser vi fram til UKA, hyttetur med Pikestrøm og 

ikke minst jubileumskonserten!
 

Med musikalsk hilsen
Høystemtstyret

Når vi da stiller spørsmålet om 
hva som er hans drømmestudent, 

tyr han nok en gang til biologien for 
forklaring. Han mener at den perfekte 

læringssituasjonen er en hvor man har to parter; 
en som har som instinkt å lære bort, og en som har som 

instinkt å lære. Drømmestudenten er en som brenner for å 
lære, og Nome mener at man kan merke det på dem. 

-Det skal jo være morsomt å lære, og det virker generelt som om 
dere har det veldig gøy med å være studenter her i Trondheim.

Skulle du ønske du studerte her selv?

-Ja, det dummeste du kan gjøre er å studere i byen som du 
vokste opp i, slik jeg gjorde. Da blir du jo aldri kjent med nye 
mennesker på universitet, fordi du allerede har venner fra før. 
Jeg angrer litt på det. Jeg skulle heller gått her i Trondheim, det 
hadde nok vært mer gøy å være med på alle linjeforeningene og 
på Samfundet. Jeg tror det er gull verdt.

Vi nevner at det er åpen bandøvelse nå snart, og han lyser 
litt opp. Ellers ler han godt av bandnavnene som Bare EMIL 
Band, The Lubricators og Flu Figthers. Han startet selv i 
korps da han var 12 år, og siden den gang har musikk 
vært en stor del av livet. 

-Jeg begynte som sagt på universitetet i Bergen. Det var andre 
tider, uten obligatorisk oppmøte og obligatoriske øvinger. Bare 
eksamen, så det gikk fint å kombinere studiene med det å være 
frilans musiker på si. Etter at jeg sluttet å ta spillejobber begynte 
jeg å spille alle de instrumentene jeg hadde lyst til å spille, så 
da kjøpte jeg bare alt det jeg hadde lyst på, som for eksempel: 
trekkspill, cello, gitarer, piano og mange andre greier, og så satt 
jeg bare i gang.

Ellers kan han avsløre at han liker å ta bilder, som han 
fremkaller i mørkerommet sitt på loftet. Han tilbringer også 
en del tid på jakt i Nord-Norge sammen med kamerater. 
Men hva gjør Morten helst på en guffen dag i Trondheim, 
der været er for dårlig til både jakt og bildetakning?

-Da sitter jeg i sofaen med en øl og spiller gitar. Men det gjør jeg 
egentlig stort sett uansett hvordan været er, sier han lattermildt.

Han avslutter med å unnskylde seg selv, siden han til vanlig 
alltid byr på øl på kontoret etter klokken 16. Vi takker for oss 
og håper vi kan ha ølen til gode i det vi går ut av kontoret og 
gleder oss til neste Nome-forelesning.

"Det skal jo være morsomt å lære, og det virker 
generelt som om dere har det veldig gøy med å 
være studenter her i Trondheim."

DESIGN VLAD CRISTEA
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DESIGN OMER BABIKER

Tuva:

Mine dansemoves passer seg best på fylla i et mørkt 
rom, og ikke i et treningsrom midt på lyse dagen med 
-0.4 i promille. 
Fremgangsmotet var likevel på topp, og jeg hadde 
innstilt meg på at jeg skulle gi 100%. Det hadde mine 
kjære styrepartnere også gjort, og takk Gud for det! 
Hver gang jeg følte at jeg så ut som en giraff på glattisen 
så jeg bort på resten av styret og fikk med en gang en 
smule bedre selvtillit. Spesielt når hoftene skulle vrikkes 
på, eller når hånden skulle gli sexy nedover brystet var 
det meget underholdende å se Lars og Håvard utforske 
sine feminine sider. Solveig overrasket også med sin 
totalt fraværende sans for rytme. Sammen ble vi en 
vakker bukett på dansegulvet bestående av klumsete, 
ukontrollerbare bevegelser kombinert med mye latter 
og en liten smule flauhet. Det er i hvert fall ingen som 
kan kritisere innsatsen fra denne gjengen!

Styret tester:

Gruppetimen Beatz på Sit

Lars:

Beatz-timen startet bra med at instruktøren beroliget 
oss med «her er det ikke noen fasit, hvordan dere 
utfører dansetrinnene er helt opp til dere». For en som 
ikke danser, men kun beveger seg til musikk, var dette 
gode nyheter. Vi var til sammen tre gutter og 40 jenter 
i lokalet, og det skulle vise seg, ikke overraskende, å 
være et noe feminint preg over det hele. På forhånd 
hadde jeg bestemt meg for å gå “all in”, til tross for 
at gruppetimer med dans ligger et stykke unna mine 
kjerneverdier.

