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Hilsen fra Styret
En fantastisk oppstartsperiode med fadderuker, renselse og immatrikuleringsball er 
over. Et uvanlig stort og ivrig kull er på vei til å etablere seg på EMIL. Komitéopptakene 
som har vært så langt, viser at dette er en gjeng som virkelig ønsker å engasjere seg. 
Som linjeforeningsstyre er det ubeskrivelig deilig å se et slikt engasjement. EMIL 
er helt avhengig av at mange velger å bidra hvert år for å kunne fortsette å ha et 
av de beste studentmiljøene i Trondheim. Når 110 førsteklassinger velger å droppe 
kjemiøving for å delta på komitérebusløp, er det nesten så man står der med en liten 
tåre i øyekroken. 
Tradisjoner er bra, og noe man absolutt burde holde på. Når det er sagt, er det viktig 
at tradisjoner aldri må være et hinder for videre utvikling. Som EMIL-student har man 
alltid muligheten til å komme med nye ideer, og nye tradisjoner. Tør å tenk helt nytt, 

FOTO HARALD UNDHEIM

og ikke vær redd for å endre på noe som kan bli bedre. 
Fortsettelsen av høsten er virkelig noe å se fram til. Kjelleren har levert varene til det fulle så langt, og skal framover ha åpent både torsdag, 
fredag og lørdag hver uke. Låvefesten er også en av mange godbiter som kommer, og virkelig noe å glede seg til. 
Høydepunktet dette semesteret blir imidlertid jubileet i oktober. I en drøy uke skal vi samlet som linjeforening feire 20 år. Sammenlignet 
med noen av de andre linjeforeningene på Gløshaugen, er ikke dette veldig mye. Men på disse 20 årene har vi rukket å etablere mange egne 
tradisjoner, og mye som er vårt. «Alle» på Gløshaugen vet hvem EMIL er, og vi har rukket å bygge en sterk identitet som linjeforening. 
Et jubileum er en fin anledning til å kunne styrke denne identiteten ytterligere. Med tett oppunder 200 tidligere EMIL-studenter som kommer 
for å delta på feiringen, viser man tydelig at medlemskapet i linjeforeningen varer livet ut. Vi håper jubileet kan bidra videre til denne følelsen 
av tilhørighet.  
 
Vi gleder oss stort til fortsettelsen!

Med vennlig hilsen
EMIL-styret
v/ Kongsknekt Lars Falsen Habostad
leder@emilweb.no
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Leder
Kjære leser,

EMIL er 20 år! Og da er også Vannmagasinet blitt 20 år. Det har skjedd en enorm utvikling i magasinet, fra det først ble lansert i 

1998 og til i dag, til det bedre tør jeg å mene. Dette er kun fordi vi til enhver tid står på skuldrene til de som har kommet før oss, 

og får dermed mulighet til å se litt lenger. Skulle jeg satt meg ned med redaksjonen i dag og kommet frem til et HELT nytt blad, 

så hadde det på det beste blitt middelmådig. Derfor sender jeg ut en kjempestor takk til alle tidligere redaktører, og redaksjoner 

som har gitt av sin tid og sitt engasjement til å demme opp under Vannmagasinet!

En annen person som fortjener takk er Andreas Solberg Wahl. Hans folkeopplysning er sårt tiltrengt, ikke alle er like opplyste som 

oss EMILere. Gjennom sin “4 stjerners middag”-episode om kjøtt peker han på noe av kjernen i menneskelig psyke, nemlig at de 

fleste har ganske sterke prinsipper, bare de slipper å forholde seg til dem på nært hold. Dyr på tallerken er greit, slakte dyr og så 

putte på tallerken(gjerne koke først) er ikke greit. For hva har egentlig mennesker å tjene på å ta innover seg konsekvenser som 

ikke angår oss? Hva om Wahl hadde laget en “Charterfeber”-episode hvor deltakerne først måtte skape et par klimaflyktninger 

før de satte seg inn i flyet? De hadde nok trukket seg de også. Vi kan egentlig bare prise oss lykkelige for at mennesker får barn, 

og bryr seg om barna, så vi har et bittelite incentiv for å tenke litt lengre enn neste Ex on the Beach episode og når Frank Løke 

skal ta på seg Borat-drakt igjen. 

Så takk til Wahl, men enda viktigere, takk til hele redaksjonen og alle som har bidratt for å få denne utgaven på beina. Det har 

regnet inn artikler fra administrasjonen, fra tidligere EMILere, fra ministerier, bedrifter, styret, komitéer, Grev Tsjernobyl og fler. 

Denne utgaven er et ordentlig spleiselag, sydd sammen av Mediakomredaksjonen, og våre fantastiske grafikere. Også vil 

jeg også rette en spesiell takk til jubkom for samarbeidet, og for all innsatsen de har lagt inn for å skape et heidundranes 

jubileum. 

God lesning og godt jubileum! 

Hilsen

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



Hilsen fra jubileumsleder
Det sies at tiden går fort når du har det gøy, og det kan jeg skrive under på! Det 
er nå gått ett år siden jeg ble valgt som jubileumsleder. Hvis du regner med et utall 
ganger på flaska og et ukjent antall blackouts siden den gang, må jeg ærlig si at det 
føles som i går. Jeg håper derimot at programmet vi har lagt fram vitner om at det 
ligger en del måneders arbeid bak. Denne store arbeidsmengden har til tider vært 
tung å bære for en komité med medlemmer som alle har vært over gjennomsnittlig 
interessert i å fylle CV-en med verv. Kanskje har vi noe å kompensere for? Jeg må 
ihvertfall ærlig innrømme at jeg kan C at D har vært krEvenDe å Fylle kortet mEd 
toppkaraktErEr.
 
Når en komité på ni personer til sammen har over 30 verv, kan det til tider bli 
krevende å holde seg oppdatert på «Paradise Hotel». Vi har derfor måtte ta 
inspirasjon fra det norske næringslivet. Vi outsourcet økonomiansvaret til Ida 
Skoglund som er på utveksling på den sørlige halvkule. Vi lærte derimot fort at 
outsourcing fungerer best til lavkostland som India og dårligere til Brisbane. Vi synes 
derimot at en tidsforskjell på 8 timer har vært helt herlig! Hva er vel bedre enn 
masse festsnaps fra Australia i Snapchat-gruppa når vi sitter og koser oss på sal?
 
Jeg vil avslutte med å si at jeg håper at dere virkelig nyter jubileet. Bli kjent med nye folk fra andre klassetrinn og ta godt 
imot våre kjære EMIL-Alumni. Dra på alle arrangementene og gjør ting som dere vanligvis ikke gjør. Kanskje blir dere også 
bedre kjent med dere selv og utvikler nye, spennende personlighetstrekk. Som legenden Henrik fra «Ex on the Beach» sa: 
«Er det best å være seg selv, om den selv er en dritt?»

Ha et flott jubileum!

Hilsen Håvard Utne Øxnevad

DESIGN KATRINE REISÆNEN

www.multiconsult.no/must

MUST
LEARN

Multiconsult skal være et norsk kraftsenter med  
internasjonalt nedslagsfelt i bransjen. Selv om  
vi vurderes som en av de mest attraktive  
arbeidsgiverne, er konkurransen tøff. Som  
student er du nøkkelen til at vi når målene 
våre. Multiconsult verdsetter unge nye  
medarbeidere som kan tenke nytt, og  
vi trenger deg som tør å utfordre  
etablerte standarder.
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Program for jubileumsuka

Torsdag 04.10 - Kakeslipp & bedriftspresentasjon med Lyse:
Første dagen i jubileet startes med en ekte kakefest. Det er vår kjære Magnus Døble som har fått det ærverdige og høyst 
viktige kakeansvaret denne dagen. Han lovte et kakesugent jubkom-styre en sjokoladefondantkake med tre etasjer og 
fyrverkeri. Om dette bare er Døble som prøver å lure vekk kakestraffen sin eller om det er ekte vare er det ingen som vet…. 
men kake til EMIL-folket blir det ihvertfall!

Etter man har trøkket i seg nok kake for en livstid er det neste på agendaen denne dagen bedriftspresentasjon med Lyse 
etterfulgt av bespisning på Tulla Fischer. En perfekt avslutning på en meget fin åpningsdag. 

Fredag 05.10 - Bedriftspresentasjon med COWI:
Fredagen er det klart for jubileets andre bedriftspresentasjon, denne gang med COWI. Om du som 1.-3. klassing ikke rakk 
å melde deg på i tide til Lyse sin presentasjon og gikk glipp av de herlige smaksopplevelser man får oppleve hos Tulla Fischer 
er dette din nye sjanse! COWI har hele sin bedriftspresentasjon og bespisning på Tulla Fischer. 

Lørdag 06.10 - Jubileumsjaget:
Dagen jeg personlig har gledet meg mest til gjennom hele jubileet, jubileumsjaget. I god gammel EMIL tradisjon arrangerer 
jubkom et jubileumsjag med vår egen lille vri på det hele. Mer kan jeg ikke røpe, men for en kveld dette vil bli! Vors i dine 
egne grupper med dine bestevenner og vær klar på å gi alt du har å by på (gjerne med noen enheter innabords). Nevnte jeg 
drikkegaver til vinnerlaget???

Søndag 07.10 - Flaggplanting:
Et flagg av en verdig størrelse skal heises på Geitfjellet. Det blir en nostalgisk dag i EMIL studentens sitt hjerte. Å se 
jubileumsflagget vaie i den friske Trondheimsvinden mens du nyter utsikten over byen din. Opplev Domen, Gløshaugen 
og Samfundet lyse opp og kjenn EMIL-tårene presse på. Og så vil det så klart være tursnacks til de som ikke føler seg i det 
nostalgiske hjørnet. 

Mandag 08.10 - Fotballturnering med COWI:
På denne feststemte dagen skal vi kåre det beste fotballtrinnet på EMIL. Er det en skjult Ronaldo blant førsteklasse? Eller 
er det sant at oldies er goldies og femte overrasker oss for første gang på noen år? Om fotball ikke interesserer deg så skal 
EMILs egen triksekonge Brynjar ha trikseshow for oss i løpet av dagen. Om heller ikke triksing er noe som imponerer deg 
kan du alltids være en del av heiagjengen og heie frem trinnet ditt mens du nyter en deilig pølse (gratis) og en kald pils (ta 
med selv) i den forhåpentligvis stekende solen.

Tirsdag 09.10 - Oktoberfest:
EMILs egen oktoberfest… På Kjelleren….. Og Heidis….. Denne dagen trenger ikke mer introduksjon. 

Onsdag 10.10 - Quizkveld med Statkraft:
Ta med din mest kverulerende venn og utford hun eller han når Statkraft stiller med egen quiz! Dette er muligheten du 
har til å endelig få håndfast bevis på at, ja, du har alltid rett og, ja, de andre tar alltid feil. Nyt seieren din med en veldig 
kul og veldig hemmelig gave fra Statkraft (les: minds will be blown). 

Torsdag 11.10 - Bedriftspresentasjon med ECT:
Få med deg vennene dine (eller dra alene og få deg nye venner) og bli med på bedriftspresentasjon med ECT. Lær om nye 
spennende prosjekter og kos deg med en øl eller to etter presentasjonen. Og ikke minst! Hva er vel bedre enn grillfest på 
Graffi?!?

Fredag 12.10 - Mimrerevy med Møre Trafo:
Akk ja, det er endelig på tide med en tur ned “memory lane” når jubileets egen mimrerevy skal vises frem. Som alltid lages 
det ekstremt god stemning på scenen sammen med våre kjæreste bestevenner i Smørekoppen. Ikke bare får du med deg 
EMIL- og Smørekoppenrevyen sine beste sketcher fra de siste årene, men du får og gleden av å høre gode gamle alumni 
le så de tisser på seg. Alt dette skjer mens du nyter en deilig glad pils i hånden og beundrer de vakre men likevel så enkle 
og minimalistiske jubileumsglassene (som du kan ta med hjem). Stiller en naken Nome på scenen igjen? Vil det bli kastet 
undertøy fra vårt vakre styre? Eller kanskje jubkom-styret stiller med noen flagrende underbukser og grasiøse BH-er? 
Hvem vet, men show blir det uansett. 

Lørdag 13.10 - Jubileumsbankett: 
Siste kvelden i jubileumsuken, eller som jeg liker å tenke på det: ferien. En siste kveld hvor vi alle samles i finstasen, en kveld 
hvor du skal feste og nyte herlig mat og drikke med dine aller beste EMIL-venner. Og mens du sitter på ditt runde bord og 
tenker på hvor utrolig godt det kjøttet smakte til rødvinen din mens du blir servert en rykende fersk sjokoladefondant så 
ser du bort på alumnibordet hvor stemningen er på topp. Allerede gleder du deg til alle de neste EMIL-jubileumene hvor du 
skal sitte med samme gjeng, alle litt mer slitt rundt kantene, men EMIL-hjertet, ja, det banker fortsatt like sterkt.

PSSSST
Jubkom-styret stiller så klart med Elgens time under jubileet. Dropp forelesning og kom å prat med en veldig giret 
jubileumsgjeng. Selvfølgelig vil det være kake og annet spennende.  

DESIGN OMER BABIKER

Skrevet av Hilde Vindenes
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EMIL fra A til Å
A - Avis, EMILs fjerde linjeforeningsmakt, Vannmagasinet. 
Selvutnevnt sovende vaktbikkje. Skriver om stort og smått 
og har hevet seg litt over de andre linjeforeningenes 
nakenbildeparadehefter.
B - Bart, ansiktspryd som ofte oppstår i 
eksamensperioden. Anskaffelse av slikt hjelper deg til å bli 
integrert i trønderhovedstaden.
C - CV-rytter. Person som kun bryr seg om sin fremtidige 
CV. Det er klart flere av disse på ind.øk. enn på EMIL.
D - Dragvoll, en myte. Myten sier at det studeres der. Det 
skal visstnok befinne seg “østenfor sol og vestenfor måne” 
(les: på den andre siden av omkjøringsveien).
E - å nevne noe på EMIL blir for lett, derfor: 
Energikontakten, et samarbeid mellom fakultet, 
energibedriftene og EMIL. Gjør mye bra, alt for mye til å 
gå inn på her og nå.
F - F. Fryktet karakter, unntatt av de taktisk kontende. 
Problemet kommer når man får en konteeksamensperiode 
med 37,5 studiepoeng eller mer. 
G - Glassgården, eller “the electric garden” i følge 
foreleserne i TEP4175 Design av en vindturbin. Et sted 
hvor mange EMILere vanker. Kjent for 17.mai-frokost, 
Korstock, faktisk kule stands og diverse i fadderperioden. 
Konstruert slik at det enten er alt for kaldt, eller alt for 
varmt. Var egentlig ment for at professorene kunne løpe 
tørrskodd mellom Sintef og forelesning, men ble mistolket 
av omega som en plass å kooperere.
H - Helsestasjonen, et godt tiltak for EMIL-studenter som 
liker å sparedusje sammen og heller ikke ser det materielle 
behovet for å eie egen seng. Gjør at sju kvadratmeter 
hybel føles mye større ut.
I - Isfit, en av mange ting som vi på EMIL liker å beskjeftige 
oss med på fritiden. Samfundet, TSS, TKS, UKA og utallige 
andre festivaler engasjerer EMILere.  NTNUI er kanskje 
organisasjonen som de siste årene har vært mest infiltrert 
av EMIL og hovedstyret har nytt stor glede av dette.
J - Janus, bergensk ullvarefabrikk kjent for god kvalitet, 
noe som ikke kan sies om linjeforeningen med samme 
navn.
K - Kjelleren, pint under Omegalus SiTatus, korsfestet død 
og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde på 
det tredje år.
L - LINK, skaffer bedriftspresentasjoner med masse gratis 
øl og mat.
M - Magneten, kafeen på EL-bygget het dette tidligere, 
men navnet er nå kun kjent av de eldste studentene. Kjent 
for EL-burger, Model X, riffla chips og kantinedamer av 
særklasse.
N - Naturen, noe en ekte EMILer bryr seg om. Stikkord er 
Nye MiljøKom (les krigskom vender tilbake), “Ett tørk er 
nok” og dumpster diving.

O - Opptak, en guilty pleasure for sanne sivinger. Har jeg 
tid til å bli med på dette? Er dette verdt å satse på? Svaret 
er JA og JA. En vanlig feiloppfatning er at man får mindre 
fritid av å bli med i komiteer. Sannheten er at man har det 
gøy, får nye venner og nye erfaringer på kjøpet. Høres 
mistenkelig mye ut som fritid for meg.
P - Pikestrøm, det beste damekoret. Feirer nå også sitt 
eget 5-årsjubileum ett år etter storebror Høystemt. 
Q - Quiz, nytes best med venner og øl på Samfundet, som 
kjører quiz hver uke. Finnes i tre utgaver: Tirsdagsquiz, 
filmquiz og musikkquiz. 
R - Realfagsbiblioteket, populær leseplass, bygget i EMILs 
barndom. I eksamensperioden er det lang kø for å komme 
inn her kl. 08.30, til tross for at det plutselig står diverse 
doktorgrader med høyttaler og holder presentasjoner om 
diverse forskning midt i det ellers så stille biblioteket.
S - Stripa, mindre kjent som Sentralbygget, er et sted 
studenter flyr rundt etter kaffe mellom forelesninger. Når 
man kommer ut av forelesningssalene her vet man ikke 
riktig hvor man er eller skal. Tar av helt når man kommer til 
Hangaren og forstår at man har gått feil vei.
T - Tur, en reise mellom to punkt. Arrangeres ofte i form av 
joggeturer, hytteturer, fjellturer, skiturer, Åre-turer, bilturer, 
gastronomiske reiser og klasseturer. Vi er så glade i turer at 
vi har flere komiteer som kun har arrangering av dette som 
formål. Kan man egentlig kalle seg en komite uten turer?
U - Under Dusken. Eneste studentblekke i Trondheim vi 
finner det naturlig å sammenligne oss med.
V - Vindmøller, eller vindturbiner som det heter på 
fagspråket, er kanskje verdens vakreste konstruksjon på 
over 200 tonn. EMIL har sin egen vindmølle på Smøla som 
heter “EMIL in Ventus”.
W -  Web. https://emilweb.no/ erstattet ntnu.no/emil 
og fikk en meget velkommen endring i designprofil og 
funksjon. Her kan du finne bedpres, jobb, komiteer og 
selvsagt Vannmagasinet.
X - X-kom. Ekskursjonskomiteen til de høyere 
klassetrinnene.
Y - y, den nest beste variabelen å løse integraler og 
ligninger med.
Z - Zzz, onomatopoetikon ofte observert i Energi- og 
miljø-forelesning.
Æ - Æ, en vokal du har hørt mye oftere siden du kom til 
Trondheim. Trøndernes favorittvokal kan i seg selv være 
substantiv, verb eller interjeksjon. Det er forøvrig også 
navnet på en app som får deg til å handle på Rema.
Ø - Øl. Husk at man blir mett av øl, men ikke full av 
havregryn.
Å - Åre. Skisted i Øst-Trøndelag som ble avstått til 
svenskene i 1645 som resultat av kjekling mellom den 
danske og svenske kronen. Også kjent for ekstrem kulde, 
to ski-VM og gater fulle av fulle russ og studenter.

DESIGN KATRINE REISÆNEN

Hilsen fra olje- og energiministeren

Kjære studenter, kjære EMIL,
Gratulerer med 20 år fylt med aktiviteter og engasjement siden oppstarten i 1998. Linjeforeningen er et flott sosialt 
samlingssted for studentene. Studietiden er en kjempefin tid og EMIL bidrar til å gjøre den enda bedre. 