På første rad danset stamkundene selvsikkert. 
Problemet var bare det at de akkurat kunne skimte 
oss i EMIL-styret på bakerste rad i speilet, og jeg så 
antydninger til latter opptil flere ganger. Tuva og Ina 
Charlotte overrasket imidlertid med god rytmesans, 
og stødig dansing. Håvard var helt ålreit, og Solveig 
og jeg kapret en solid sisteplass. For å kompensere for 
manglende rytme, ga vi enda mer gass, og det ble enda 
tydeligere hver gang vi bommet på trinnene. 
Jeg forlot lokalet med en merkelig trang til å dra ut i 
skogen og hugge ned trær og drikke øl.

TEKST STYRET

Håvard:

Fredagen startet som vanlig med hodebank etter 
gårsdagens tur på Heidis. Dagens forelesning i matte 
var avsluttet flere timer før jeg sto opp. Første gjøremål 
for dagen ble derfor gruppetimen «Beatz». Dermed 
var det bare å tørke støvet av treningskortet som ble 
kjøpt i håp om noen treningsøkter i fadderperioden. 
I døren på vei inn i lokalet møtte jeg på et kjent fjes; 
dansegudinnen Bianca. Biancas rytme og takt var 
tydeligvis ikke påvirket av hennes heftige dansing på 
bordene på Heidis dagen før. I stor kontrast til Bianca 
var Lars, som så ut som han var på audition for å bli en 
av zombiene i Michael Jacksons musikkvideo «Thriller». 

Vår mektige leder Solveig har innført et strengere 
regime i EMIL-styret enn i Nord-Korea, med sensur 
som ville varmet Kim Jong-il. Solveigs stødige dansefot 
satte det perfekte eksempel til etterfølge for resten av 
styret. Jeg sier derfor helt frivillig at hvis ikke Solveigs 
neste verv er «Beatz-instruktør», begynner jeg å lete 
etter radioaktivt avfall rundt kjemi-blokkene.

Solveig:

Nytt semester og nytt styret tester. Denne gangen skulle 
alle på treningstime på Sit, mer spesifikt på timen Beatz. 
Alle var innstilt på å gi sitt beste, og var i godt humør 
før timen begynte. Jeg gjorde opp for min manglende 
rytmesans med motivasjon, og storkoste meg til tross 
manglende danseferdigheter. Flere andre slet også mer 
eller mindre med dansetrinnene, så jeg var i godt selskap. 
Jeg ble imponert over Lars' og Håvards hoftevrikking. 
og det var mye latter og god stemning. Jeg må nok si 
meg enig med Tuva om å trives best i et halvmørkt rom 
istedenfor i en dansesal, men vi gjorde det beste ut av 
situasjonen og hadde kvalitetstid innad i styret. Etter 
dansetimen spiste vi taco og godteri som belønning for 
vel gjennomført Styret Tester.

Ina Charlotte:

Jeg var litt spent på timen Beatz. med beskrivelsen: 
“dansestiler blandet av bollywood, jazz, afro, 
house, funk, latino, hip hop, reggaeton, m.m.” var 
jeg ikke helt sikker på hva jeg skulle forvente. En 
liten asiater med veldig høyt energinivå begynte 
å vise hva vi skulle gjøre, mens listepop strømmet 
fra høyttalerne. Jeg ble raskt plassert foran resten 
av styret og er usikker på om det var på grunn av 
danseteknikken min eller at de andre ville gjemme 
seg. Dessverre frykter jeg det siste. Min indre 
feminist rykket til da instruktøren ropte “Vask gulvet 
nå!” om en dansebevegelse, men etterhvert fikk jeg 
løst opp dansebevegelsene. Selvtillitsboosten var 
et faktum når jeg kikket meg over skuldra. Solveig 
hadde kommet ut av takt og Lars som så på henne 
regelmessig var helt på bærtur. Håvard danset så 
svetten rant og Tuva plukka lett opp dansetrinn til 
neste tur på Heidis. Alt i alt var det artig, men om jeg 
ville dratt igjen? Njæ, gulvet kan jeg vaske hjemme.

Kyrre og Henrik:
Ingen av oss har medlemskap på Sit slik at det å melde 
seg på gruppetime ble en umulighet. Vi var sporty og 
stilte opp allikevel. Joggesko, treningstøy, godt mot og 
egen boomblaster. Vi kom fram til å delta fra utsiden av 
lokalet og se inn gjennom vinduet. Dette uten at resten 
av styret visste om det. 