Gratulerer også med å ha valgt en av Norges mest spennende studier. 
Sivilingeniørstudiet er en inngangsbillett til en spennende karriere i Norges viktigste næringer. Studiet i energi og 
miljø gjør dere kvalifisert til å være med på utviklingen av vårt fantastiske kraftsystem, sørge for at alle oss andre har 
strøm når vi trenger det, eller dere kan bidra til å løse spennende utfordringer knyttet til Norges største verdiskaper 
– petroleumsnæringen. 

Norge er et lite land. Men innen energi er vi store. Det er over 100 år siden vi ble store på vannkraft og over 50 år siden 
vi begynte med petroleumsaktivitet. Dette har bidratt til å gi oss kompetanse i verdensklasse som også kan benyttes 
på en rekke andre områder. Erfaringer fra disse næringene brukes i alt fra havbruk og fiskeri til helseteknologi. Dyktige 
ingeniører er det bruk for over alt.

Som olje- og energiminister er jeg opptatt av at vi skal være en betydelig energinasjon både i dag og i framtiden. For 
å få dette til er vi helt avhengig av dere. Dere er framtiden til Norges viktigste næringer. Både kraftnæringen, olje- og 
gassektoren, men også havbruksnæringen og industrien har behov for ny arbeidskraft og kompetanse. Det er mange 
jobber som skal fylles og mange nye jobber som skal skapes. Utviklingen går veldig raskt og vi trenger dere for å skrive 
de neste kapitlene i historien om energinasjonen Norge.

Gratulerer nok en gang til EMIL med de første 20 årene. Til dere studenter vil jeg gjerne benytte anledningen til både 
å ønske dere alle lykke til med studiene, men også takke dere for at dere valgte nettopp sivilingeniørstudiet. 

Med vennlig hilsen
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

MODERNISERT AV GEORG VOLDEN

DESIGN KATRINE REISÆNEN & OMER BABIKER
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Gratulerer med 20-årsdagen EMIL!
Du verden som tiden flyr, og hvem skulle trodd det allerede er 5 år siden forrige jubileum.

For meg som har fulgt EMIL helt fra starten i 1998 er det flott å oppleve hvordan stadig nye generasjoner av studenter 
setter sitt preg på linjeforeningen og studiet. Det har alltid vært en glede å jobbe sammen med linjeforeningen 
og studentrepresentanter i forskjellige råd og utvalg. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for det gode 
samarbeidet. Linjeforeningen har helt fra starten gitt uvurderlige bidrag til studieprogrammets utvikling og generelle 
ve og vel, og gjør det med like stor entusiasme i dag som tidligere.

Jeg må også få takke linjeforeningen for den innsats dere gjør for studentene på studieprogrammet med 
arrangementer og tiltak av mange slag. Det sier jo sitt at studenter som bytter til andre studieprogram allikevel for 
evig og alltid regner seg som EMILere! 

Derfor er jeg trygg på at det givende samarbeidet vil fortsette også i fremtiden, og at det bare er å se frem mot 25-års 
jubileum i 2023. I’ll be around!

Vennlig hilsen

Halsten Aastebøl

Studieprogramleder

Hilsen fra studieprogramleder

DESIGN KATRINE REISÆNEN & OMER BABIKER

Trøndersk 
101

Retroflekse konsonanter, palatalisering, tykk l og apokope er 
markante kjennetegn på den trønderske dagligtalen, men når 
man kommer flyttende til trønderland og treffer noen som ikke 
snakker såkalt “fintrøndersk” kan du fort komme bort i gloser du 
ikke helt forstår. Her er noen utvalgte ord og uttrykk for å sette 
deg i gang med integreringen.

Itj færra nålles: fra nordtrøndersk; ikke trå tilfeldig. Den trønderske 
versjonen av “take care”. Ofte hørt av mor før man drar ut på fest.

Sjø: kortform av “skjønner du”. Eg takla itj makrell i tomat, sjø.

Ått: trøndersk til/for. Eks: Itj værra vanskeli ått meg! Kanj du hold øln 
ått meg?

Klar: forvirrende ord for søringer. 

1. Sliten Æ bli klar av dæ!

2. Klar himmel, klart vann, klarsynt

3. Klar til kamp; E du klar t å færra?

Søring: person som kommer fra steder sør for Dovre. Må ikke forveksles med 
sørlending. Brukes i enkelte sammenhenger nedsettende: Jævla søring. En litt 
ubrukelig eller spesiell person. Ikke like negativt som svenskefaen.

Ravvadall: Uorganisert, rotekopp.

Snofft: Kjappt, enkelt og greit.

Jøys: Tull og fanteri.

Umakredd: Redd for å måtte gjøre noe, lat.

Vantari: fra trøndersk vanskapning. En skurk, urokråke, skikkelig dårlig person. 
Denne beskrivelsen vil du ikke ha på deg.

Bængelver: av trøndersk kranglebukk.

Slarv: uordentlig, dårlig arbeid.

Foten: betyr på trøndersk hele benet, ikke bare fotbladet.

Karravolin: ønsker å krangle eller yppe seg.

Ful: sint.

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

Se mer på statkraft.no

Kjære EMIL, 
Gratulerer så mye med deres 20-årsjubileum.

Som studieveilederen deres siden 2015 er det en glede å kunne skrive noen ord til dere.

Dette er en hilsen skrevet med hjertet. Den er også skrevet med hodet, men først og fremst hjertet. 

Mye har skjedd både for dere og for meg siden vi hadde våre første samtaler sammen. Vi har møtt hverandre i studiestarten. 
Spente på hvordan året og studiet skulle bli. Vi har vært på ekskursjoner sammen til Smøla, Sunndalsøra og Bergen. Vi har ledd 
sammen og vi har stått samlet i sorg. Vi har sett hverandre og lyttet til hverandre. Sist og kanskje best, vi har feiret sammen i det 
dere leverer masteren og er klare til å vise verden hva en rykende fersk sivilingeniør har å by på.

Kjære EMIL. Jeg har sett dere vokse. Fra spente førsteklassinger til modne og reflekterte 5. klassinger med kanskje rufsete 
skjegg og bustete hår etter våkenetter på lesesal og innspurt på masteroppgaven. Glade for å være ferdig, men også vemodig 
og litt trist for at et 2,  5 eller kanskje 10 års studieeventyr går mot veis ende.

Tusen takk til alle dere som siden 2015 har kommet på veiledning og har invitert meg med på deres reise. Det har vært en 
glede å bli bedre kjent med deres historie og til å hjelpe dere å sortere tanker når studiet, NTNU eller kanskje livet er litt tungt, 
komplisert eller litt vanskelig å forstå seg på.

Jeg har blitt glad i deg EMIL og jeg er så stolt av deg.

Jeg er stolt av hvordan alle rundt snakker om det gode samholdet og engasjementet som er blant dere. Jeg er stolt av verdiene 
dere fronter og måten dere inkluderer og finner måter hvor alle kan føle at EMIL er et hjem langt borte fra hjemme. Husk at hver 
og en av dere er ansvarlig for å ivareta hverandre. Undersøkelser viser fortsatt at ensomhet fortsatt forekommer i Norges beste 
studentby, og jeg håper at nettopp du er den som strekker ut en hånd for å gjøre dagen og studietiden til dine medstudenter 
bedre. Husk at livslange vennskap ofte starter med et hei.

Avslutningsvis ønsker jeg å rette en spesiell hilsen til noen av dere. Denne er til deg, ja du som har bygget mye av din identitet 
rundt å være klassens beste på videregående. Til deg som nå har mistet litt troen på om du egentlig er så flink som dine 
foreldre og/eller lærere sa at du var. Det at du leser denne hilsen betyr at DU har kommet inn på NTNU og at du har alle 
forutsetninger for å lykkes. Det betyr at du har kommet deg fra kretslaget til landslaget. Vær så snill, ikke vær redd for å spørre 
klassekamerater når du står fast. La det være en kultur hvor dere bygger hverandre gode og løfter hverandre opp og fram. Spill 
hverandre gode. Dere er på samme lag og alle er her for å lære. 

Bruk jubileumsuken på å feire og minnes!

Helt til slutt. Når hverdagen inntreffer igjen og glitter og galla nok en gang har blitt til matpakke på lesesal. Når tankene svirrer 
og du trenger noen å hjelpe deg å sortere tanker så husk alltid dette.

Kjære EMIL.

Døren til snickerboden er alltid åpen. 

Velkommen.

Vennlig hilsen

Kristoffer Halseth

Studieveileder

Hilsen fra studieveileder
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Fasit bakerst i magasinet

“Sudoku” er satt sammen av de japanske ordene “su” og “doku” som betyr henholdsvis “tall” og “alene”. Selv om 
puslespillet er mest kjent under det japanske navnet, kom det originalt fra USA under navnet “Number place”. For å gjøre 
språkforvirringen komplett, har vi laget et brett med kjente og kjære greske bokstaver i stedet for tall. Kan du løse det før 

hovedretten serveres under jubileumsbanketten?

TEKST SANDER HOLUM

Komiteene som forsvant

Barnekom
Denne kjære komiteen gikk bort alt for tidlig og 
rakk aldri å vokse opp. Med sine barnslige sprell 
og nostalgiske kosestunder ga denne komiteen 
et sted der vi kunne drømme tilbake til en gang 

vi ikke visste hva tidsfrister, integraler eller ansvar 
var. Ettersom linjeforeningen har blitt eldre har vi 

visst vokst fra det litt mer uskyldige i oss, og denne 
komiteen gikk i graven før den fikk mulighet til å 

utfolde seg i all sin prakt. 

Snekkerbua
Mye har gått i glemmeboka av hva denne 

komiteen holdt på med. Kan det ha vært et 
sted man ble sendt til etter å ha blitt tatt i å 

stjele kaffe fra kontoret? Når man blir tatt ropes 
det “EMIL!!!”, og man løper så fort man kan 

til den trygge snekkerbua. Eller kanskje mer 
sannsynlig et samlingssted for de som liker å 
utfolde seg gjennom treverk. Uansett et godt 

tilskudd til linjeforeningen som er savnet.

Stresskom
En komité dedikert til å bekjempe studentens 
største hverdagsfiende; stress. I en kamp like 
storslagen som The Empire vs The Rebellion 

og Pikachu vs Mewtwo, sliter studenten dagen 
lang. Denne foreningen lovte å kjempe ved 

studentens side, men måtte til slutt se seg slått 
og studenten må i dag kjempe denne kampen 
alene uten en sterk alliert. Det er med stort 

savn studenten i dag minner sin falne allierte.

 Kleinkom
Klein hadde en litt annen betydning i gamle 

dager. Da vi i dag ofte bruker klein om 
pinlige situasjoner, ble det før brukt om å 
føle seg litt dårlig. Og for en student ble 

det brukt om å være bakfull. En komite for 
å hjelpe studentene som var litt nedenfor 
dagen derpå er edelt oppdrag. Studenter 
drikker fortsatt, så kanskje en komite som 
gir litt oppmuntring trenger en gjenfødsel?

Komkom
En komite for komiteer? Hadde våre kjære 

forgjengere litt for mye fritid, litt for lite 
inspirasjon eller var de misforståtte genier? 
Mye er glemt og det kreves tid for å grave 
opp informasjonen som trengs for å svare 

på disse spørsmålene. Uansett er det 
komite mindre og ingen komiteer fortjener å 

forsvinne i glemselen.

Bassekom
En sportskomité som spilte den obskure sporten 
basse. Sporten minner veldig om «nullspretten», 
men ballen er lagd av strikk og ballen må lande 
i en av motstanderenes ringer for å få poeng. I 

følge NRK ble basse spilt i Trondheim, Mo i Rana 
og Marokko på 80-tallet. Basse spilles ikke lenger 

organisert i EMIL, men hvis noen eventyrlystne 
EMILere har lyst til å prøve seg står reglene her: 

http://www.basse.no/hvordan-spille-basse/.

Kom og bad
En komite som levde med en holdning vi 
alle kan bli inspirert av. Fryktløse og med 

en iver for å kaste seg ut i ting kastet 
medlemmer i denne komiteen seg i alle 
vann uansett forhold. Vi har alle noe å 

lære av denne komiteen, kanskje spesielt 
når vi skal ut i arbeidslivet en gang i 

kommende år.

(Klovneløpet)
En suksesshistorie av en komite som 

ikke har gått bort, men har løsrevet seg 
fra linjeforeningens overbærende vinger 

og flyr nå på sine egne. Et formål så 
skjønt og viktig at «komiteen» fortsetter 

fremover i høy hastighet. De røde nesene 
og hyggelige smilene møter oss like 

velkomment hver høst. Vi ser frem til å 
se denne videre utviklingen av dette edle 

prosjektet.
 

Ikke alle komiteer overlever tidens tann og går i glemmeboken etterhvert. La 
oss da kjært se tilbake på noen av komiteene som forsvant.

Gresk Sudoku 
TEKST GEORG VOLDEN
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Det var en gang en liten gutt som het Emil. 
Han var egentlig en ganske vanlig gutt, men 
han hadde en egenskap som ikke alle andre 
gutter på hans alder hadde. Emil hadde en 
tanke. Faktisk en ganske stor tanke for en 
liten gutt. Emil ville nemlig redde verden. 
Men hvordan skulle han klare det? Han var 
jo bare én, og så veldig liten.

Emil tenkte stille for seg selv:
– Verden blir nøyaktig så bra som de 
handlingene vi mennesker velger å gjøre. Å 
gjøre eller ikke gjøre, det er tingen!
Og slik sendte Moder Jord Emil ut i verden 
sånn at han kunne realisere den store, lille 
tanken sin.

Etter å ha gått langt og lengre enn langt 
kom Emil til et stort hav. På en metalløy ute 
i havet stod Georg og Petrine og pumpet 
opp stygg, svart og stinkende olje. Det 
gikk i et forrykende tempo og flammene 
stod høyt på himmelen mens oljen ble 
fraktet over i store tankskip. I det samme 
så Emil at en stor og sterk storm nærmet 
seg land. Havnivået steg raskere enn 
antatt og nyhetene meldte om ekstreme 
tørkeperioder i store deler av verden. Irma 
Isbjørn klamret seg fast til et smeltende 
isflak.
– Å hjelp meg, hjelp meg, isen må ikke 
smelte, hikstet Irma Isbjørn.

Og klok som Emil var, løp han ned til Georg 
og Petrine og ropte:
– Hallo, hallo, jeg tror ikke dere vet hva 
dere gjør. Ser dere ikke at dere varmer opp 
verden?!
Så forklarte Emil om klimagassene og 
klimaendringne. Georg og Petrine forstod 
og bestemte seg for å hjelpe Emil med å 
redde verden i stedet. Teknologi kan vi jo 
bruke til flere ting, mente de.

Plutselig kom en knallrosa Jeep kjørende 
forbi i en rasende fart. Det var Smøre-
Snorre. Emil syntes at det var for galt at han 
skulle kjøre slik og forurense, så han foreslo 
for Smøre-Snorre at han kunne kjøre el-bil 
istedenfor, og det synes Smøre-Snorre var 
en fabelaktig idé.
– Kanskje du kan hjelpe kompisen min også, 
spurte Smøre-Snorre.
– Hun heter Bjørg-Bygg og har kledd på 
seg alt, alt for mye. Hun er blitt både for 
varm og klam og ingen vil bo i henne lenger. 
Faktisk holder hun på å knekke fordi hun er 
blitt for tung.
– Ikke noe problem, sa Emil. Og slik ble det 
til at Bjørg-Bygg fikk både solceller på taket 
og SMART-måler i kjelleren.
Slik fortsatte Emil med å gjøre verden 
bedre, litt etter litt.

Emil vandret fredelig videre og nøt synet av 
en stor vindmøllepark, som lå i utkanten av 
en stor skog. Det regnet, så Emil skjønte at 
dette måtte være regnskogen.
– Regnskogen er viktig, tenkte Emil mens 
han grublet på hvordan han skulle klare å 
gjøre hele verden bedre. Det var verken en 
lett eller rask oppgave.

EMIL-eventyret
TEGNET AV ELLA ØKSNEVAD
FARGET AV BALDER BRYN MORSUND

Emil så seg rundt igjen. En grå tåke hadde 
lagt seg rundt den lille byen han nå befant 
seg i. Trærne så triste og sørgelige ut, 
og over alt var det søppel. Emil ga det 
nærmeste treet en god klem og begynte å 
plukke opp skrotet.

"Når menneskene ikke engang tar vare på 
byen og trærne sine, hvordan skal jeg da 
klare å lære dem å gjøre det som er riktig 
for verden?" tenkte Emil. Han prøvde å 
tenke positive tanker.

Emil trasket tappert mot byen. Rundt seg 
og på veien så han triste og uttrykksløse 
mennesker, som han åpenhjertig forsøkte å 
opplyse om sin gode idé. Men menneskene 
virket likegyldige og upåvirkelige, akkurat 
som om noen hadde tatt fra dem selve 
evnen til å tenke selv.

I det samme dukket noen grønnkledde 
skikkelser i et særlig grønt lys opp. 
Dette var Moder Jords personlige 
etterretningstjeneste. Og de sa:
– Emil, vår venn, Moder Jord trenger deg 
mer enn noen gang, så ikke mist motet. Vi 
kan vise deg riktig vei, men bare virkelige 
handlinger kan redde verden, og det må du 
og alle andre gjøre alene.
Og like brått som de kom, forsvant De 
Grønne.

Jo lengre Emil gikk, desto mørkere ble det. 
Plutselig tronet den grusomme og voldsomt 
onde Grev Tsjernobyl og De Sortkledde 
hjelperne hans opp midt på torget, høyt 
hevet over alle andre.

– DU! tordnet Grev Tsjernobyl, og heiste 
Emil høyt opp i været med bare en finger.
Den lille byen ristet og himmelen ble svart 
som svarteste natten.
– Hvis ikke du slutter å redde verden, 
må du bøte med livet ved å drikke dette 
giftbegeret!

Først ble Emil veldig redd, men så husket han hva De Grønne hadde 
sagt, og lille Emil følte seg slett ikke så liten likevel.
Han stirret Grev Tsjernobyl hardt inn i øynene og sa:
– Ikke for min skyld, men for menneskenes egen skyld, drikker jeg heller 
giftbegeret enn å gi opp min tanke!

DESIGN KATRINE REISÆNEN
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Lyse-konsernet søker fremtidige ledere! 
 

I Lyse sitt nye graduateprogram jakter vi eksepsjonelle, unge personer som avslutter en 
mastergrad i løpet av 2019. Ønsker du å være med å forme Lyse-konsernet inn i fremtiden, 
samtidig som du får anledning til å jobbe med noen av vår tids mest spennende temaer innen 
grønn energi, telekom, infrastruktur og digitalisering?  

Lyse sitt graduateprogram er nytt av året, hvilket betyr at du vil ha stor anledning til å påvirke 
hvordan selve programmet ser ut, samt å legge til rette for et så bra program som mulig også for 
dem som kommer etter deg.  

Programmet vil gå over 2 år og du vil få anledning til å jobbe med 2-4 områder som er kritiske 
for konsernet. Du vil få tildelt en mentor blant ledere i konsernet, og etter at programmet er 
ferdig vil du være godt posisjonert for å ta en viktig rolle i Lyse videre.  

Hvem ser vi etter? 

Vi ser etter 2-3 personer som avslutter et mastergradsstudium i 2019. Vi forventer flest søkere fra 
teknologiske og økonomiske fag, men alle oppfordres til å søke. Uansett bakgrunn vil du få 
mulighet til å jobbe med temaer som ikke har direkte sammen studiebakgrunn, og vi vektlegger 
resultater og personlige egenskaper høyere enn hvilket studium man har gått.  

Vi forventer at du identifiserer deg med våre verdier Modig, Ansvarlig, Tydelig og Lagspiller, 
og at du har en genuin interesse for å utgjøre en forskjell - det være seg for kunden, klima, 
regionen, eller selskapet.  