Beatztime med begrenset sikt til instruktør og musikk 
uten samme rytme som det ble brukt innendørs skapte 
store utfordringer. Heldigvis kunne vi se på styret, trodde 
vi. Det viste seg at ingen av de andre hadde særlig 
kontroll der inne. Dette førte til at kvaliteten på dansen 
ble så som så, men treningsutbyttet ble overraskende 
godt! Utendørstime kan anbefales som et gratistilbud.
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Renselsen

Ett år var gått siden sist og endelig var det klart for 
«Renselsen». En stor gjeng med spente førsteklassinger 
var klar for deres livs største oppgave: Å bli renset 
og fullverdig medlem av EMIL. Stemningsnivået var 
variert gjennom dagen. Noen var overraskende blide 
og positive, andre klarte ikke helt å se noen mening 
med livet. Vi tok temperaturen på noen av førstisene 
og stilte følgende spørsmål:
1. Hva skulle du ønske du gjorde akkurat nå?
2. Hvilken parfyme bruker du?
3. Nevn tre ting du har i håret?
4. Gleder du deg til ball?
5. Hva er meningen med livet akkurat nå?

Person med briller
1. Dra hjem, dusje, kaste klærne og drikke egentlig. 

Håper jeg ikke sovner i dusjen.
2. Det er en duft av laks og majones.
3. Råttent egg, kaviar og tunfisk.
4. Det gjør jeg. Det blir deilig å få bort lukta.
5. Meninga er hvertfall ikke å holde på med de 

greiene her (renselsen). Det er vel å finne en 
måte å redde planeten på.

Person med tutu, bleie og grønn dressjakke, veldig 
blid
1. Dusje.
2. Akkurat nå bruker jeg ikke parfyme.
3. Sur melk, masse olje.
4. Det blir stilig.
5. Å gi livet mening.

TEKST OMER BABIKER & KATRINE REISÆNEN
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Person, litt høy, glad for å være ferdig
1. Akkurat nå har jeg lyst til å ta meg en lang og 

varm dusj
2. Jeg bruker hugo boss… akkurat nå så er det fisk
3. Person: Teller pannekaker som en ting, eller?

Intervjuer: Pannekaker?
Person:  Ja! Melk, egg og mel

4. Ja, det blir veldig bra
5. Akkurat nå er det å kjenne at man er en del av… 

hva heter det?… En gruppe - være sammen, lide 
sammen.

Person som hørtes litt ekstra sliten ut
1. Hjem å dusje… ja, også å spise pizza, frossen 

pizza i ovnen... og kakao... alt sammen på en 
gang… Men nå innså jeg at jeg skal jo dusje 
hjemme, det kommer til å bli noe jævla dritt.

2. Jean Paul ett eller annet, Jean Paul Cartier, det 
er den der torso-greia

3. Egg, majones sikkert, kaviar
4. Ja, det blir koselig, men jeg kan ikke akkurat gå 

som jeg er nå
5. Hjem å dusje, akkurat nå så er det ikke noe 

annet som er tanken

Person på vei til å hente genseren sin
1. Jeg har lyst til å ta meg en varm dusj. Få av meg all 

driten her og ta meg en varm dusj
2. Akkurat nå, en ganske limited edition fiskeslo... 

blanding av råtten fisk og råtten melk
3. Råtten melk, makrell og tomat og kaviar
4. Ja, det blir bra!
5. Akkurat nå ser jeg ikke så mye mening med livet 

ass

FOTO INGRID LURA
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TV serier som Glee, Paradise Hotel, eller noe så godt som sjokomelk er det vi kaller for små 
Guilty Pleasures. De er vanlige blant befolkningen og EMIL-studentene er intet unntak. Det 
var en stor overraskelse å få et innblikk i denne mørke og skumle siden av våre fremtidige 
ingeniører som skal redde verden. Under finner du en liten liste av de mørkeste Guilty 
Pleasures EMIL-studenten har:

 ᴥ Ikke dusje etter trening
 ᴥ Skrive matlabscript på helt enkle ting man kunne gjort på kalkulator og gjøre det fancy. Ekstra deilig når det kjører 

smud og funker.
 ᴥ Beundre de pene jentene i forelesningen i stedet for å kikke på en rotete tavle og en gammel professor
 ᴥ Gi ikke godkjent på øvinger til folk som levere øvingene som  11 jpg filer.
 ᴥ Onanere på Emil-kontoret
 ᴥ Å være studass for å møte digge jenter
 ᴥ Av og til, når ingen ser på, betaler jeg en prostituert for å gni meg inn med bensin og hviske i øret mitt: "Oljeeventyret 

er ikke over"
 ᴥ Se på andre som slår seg (men ikke alvorlig)
 ᴥ Bruke menskopp, selv når jeg ikke har mensen.
 ᴥ Cum i fjeset
 ᴥ Facebookstalking

Håvar Forsell 

Ohma

Men hva 

driver du med, 

egentlig?
Serviettregnestykke 
Er ett tørk lite nok?