 

Se www.lysekonsern.no/karriere 

Eller søk via denne linken: 
https://401700.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/3936251652?link_source_id=0 

 

Hilsen fra De Eldres Råd

Dette er en hilsen til EMIL fra De Eldres Råd (DER), men hvem er egentlig det? Helt siden linjeforeningen 
EMIL ble stiftet i 1998 har den hatt et styre bestående av syv engasjerte personer. Styret arrangerer bl.a. 
fadderperioden, hvor alle førsteklassingene får bli kjent med EMIL. De sørger også for at EMILs tradisjoner 
består, at økonomien ikke går under fra år til år og mye, mye mer. Alle gamle styremedlemmer slås inn i De 
Eldres Råd.

I tillegg utnevnes det hvert år en eller flere Æres-EMILere. En Æres-EMILer har vært engasjert og bidratt til 
linjeforeningen over lang tid, langt utover det som er rimelig å forvente. Å bli kåret til Æres-EMILer er den 
største ære man kan få på linjeforeningen, og i løpet av 20 år har det blitt utnevnt færre enn 30 stk. Alle Æres-
EMILere blir også medlemmer av De Eldres Råd.

Vi i DER har et veldig nært forhold til linjeforeningen. Vi elsker EMIL, og det er helt utrolig at EMIL nå er 
blitt 20 år gammel. Vi er stolte av å være medlemmer i Gløshaugens kanskje mest inkluderende og lavterskel 
linjeforening. Hvert eneste år opprettes det nye komiteer som bevilges penger fra EMILs budsjett og starter 
opp noe nytt. Det tilfører mer aktivitet til EMIL, og flere EMILere blir aktiv i egen linjeforening slik at vi kan 
fortsette å vokse.

En spesiell ting vi har lagt merke til, er at kjellerne nå har åpnet igjen etter å ha vært stengt i over to år. Flere 
av DERs medlemmer var med på å bygge den opprinnelige kjelleren hvor man kunne komme med medbrakt 
drikke, shotte fra skia og smiske til seg sprit i baren fra en bartender som var minst like full som deg. Det ryktes 
også om at hver gang det nærmet seg midnatt hadde hele EMIL ‘14-kullet toppløs time, noe vi håper årets 
førsteklasse gjeninnfører.

Så kjære EMIL, fortsett med å være verdens beste linjeforening. Takk for 20 år, vi gleder oss til 20 nye! 
Gratulerer med dagen!

Your’s truly De Eldres Råd <3
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PROSJEKTER
Frem mot jubileet har jubileumskomiteen jobbet med flere 

prosjekter. Prosjektene har hatt stor variasjon i både innhold 
og størrelse, men de har alle hatt til felles at de vil komme 
linjeforeningen til gode. Her kommer en presentasjon av 

prosjektene vi har jobbet med.

EMIL-strikkegenser
Til tross for at EMIL er en ung linjeforening har vi opparbeidet oss sterke tradisjoner. 

Det var derfor på høy tid at EMIL fikk sin egen strikkegenser! Det flotte mønsteret 
er inspirert av EMILs tre studieretninger og historie. En stor takk til Oda Skeie og Ina 

Charlotte Berntsen for genserdesign.
Vi har allerede sett flere flotte strikkegensere i gangene, og vi håper at flere henger seg 

på trenden når kulden setter inn for fullt. Oppskriften finner du på jubileets facebookside.

Øl og ølglass
Øl er en viktig del av ethvert studentarrangement og EMILs 20-årsjubileum er intet 

unntak. Vi har derfor vært så heldig å få ØlKom til å brygge vårt helt eget jubileumsøl! I 
tillegg har vi laget noen eksklusive jubileums-ølglass som vil være svært ettertraktede i 

enhver ølglassamling. 
Både øl og ølglass vil bli solgt på mimrerevyen fredag 12. oktober, så her er det bare å 

være tidlig ute for å sikre seg selvbrygget øl i stilige jubileums-ølglass.

Alumni-nettverk
Vi i jubileumskomiteen ønsket selvfølgelig å inkludere tidligere EMIL-studenter i 

jubileet, men vi oppdaget tidlig at EMIL ikke hadde et eget kontakt-nettverk for alumni. 
Et prosjekt ble derfor å lage et alumni-nettverk. Vi har brukt alle kanalene vi har for å 

nå ut til flest mulig av EMILs tidligere studenter, og vi er svært fornøyd med resultatet. 
Dette er grunnlaget for et alumni-nettverk som vi håper linjeforeningen vil fortsette å 

bygge videre på i fremtiden!

Snikkerbua-skilt
At EMIL-kontoret egentlig heter Snikkerbua er det flere som ikke har fått med seg. Det 
ble derfor bestemt å lage et skilt for å gi dette navnet litt mer oppmerksomhet. Skiltet 

er selvfølgelig håndlaget i ekte “EMIL i Lønneberget”-stil.  Vi gleder oss til å se dette 
flotte treskiltet pryde døren til EMILs kjære snikkerbu!

Det minnes
Jubileum handler om å se tilbake på årene man har lagt bak seg, og det har derfor vært 

et ønske om at jubileet skal bidra til å gjøre EMIL-studentene enda bedre kjent med 
linjeforeningen. Gjennom «Det minnes»-innleggene på facebooksiden og artiklene i 

jubileumsmagasinet har vi delt store og små historier fra EMILs 20 år som linjeforening. 
Vi håper dette har vært til både underholdning og opplysning, og at det vil gi inspirasjon 

til videre engasjement innenfor linjeforeningen. 

DESIGN KATRINE REISÆNEN
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12:23- Det er en allerede sliten gjeng som ankommer 
Sesam. Tørnkvist nekter å gå inn fordi han har sett en film 
på facebook om hva overdrevent inntak av grillkrydder kan 
gjøre med sentralnervesystemet. Resten av gjengen får seg 
noe velfortjent mat, og samtlige benytter muligheten til å 
kommentere at Ingrid og wannabe-veggie Drange uforståelig 
nok ikke velger mat som inneholder kjøtt. 

12:56– Under en time av prosjektet er tilbakelagt. Lars prøver 
å motivere gjengen ved å skryte av egne idrettsprestasjoner. 
«Én tjuefiredel er faktisk ganske langt, altså. Da jeg løp maraton 
på klasseturen i Bergen var jeg sliten etter bare to kilometer, 
men fullførte allikevel på en bra tid.» Dette virker dessverre helt 
mot sin hensikt, og Poppi svarer med gråt i stemmen at «det er 
kanskje ikke alle som synes at maraton er så veldig gøy?». 

Det går som det må gå – rett til helvete. De neste 23 timene 
skjer det for mye til å kunne skildre alt her, men har laget et lite 
sammendrag: 

13:37– Gjengen dumper ned på uteserveringen på Dromedar 
kaffebar. 

15:04– Ingrid «tar en pause» i utfordringen om å være ute på 
gaten, og går inn på Narvesen for å kjøpe snus. Tørnkvist og Lars 
stirrer vantro på henne, og sier de aldri kan tilgi henne for dette. 
Poppi svarer at hun synes det faktisk var bra at Ingrid tok et slikt 
valg som sterk, uavhengig kvinne. 

17:00- Dromedar stenger, og gjengen sendes på planløs 
vandring rundt i byen. Simon får akutt vondt i halsen, og må dra 
hjem. 

18:34- Ingrid og Poppi gir fullstendig faen, og drar hjem til Poppi 
for å ha jentekveld. 

20:21- Drange «kommer på» at han må i bursdagen til «en av 
sine beste venner», og kaster inn håndkleet. 

22:30- Henrik er bekymret for at saltbalansen i kroppen 
kanskje ikke er optimal, og bestemmer seg for å dra hjem for å 
ta salttablettene sine. Tørnkvist tar high-five med en rumensk 
uteligger. 

01:11- Lars og Tørnkvist er på vei opp til Bymarka. Tørnkvist 
sier han har sett på youtube hvordan man kan gjøre opp bål uten 
fyrstikker. 

03:45- Det viser seg at Tørnkvists oppskrift på bål forutsetter 
tørre bambusstokker, tørket tang og flint. Erstatningen våte 
granpinner, gress og gråstein fungerer ikke like bra. 

06:10- To iskalde gutter returnerer til sivilisasjonen. 

08:34- Tørnkvist må ha Red Bull, og prøver å kjøpe dette ved 
å stå utenfor og rope inn i en søndagsåpen butikk. Politiet 
ankommer etter hvert grunnet bråket. Tørnkvist prøver febrilsk 
å forklare at de kan bøtelegge eller straffe han så mye de vil, så 
lenge de ikke tar han med innendørs noe sted. 

12:00- To utslitte gutter går hjem. De er døgnets store vinnere 
(tapere).

Grunnet en intens immballsesong, rakk vi dessverre ikke å 
tilbringe 24 timer ute før Vannmagasinet skulle sendes til 
trykken. Denne teksten omhandler derfor det som kommer 
til å skje når vi gjennomfører prosjektet førstkommende 
lørdag. 

12:00- Styret var blitt enige om å møtes kl. 12:00 på 
Gløshaugen. Tørnkvist hadde på forhånd sendt en melding der 
han forklarer at han nettopp våknet, og er på plass «innen fem 
minutters tid». Han pådrar seg dermed sitt 100000 vinkryss 
for sesongen.

Lars er som vanlig megagira på å komme seg så langt unna by 
og mennesker som overhodet mulig, og prøver å overbevise 
de andre om at skogen er det beste stedet å tilbringe 24 timer. 
Han ønsker å vise de andre at han har mye til felles med sin 
navnebror Lars Monsen, til tross for at han knapt har beveget 
seg utendørs de siste 3 årene. Poppi og Ingrid argumenterer på 
sin side for at uteserveringen på Dromedar kafé tross alt er å 
regne som gaten. 

12:08- Diskusjonen er på vei til å bli opphetet når Tørnkvist 
kommer syklende. Han har ikke rukket å spise eller dusje etter 
gårsdagens immball, men har rukket å banke nedpå 4 sukkerfrie 
Red Bull. Koffeinen er på vei til å kicke inn, og han skriker «Hei, 
menneskejjj!» så høyt at vinduene på Nidarosdomen mest 
sannsynlig blåses ut (søknad til Blomsterpotten kommer). 

Styret har behov for at en sterk leder tar styring. Dette er 
ikke Lars. Henrik gjør derfor som han gjorde med jentene i 
immballsesongen; tar initiativ og bjudar på. Han foreslår å rusle 
ned mot byen for å få tak i noe mat. Lars som mest av alt ønsker 
at alle skal være venner, slutter seg raskt til dette, og plutselig 
er et samlet styre på vei mot Samfundet.

12:15- På vei ned forteller Ingrid hvor sykt lættis det er å 
være med i TP, og at EMIL-styret har alt å lære av dem, på alle 
områder. Simon på sin side er som vanlig blid og fornøyd, og 
roper med jevne mellomrom ut det nye favorittuttrykket sitt: 
«Eg tenke kjørr!». 

Poppi er midt i en intens utledning om at «ja, jeg er fra Bærum, 
og ja jeg har mange merkeklær, men det må vel være greit!?». 
Dessverre (heldigvis?) er det ingen som hører noe av dette. 
Koffeinen har nemlig kicket inn for fullt hos Tørnkvist, og han 
sykler i sirkel rundt de andre styremedlemmene samtidig 
som han ivrig forteller om en dokumentar på youtube om en 
amerikansk sekt som livnærer seg utelukkende ved å selge 
egen sæd til pornoindustrien. 

Drange finner på veien ned til Samfundet ut at verv i FestKom, 
Link, EMIL-styret, Teknologiporten og pressesjef i UKA 
ikke er tilstrekkelig, og velger derfor å søke stillingen som 
økonomiansvarlig i isfit. Snakkes på utmatrikuleringsseremonien 
om 7 år!

Styret tester:
24 timer på gaten
TEKST STYRET
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Irans  president svarer på spørsmål under pressekonferansen 
etter at det ble klart at han fikk hovedrolla da den Iranske 
Kongressen vedtok å lage en oppfølger til Dr. Strangelove, 
kalt “Or how we learned to worry the American Infidels by 
loving the Bomb” 03-07

Opplevelser i Cuba
“Hvis du ser en neger på gata som prøver å prate til deg, er 
det bare å sparke han rett ned, er du med? Ikke stopp opp 
eller prat, bare kom deg unna. Dette jævla negerpakket 
kan se til å ha seg ut av landet vårt!”

Klinekart 02-2013

Badekarsslagord
Bow Down Bow Down Before the 
Power of EMIL (1^EMIL = inf, red. 
anm...) Or be crushed Be crushed 
Byyyyy Our Jolly Tub of Doom

I want YOU to kildesorter! – Arnold Schwarzenegger

Bilde av nattbading

Nostalgiske memes

Halstens villere dager

Å opprette velfungerende kommunikasjon på stands 
er for de fleste en tur i parken. For oss vanlige dødlige 
er derimot denne “parken” en skyttegrav i Vietnam en 
stormfull natt i 1966, fylt med slanger, edderkopper 
og Jan Thomas. På andre siden av denne sjarmerende 
hinderløypen lyser målet klart i det fjernet: relevant 
sommerjobb. Så hvordan overlever man denne 
ekspedisjonen inn i det ukjente?  - Skjønn formulering 
05-12

Klage på bråk i Bergen

Best of Vannmagasinet

Jeg har den siste uka vært på en vidunderlig 
oppdagelsesferd i MediaKoms skattkammer.  
Kammeret er overfylt av uvurderlige skatter. 
Det har vært en fryd å kunne titte litt nærmere 
på historien og få et innblikk i hvordan 
linjeforeninga har utviklet seg. Men det er 
ikke alt en stakkars person får båret med seg 
ut av bugnende skattekammer. Her er det jeg 
fikk med meg ut, men jeg anbefaler alle på det 
sterkeste å dra på sin egen oppdagelsesferd 
om dog ikke så lang.

Anbefalte artikler:

Bingo, spill og hjernetrim
Sjekkeannonser før 2010
Matematisk novelle 04-2004
Fisken Hans Olav 02-2005
Midtsideslikken 04-2005
Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister 03-2006
Gullkorn av n’te-dimensjon 01-2008
Intervju med Harald Eia  02-2010
Styret tester masturbasjonsteknikk 02-2011
Julemysteriet på Gløshaugen 06-2012
Forlesernes datingstips 01-2015
Eksamenssitater a la Mauseth 01-2015

Gamle klimaartikler 

9-11 stripa  03-2006

Powerpoint, powerpoint, does whatever a powerpoint 
does. Can it fly? NO it can’t, buuut; it can make you sleep. 
dududududududu...

TEKST SANDER HOLUM
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ER DU VÅRT NYE 
INGENIØRTALENT?

Vi søker alltid etter smartere løsninger på samfunnets utfordringer.
 
COWI er avhengige av kunnskapsrike medarbeidere 
som utfordrer og utvikler oss. Derfor investerer vi mye i 
kompetanseutvikling av hver enkelt medarbeider.

Våre faglige og sosiale nettverk er designet for å utvikle ditt 
potensiale til det fulle.

Sommerjobbprogrammet COWI Try tilbyr utfordrende og 
spennende kortidsstillinger til studenter som ønsker å få en 
forsmak på hverdagen til en rådgivende ingeniør.

Les mer på våre hjemmesider: www.cowi.no/karriere

KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360° LØSNINGER 
COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med 
kompetanse i verdensklasse innen teknikk, økonomi og miljø.

Hva tenkte redaksjonen her?

Superforeleser

Emil – fløten 02 – 2005 

Nydelig dikt

Hadde det ikke vært for friksjon, hadde vi ikke vært her i 
dag - anonym foreleser

Hvilken filosof var ekspert på luftstrømninger? - “Volt-Air”  
03-10

Beklager, jeg har vært litt fjern de siste dagene, har vært 
på forretningsreise til Amsterdam. - Lars Nord

 “I just want to fool around with this formula ...” Matte 
4 foreleser
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5 SPØRSMÅL – FULL ELLER EDRU?

Spørsmål:
1.     Favorittpokemon?
2.     Beste vits
3.     Beste sjekkereplikk
4.     Hvis du skulle spist middag med en person, hvem ville du valgt? 
(død eller levende)
5.     Hvor er du om 10 år?

1) Nikolai Gulbrandsen
1. Slowpoke - har hørt  
    vi likner
2. My life 
3. «hei, vil du kjøpe meg                              
    en øl?»
4. Walmart yodeling boy 
5. På ferie

2) Ida Emilie Uglem 
Skoglund
1. Pikk atyou
2. Svensker som bestiller   
    bæsj
3. Hade
4. David Attenborough
5. Disneyworld

3) Jakob Strompdal
1. Pikachu
2. Magnus Døble
3. Jeg skulle ønske jeg var din  
    antideriverte så jeg kunne  
    ligge tangentielt til dine kurver
4. Donald Trump
5. Sjefen til Håvard Utne   
    Øxnevad

4) Hilde Vindenes 
1. Argumentor
2. Dra meg i fingeren
3. Hei du e sexy
4. Leonardo diCaprio
5. Et eksotisk sted langt vekk

5) Tuva Eikås Hagen
1. Ditto
2. Don't need any
3. Finne ikkje huset mitt, kan ej  
    sove med dej?
4. Jennifer Lawrence
5. Fortsatt på leiting etter huset.  
    Ref dårlig sjekkereplikk

6) Sander Holt Günther
1. Dragon night
2. Katta med slips
3. Halla baby
4. Barack Obama
5. Bor fortsatt i samme kollektiv   
    med gutta

7) Jesper Gayosso Paulsen
1. Rattata
2. Kan jeg gå nå? Hmm           
    jeg kommer ikke på noe på   
    sparket..
3. Trenger ikke
4. Magnus Døble, da blir det  
    ikke noe mat på meg
5. Mars

Klarer du gjette hvem som har svart på 
spørsmålene full og hvem som var edru?

Fasit: 1. full, 2. edru, 3. edru, 4. full, 5. edru, 6. edru, 7. full

DESIGN KATRINE REISÆNEN

Kom på tur
KomPåTur er turkomiteen for studentene på EMIL. Vi har bidratt til å bedre det sosiale miljøet på EMIL de siste 
årene, på tvers av trinn og spesialiseringer og fått studentene ut i frisk luft i travle studenthverdager. Turgruppa 
har hvert semester en rekke turer som alle EMILere har mulighet til å være med på. Alt fra korte lavterskelturer og 
netter under åpen himmel i nærområdet, til større toppturer og surfeturer. KomPåTur har hatt et bredt utvalg av 
turer, alle kan finne noe som er overkommelig og som vil falle i smak! 

De siste årene har KomPåTur gjennomført en rekke vellykkede turer med stor oppslutning. Eksempler på turer vi 
har arrangert de siste årene er toppturer i Romsdalen, surfetur til Hoddevika, Trekanten i Trollheimen på fjellski, 
«natt i naturen» i nærområdet, tur til Innerdalstårnet, koieturer, samt masse annet gøy. 

KomPåTur er drevet utelukkende av dugnadsånd og frivillig arbeid, og vårt ønske har alltid vært å holde 
egenandelene på turene så lave som mulig. Målet til gruppa er å kunne tilby gode turer, bidra positivt til et godt 
fysisk og psykososialt miljø, samt utlån av diverse turutstyr. Dette har ført til at vi har fått med enda flere på tur, det 
kreves verken forkunnskaper, masse utstyr eller mye penger! Med andre ord en ideell komité for studenter. Kom 
på tur med oss!

DESIGN OMER BABIKER

TEKST KOM PÅ TUR
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Betydningen av linjeforeningen

Studentfrivillighet. Studentfrivillighet er et fantastisk konsept 
som både kan flytte fjell, forme personer, og skaffe deg venner 
for livet. Minner for livet. I Trondheim finnes det mange former 
for studentfrivillighet, og linjeforeningen er spesielt viktig. Jeg 
mener linjeforeningen har et ansvar for å ta imot, og skape 
rom for alle sine studenter. Skape rom for at engasjementet 
kan blomstre, og at studietiden ikke handler om forelesninger, 
øvinger og eksamen.