Det er fort blitt ti år siden jeg var ferdig i Trondheim, og de årene har jeg brukt på å prøve å ha så mye moro som mulig. Dessverre har 
det vært for mye reising, men det kan man jo egentlig styre selv. Nå jobber jeg for Siemens som elkraft-lead i et nytt prosjekt for Aker 
BP. Hvis alt går som vi håper, fortsetter det frem til 2022, så da har jeg hvertfall litt å drive med ei stund. 

Hvordan var overgangen fra studier til arbeidsliv?

Veldig enkel. Grei? I ettertid ser jeg at jeg var altfor arrogant 
med diplomoppgave og siving-grad fra Trondheim, men der 
og da virket det helt passende.

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

Er det her jeg skal ramse opp?
Ferrantieffekten... Stokes’ teorem... (hehe neida). 
Jeg har vel sannsynligvis fått bruk for alt egentlig. Stay in 
school. På en annen side er det ingen tvil om at det viktigste 
med å studere er å være student. Husk heller det enn 
ferrantieffekten hvis du kan velge. Men helst begge deler.

Vi kjenner alle Ohms lov. Finnes det en Ohmas 
lov? 

Selvfølgelig gjør det det. Det er den egentlige Ohms lov, på 
en måte, uten at jeg skal si så mye mer om akkurat det. 
(Red. anm: Håvar sendte inn svar på spørsmålene 00:25 
under oktoberfest i München etterfulgt av følgende sitat: 
«Bedre å gjøre det i dag hvis du slipper å gjøre det i morra, 
Ohmas lov»)

Fortell en historie fra studielivet som du sent vil 
glemme!

En gang sneik vi oss opp på festningen og tapet fast røde 
gjennomsiktige plastomslag på alle lyskasterne så festningen 
ble rød. Er det kult nok? Hmm. Vi gjorde egentlig også mye 
annet som ikke egner seg på trykk. 

DESIGN VLAD CRISTEA

Faktaboks
Navn: Håvar Forsell Ohma
Alder: 34
Fra: Ås
Bor i: Oslo
Linje: Elektrisk energiteknikk (det gamle 
navnet)
Stilling: Senioringeniør
Ville aller helst bli: Astronaut

Det er ingen tvil om at MiljøKom gjør en fantastisk jobb, 
og deres “Ett tørk er nok!”-kampanje er å se hvor enn man 
ferdes på Gløshaugen. Den er i tillegg blitt noe av det EMIL 
som linjeforening er mest kjent for. Men i konstant søk etter 
kutt i utslipp må vi stille oss spørsmålet: Er ett tørk lite nok? 
La oss regne litt på det.

Den ivrige student er på skolen rundt 200 dager i året. 
Vi kan regne med i gjennomsnitt to dobesøk om dagen. I 
eksamensperioden som jeg har beregnet til å vare 3 uker 
hvert semester, vil dette tallet grunnet prokrastinering og 
lengre skoledager øke til i hvertfall 3. Grunnet Trondheims 
vekslende vær og kalde vintre kan vi også regne med 60 snyt 
av nese. Med en studietid på 5 år er vi da oppe i 2510 tørk 
per EMILer. Med rundt 130 studenter per trinn er vi oppe i 
326 300 tørk per klassetrinn. 

Ser vi derimot på det større bildet, Gløshaugen i 
første omgang, er saken en helt annen. I 2009 hadde 
Gløshaugen 9300 studenter. Dette er dog utdaterte tall, 
og tall fra NTNU sier at omtrent halvparten av NTNUs 

39 722 studenter studerer teknisk-naturvitenskapelige 
fag. Velger derfor å regne omtrent 15 000 studenter 
på Gløshaugen, og omtrent 3500 ansatte. Bruker man 
tørke-tallene fra ovenfor er vi oppe i et tørkeforbruk på  
9 287 000 tørk hvert eneste år!

Spørsmålet er da om ikke MiljøKom må se bakover for å se 
fremover. Tilbake til en tid da komiteen gikk under navnet 
KrigsKom. Ild må bekjempes med ild, og det er kanskje på 
tide at EMIL og MiljøKom trapper opp krigen mot tørkene. 
La oss ikke gi oss før vi lever i et tørkefritt samfunn!