En kveld satt jeg hjemme i sengen min og bestemte meg for 
å sende en mail. Mailen sendte jeg til Regnskogfondet og jeg 
skrev at vi var en gjeng på EMIL i Trondheim som var klare 
til å gjøre en forskjell. I realiteten var det bare meg og idéen 
min. Jeg fikk faktisk svar, og de ville møte «oss». Her kommer 
linjeforeningen inn i bildet. De tre første personene

Trondheim er kanskje verdens beste studieby, og EMIL er 
en av Trondheims beste linjeforeninger. Jeg har opplevd 
EMIL på sitt aller beste, flere ganger. Som vokalist i bandet 
Conductors, spilte vi for det jeg er overbevist må være 
verdens beste publikum. EMILere fra alle kull, på EMIL-
festivalen på Klubben på Studentersamfundet. Det var 
gode venner og bekjente, det var eldre EMILere som vi 
hadde respekt for, og det var yngre EMILere som nå styrte 
linjeforeningen slik vi hadde gjort tidligere. Alle hoppende i 
et langt tog rundt om på Klubben, etter at vi hadde blitt ropt 
tilbake til encore på vår aller første konsert noensinne.

I tillegg er det komitéene som først og fremst skaper rom for 
at linjeforeningens medlemmer får utløp for sitt engasjement 
og at de får utrettet ting de aldri ellers ville gjort. Jeg kan ta et 
personlig eksempel, som jeg vil at andre skal lære av.

Også er det komitéene da, kikertene i linjeforeningens falafel. 
Komitéene gir oss muligheten til å dyrke våre interesser 
og utforske interesser vi ikke visste vi hadde. De oppretter 
vennskap på tvers av klassetrinnene på EMIL, og det skal 
man ikke undervurdere. Det å kjenne folk i kullene over og 
under deg, gir både et deg selv et uvurderlig nettverk som kan 
hjelpe både i studietiden og i lang tid etterpå. Enda viktigere 
er det med på å samle linjeforeningen til én forening, og ikke 
fem-seks forskjellige kull.

Som komitéleder var jeg med på et strategiseminar hvor vi 
diskuterte EMILs vei videre. Etter dette ble jeg gående med 
en idé surrende i hodet. Denne historien har flere budskap, 
og det første er at ting skjer ikke hvis ikke enkeltpersoner 
tar ansvar og hopper ut i det. Idéen var enkel, jeg ville gjøre 
en forskjell. Andre budskap; ikke vær redd for å tenke stort. 
Tredje budskap, fem år i Trondheim har fortsatt ikke lært meg 
hvordan jeg bruker semikolon.

Det gikk ikke mange dagene før vi hadde det første 
introduksjonsmøtet, hvor et tjuetalls studenter møtte opp 
fordi de var interessert i å bidra. Studentfrivillighet. I 2015 
skapte linjeforeningen min rom for at jeg kunne få utløp for 
mitt engasjement, og sammen var vi ute og holdt forestillinger 
om regnskogsproblematikk for alle trinn på barneskolen, vi 
satt opp en regnskogslabyrint midt på torget i midtbyen, vi 
arrangerte det beste foredraget jeg har hørt i et fullsatt R1 og 
vi gjennomførte en instagramkampanje som samlet inn over 25 
000 kroner til en av de viktigste sakene i menneskets historie.

Nå sitter jeg plutselig i Oslo og bruker det jeg har med i 
bagasjen fra Trondheim for å forsøke å lose Norge inn mot 
i lavutslippssamfunnet. Og hver dag bruker jeg erfaringene 
jeg har fått fra EMIL, ikke først og fremst fra fagene, men 
erfaringer fra komitéer og verv. Erfaringer som jeg har vokst 
på og som har formet meg til den sivilingeniøren jeg er i dag. 
For en sivilingeniør er mer enn en med de riktige fagene. 
Mer enn en mastergrad. En sivilingeniør fra Energi og miljø 
har også vært medlem i EMIL. Og EMIL, er en viktig del av 
den utdanningen. 
Kjære EMILere. Bruk tiden i Trondheim til å skaffe så mange 
erfaringer som mulig, og engasjer dere. Trondheim og 
Gløshaugen er noe helt spesielt. Energi- og miljøingeniørenes 
linjeforening, skal gi dere muligheter dere kanskje ikke får 
senere i livet.

i linjeforeningen jeg spurte, ville alle være med på 
prosjektet og godt var det, for noen dager senere hadde 
vi et møte med NRK TV-aksjonen. Så begynte ballen å 
rulle, og det er helt utrolig hvor langt man kommer med 
engasjement. Det var riktig nok jeg som startet det, men 
etter en uke var prosjektet EMIL MiljøKoms prosjekt. 
For komitéene på EMIL skal legge til rette for at EMILs 
medlemmer får utløp for sitt engasjement, og utrettet ting 
de ellers ikke ville hatt mulighet til.

DESIGN KATRINE REISÆNEN

Regnskoglabyrint på Torget. Foto: Vannmagasinet.

Foto: Balder Bryn Morsund

Konsert med The Conductors på Klubben under EMIL-festivalen. Foto: Jarand Hole

TEKST JARAND HOLE
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ECT AS er et av Norges største selvstendige rådgivende ingeniørfirma innenfor 
elektroteknikk, med fokus på lysdesign, energi, bygg og infrastruktur. 

Firmaet ble etablert i 1988 og har i dag over 110 medarbeidere. 

Hver dag prosjekterer og planlegger vi byggeprosjekter som former fremtidens 
Norge. Store deler av fundamentet for suksess er vår tverrfaglige kompetanse 

innenfor elektroteknikk – alt fra solenergi til høyspenning.

Vi er stolte over det vi skaper som et direkte resultat av at vi huser flere av de 
beste medarbeiderne innen bransjen. ECT er i sterk vekst og vi er ønsker oss 

flere med på laget. Se ect.no for mer informasjon. 

ECT – gjør andre gode! – det er vår visjon.

Drammen – Hønefoss – Lysaker – Trondheim – Gol – Harstad
www.ect.no

Intercity, Farriseide - Porsgrunn

Holmlia skole, takintegrert solcelleanlegg VIA Ruseløkkeveien 26

Siden forrige EMIL-jubileum har Høystemt rukket å bli 6 år. De 
har vært sterkt preget av både oppkomst og nedkomst.

En sen kveld under korhelga Korstock våren 2017 hadde vi 
intimkonsert med Nabla sitt kor, Koreolis. For å vise oss fra vår 
beste side, slo vi til med vår greatest hit, nemlig Sko (av Bare Egil). 
Hvis du er en av de heldige som har hørt oss synge den, så vet du 
at sangen etter hvert eskalerer enormt i intensitetsnivå. Vi har 
en slags koreografi der vi tar av oss skoene våre og veiver rundt 
med dem. Det som var spesielt med akkurat denne fremføringen, 
var at våre to solister tok engasjementet sitt til nye høyder. Den 
ene hoppet så høyt med skoen i hånda at han knuste en lampe, 
hvis skår falt ned i ansiktet på den andre solisten. Han måtte 
innom legevakta og sydde noen sting, men var heldigvis kvikk og 
rask dagen etterpå! 

Vi fikk æren av å opptre på Badekarpadlingen høsten 2017. Vi 
hadde øvd inn tre flotte sanger, og var veldig klare for denne 
glimrende muligheten til å vise oss fram for de nye studentene. I 
løpet av dagen meldte derimot åtte stykker fravær, som førte til 
at vi kun var tolv på opptredenen. Opptredenen var utendørs, 
og der er det rimelig dårlig akustikk. I tillegg ble vi plassert rett 
foran en trailer med et bråkete aggregat som enkelt overdøvet 
et dusin herremenn. Publikum litt for beskjedne til å plassere seg 
i hørbar avstand, og ikke nok med det, en helt ny korist ble så 
nervøs da han skulle introdusere den første sangen, at han sa feil 
sang. Vi avsluttet dagen med en trøsteis.

I september 2017 ble Høystemt 5 år, og dette ble markert 
med en jubileumsfeiring etter førjulskonserten vår i november. 
Mange av de gamle medlemmene kom tilbake til Gløshaugen 
for å mimre om gamledager, synge sanger og bli kjent med 
deres etterkommere. Det ble arrangert flere leker, deriblant en 
sløyfeknytekonkurranse hvor de nye tok en overraskende seier 
over de gamle!

Et av Høystemts største høydepunkter var å være med på 
korhelg i Bergen under UKEN 2018. Der skjedde det mye rart. 
Som alltid når vi skal imponere andre, fremfører vi Sko, som 
førte til stor begeistring blant publikum. Halvveis ut i sangen fikk 
vi det vakre synet av at nesten alle i publikum hadde tatt av seg 
sine egne sko for å veive i takt med musikken.

Høsten 2015 kom Høystemt i kontakt med NRK, og avtalte å 
få opptre under P3aksjonen for Regnskogfondet. Vi fikk på oss 
noen rare kostymer som ikke hadde noe som helst med sangen 
å gjøre og kom inn i TV-teltet til P3-morgens programlederes 
store overraskelse.

Vi har altså vært på riksdekkende media, men vi har også fått 
internasjonal anerkjennelse! På YouTube har vi nemlig en video 
av oss som synger “A Lannister Always Pays His Depts” fra Game 
of Thrones, og den har over 11 000 visninger. I kommentarfeltet 
får vi kommentarer som “Your cover performance is good and 
truly epic. You deserve a lot more views.” og “They have a very 
obvious accent when they sing  –  which country is all of these 
guys from?”