TEKST ALVAR ØYASÆTER

DESIGN OMER BABIKER & VLAD CRISTEA

HVA ER DINE GUILTY PLEASURES?

TEKST VLAD CRISTEA
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Minner fra 
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Tips oss!

sladder@emilweb.no

HELT anonymt!

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!

OG
AMPÈRE

NA
DESIGN OMER BABIKER

"Den skyter ganske kraftig! Se!" 

Abakusgutt til EMIL-jente.

2.klassing EMIL i Kretsanalyse 

-Jeg vet fortsatt ikke hvilken 

kabel som skal inn i hvilket hull.. 

Tenk deg hvordan det var da jeg 

mista jomfrudommen min!Immballet
En krøllete femteklassing prøvde seg visstnok på så mange førsteklassinger som han klarte i løpet av immballet. Han fulgte en av dem hjem, men ble ikke invitert med  inn.

3.klasse jente brukte flere timer på å bli kastet ut av immballet, etter 3. forsøket klarte endelig den slitne vakten å sende henne med bussen hjem

Bedpres med Hjellnes 

førte to fjerdeklasselepper 

sammen en sen ONSdag.

KUN
INGENTING

Mannlig styremedlem er fortsatt på 

flørteren og har allerede hooket med et 

par av førstisene

Verpeklare 5. klassejenter

Bergensk 4. klassing ble sett 

råkline med medstudent på 

Heidi's

Blond 2. klassing observert i 

5.klasse-kollektiv etter Heidi's

Overhørt sagt av jente i andreklasse: "er egentlig vannkraft fornybart?"

Printere spottet under 

luftetur på Stripa. 

Kanskje litt fri
sk luft gjør 

at de fungerer bedre?

Ryktes at Pikestrøm var på nok et 

dusjnach med MKM

Hørt fra foreleser i fysikk: "Og ka skjer når vi begynner å dra i det her? Jo! Krafta øker og plutselig begynner den å gli! Og æ bare øker krafta!"

Overhørt av foreleser om dyr 

lærebok: Den koster ca like mye 

som ??? øl, og er nyttig å ha. Vet 

ikke hvor mye det er i eddikk...
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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 er en scramjet?

Naturvitenskap: Hva er betastråling?

Klima: Hvorfor fører global oppvarming til sterkere tropiske 
stormer?

Energibruk: Hvor stor effekt har ca. en ledpære som tilsvarer 
en 60W glødelampe? 

Ymse: Hva er en tidskrystall?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
...at vi har fått nye førsteklassinger!
...at vi er glade for at de kom seg gjennom renselsen
...at uten å havne på legevakta...
...at Styret ikke får tak i Samfundets leder
...at det gjør ikke Under Dusken heller
...at ikke noe Tale der i gården
...at det er for dårlig
...at mange tapte Tale-anrop
...at Barnehagen har åpnet
...at det er dødskult der
...at omg discolyyyyys og strippestaaang!!!!
...at KjellerKom er superflinke
...at applaus for Reddkjellerne
...at ikke alle forelesere fungerer like godt
...at det hjelper jo ikke å dra ned ny tavle om den ikke er vasket
...at og tavla man sender opp ikke synes
...at idiot
...at USA trekker seg ut av Parisavtalen
...at också gjør dom inte det ;PpppPpPPPpPP #UnitedStatesClimateAlliance, 
...at Nord-Korea beskylder Trump for å være egoistisk #Parisavtalen
...at Nord-Korea har erklært krig mot avskoging
...at www.electricitymap.org
...at https://atlas.nve.no/
...at EMIL-elgen løp Klovneløpet
...at den så litt sliten ut
...at men kom i mål og bidro til en god sak!
...at we <3 EMIL-elgen
...at Elon Musk vil reise med raketter
...at han sier man vil komme til alle steder på jorda på under en time
...at men hvor lang blir ventetiden?? 
...at tør vi stole på hydrogen som brensel
...at hvor sikkert er egentlig det?
...at det har blitt solgt 1600 Nissan Leaf i Norge de siste tre ukene
...at det er 20% av alle nye biler solgt!
...at for hver nye elbilist kommer i snitt 3 nye
...at likevel ser det ut som elbilsalget flater ut

• En jetmotor som ikke har roterende deler (turbin 
eller kompressor).

• Et elektron (som blir sendt ut i en kjernefysisk 
prosess).

• Høyere temperatur i havet fører til større potensiell 
varmeenergi.

• Ca. 7W (mye større andel av energien går til lys 
istedenfor varme).

• En krystall som ikke har repeterende mønster i 
rommet, men i tid.

Fasit