Høystemt
TEKST HØYSTEMT
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Et mer kontroversielt arrangement i linjeforeningens regi enn 
Renselsen finnes nok ei. Fallhøyden for linjas omdømme er 
aldri større enn under denne dagen. Skulle noe gå galt vil det 
kunne få alvorlige konsekvenser for EMIL som linje og til dels 
NTNU som universitet. Sett i lys av tidligere uheldige hendelser 
knyttet til EMILs, og andre linjers opptak, har arrangørens 
«profesjonalitet» økt. Renselsens utforming, som den er 
nå, blir nøye vurdert med tanke på sikkerhetsvurderinger 
og helhetsinntrykk sett utenfra. Dialogen med NTNU og 
fakultetets dekan er tett og alle forhåndsregler blir tatt for å 
ivareta NTNU og EMILs integritet. 

Slik har det dog ikke alltid vært… 

Renselsen som ligner dagens stil kan spores tilbake til 2010. I et 
intervju med datidens EMIL-avis uttaler Renselsesgeneralen, 
som han ble kalt, seg om dette årets linjeopptak. Ja, 2010 
var en annen tid; «Noen var litt overstadig beruset, men 
ingenting er bedre enn noen å le av andre mens de andre 
har det kjipt». Til tross for store endringer fra den tid er 
tradisjonen med Renselsen i aller høyeste grad bevart. 
Hva som faktisk hender er tilslørt av hemmelighold og 
ryktespredningen gjør at de ferske EMIL-studentene har en 
mye mørkere forestilling om hva Renselsen er enn hva som 
er realiteten. Så lenge Renselsen har eksistert har også dens 
formål blitt satt spørsmålstegn ved. Hensikten er mer enn 

meningsløs harselering av de nye studentene. 

Tradisjon er et nøkkelord. Hvert år går førsteklassingene (og 
noen andreklassinger som ikke klarte sno seg unna) gjennom 
det samme som fadderne deres gjorde året før. Dette skaper 
en intern kobling hvor man kan referere til hendelser og 
aktiviteter man gikk gjennom denne dagen og begge parter 
vet hva det er snakk om. Målsetningen er at man sammen 
med eldre studenter kan se tilbake og le sammen av det som 
skjedde. Ved å ha gjennomgått det samme skaper det også 
et fellesskap, et «vi». «Ja, lolz, kebabfettet var sykt ekkelt 

RENSELSEN

ass!», «Tror ikke jeg skal spise fisk på en stund hehe» og andre 
morsomme interne jokes.

Fellesskap og lagfølelsen som skapes er også et viktig 
aspekt ved lidelsene. Fra EMIL-avisen 2012 «fiskeslo, 
kebabfett (og andre ting man ikke vil nevne) bringer fram en 
vinnermentalitet i lagene. Du har virkelig ikke lyst til å tape». 
Motivasjonen gjør at laget støtter, heier og samarbeider for 
å unngå en fæl straff. Gleden som utvises når laget vinner 
gjør at du glemmer det knuste egget du har i underbuksa. 
Ingenting får én ut av komfortsonen som et knust egg mellom 
rumpeballene (av erfaring). Å drikke og spise ekle ting, fysisk 
fostring og det å lukte fisk er alle ting som ikke setter varige 
spor. En dårlig følelse der og da uten tvil, men ikke noe som 
blir igjen. Den ekle smaken i munn forsvinner etter maks 
noen timer, stølheten gir seg etter noen dager og fiskelukta 
går bort etter tredje runde med blodskrubb og zalo i dusjen. 
Det man går gjennom på Renselsen gjør man heldigvis ikke 
to ganger. Det å gå ut av komfortsonen og føle seg utilpasset 
innen kontrollerte rammer er noe jeg mener alle har godt av 
og det er nettopp derfor alle anbefales å delta på Renselsen. 
Omfanget av hvor ille opplevelsene var denne dagen viskes ut med tiden og det man sitter igjen med er et minne om hvor 

bisart det var, og en stolthetsfølelse for å gjennomført noe 
såpass vanskelig og tøft.

De som deltar på Renselsen før-og-nå bør sitte igjen med en 
stolthet over å ha utfordret seg selv og kommet seirende ut av 
dagen. Det har ikke endret seg. At vi også nå kan gjennomføre 
arrangementet med god sikkerhet og lav risiko for alvorlige 
hendelser er noe EMIL kan se på med stolthet. En tradisjon 
som bevares for bevaringens skyld er ingen god tradisjon. 
Renselsen derimot viser at de som går gjennom det sitter igjen 
med et godt inntrykk og et minne for livet. Derfor vil Renselsen 
bestå. I hvilken grad opptaket blir videreført gjenstår å se, men 
foreløpig er det ingen grunn til å la være. 

TEKST GREV TSJERNOBYL
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Emil-Kjelleren åpnet for første gang i 2000, og veldig mye har 
skjedd siden den gang. Selv om vår kjeller er mye yngre enn 
de andre linjeforeningene sine, har den nok av historie å ta av. 
Historie som er veldig gøy å lese om nå 18 år senere, med en 
nyoppusset kjeller.

Den beste kilden til informasjon om kjellerens historie er 
Vannmagasinet selv, som har arkiv av sine utgaver helt 
tilbake til høsten 2002. I den tidligste utgaven er det første 
om kjelleren som møter deg en annonse for En-meter-med-
Tequila-fest. Deilig å vite at kjelleren da som nå ikke trenger 
en god unnskyldning for fest, og at det i hvert fall ikke er 
originalitet det står på. 

Også i den utgaven legger daværende kjellersjef Arild 
Knudsen frem hva som har vært kjellerens største utfordring 
gjennom årene (bortsett fra brannsikkerhet, men det vil jeg 
helst ikke snakke om). Trusselen over kjellerens fremtid var 
familieleilighetene. Ja, jeg skjønner at du, leser, blir redd. 
Men det var faktisk ikke bare bare. Det ble gjort lett hærverk, 
sendt trusler om litt av hvert, og egentlig generelt skapt dårlig 
stemning. SiT var lei, familiene var leie, og kjellerne var leie. 

«Jeg har fått trusler om at gjestene våre 
skulle bombarderes med brukte barnebleier 
og maling, låsen på kjelleren ble tettet med 
tyggegummi og i ett tilfelle var kjellerdøren 
forseglet med plast og beskjed om at kjelleren 
var stengt på ubestemt tid. Alt iscenesatt av 
våre bitre «fiender» i familieleilighetene» Arild 
Knudsen Vannmagasinet Høsten 2002 .

Heldigvis klarte ressurssterke mennesker å møtes, snakke 
sammen, og gjøre nødvendige tiltak slik at kjellerens 
fremtid ble sikret. Artikkelen fra 2002 forteller også om at 
«Samskipnaden i dag bruker tid og ressurser på å brannsikre 
alle kjellerne på Moholt … De prøvde i hvert fall. 

Når vi fikk de nye lokalene av SiT hadde vi egentlig bare hvite 
vegger og et gulv. Med varmekabler. Klasse. Ved hjelp av 
to fantastiske kjellerstyrer, samt flere frivillige ble kjelleren 
reist. Allerede første økten ble det boret hundrevis av hull 
inn i betongen, som førte til klager og en hyggelig mail fra 
skipnaden. Nå skulle alt støyende arbeid foregå mellom 0800 
og 1500 i ukedagene, noe håndsagentusiastene i komiteen 
satte stor pris på. Herfra gikk oppussingen jevnt fremover 
med hjelp fra mange kanter. Spesielt takker vi karen som ga 
vekk 800 kg murstein, ManneKom som snekret bord, og Jakob 
Strompdal som mekket vårt post-modernistiske beerpongbord.

Denne gangen er brannsikringen forhåpentligvis i orden, 
og fremtiden ser lys ut nå, som i 2002. Det er godt mulig at 
kjellerne blir truet av et eller annet i fremtiden, men det er 
det som gjør det spennende. Kjelleren er mer ordentlig nå 
enn noensinne, på godt og vondt. Vi har kanskje ikke åpent 
til 3 lenger, og dansing på bordet er en saga blott (i hvert fall 
for folk over 1,30 m), men kjellerånden som så mange har 
snakket om gjennom denne prosessen er forhåpentligvis 
ikke det. Jeg er helt sikker på at samtlige som har vært med 
på oppussingsarbeidet har hatt det utrolig gøy. Det vises, og 
jeg vil gjerne takke alle de som har bidratt, både i og utenfor 
EMILs Kjellerkom. 

EMIL     kjellerenFOTO SIGGI PÉTURSSON
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TEKST JUBKOM

Det minnes

Det er ingen tvil om at EMIL kan se tilbake på mange innholdsrike 
år. Komiteer har blitt opprettet, arrangementer har blitt avholdt 
og mange engasjerte studenter har vært med på å forme EMIL til 
å bli den flotte linjeforeningen den er i dag. Vi ønsker at jubileet 
skal bidra til at dere blir enda bedre kjent med linjeforeningen 
vår, og vi vil derfor dele noen historier fra 20 år med EMIL som 
linjeforening.

Linjeforeningens navn

Etter at det ble bestemt at Energi og Miljø skulle få sin egen 
linjeforening ble det utlyst en navnekonkurranse for å bestemme 
linjeforeningens navn. Flere kreative navneforslag ble foreslått, 
blant annet Helios, Vindmølla og Zigma. Vi i jubileumskomiteen er 
glad for at EMIL ble valgt.

Tidligere komiteer

EMIL hadde ikke vært det samme uten alle våre flotte komiteer. Helt 
siden linjeforeningen ble opprettet har det dukket opp både store 
og små komiteer for enhver smak. Dessverre er det ikke alle som har 
klart å holde på engasjementet. BarneKom, BasseKom, KomogBad, 
Snikkerbua, StressKom og U-kom (Utviklingskomitéen) er noen av 
komiteene som dessverre er forsvunnet.

EMIL og smørekoppens revyhistorie - starten

EMIL og Smørekoppens revysamarbeid startet allerede i 1999. 
Smørekoppen feiret 70-års jubileum og skulle i den sammenheng 
sette opp en jubileumsrevy. Flere EMIL-ere hadde vært en del av 
Smørekoppen før vi fikk vår egen linjeforening, og ettersom EMIL 
feiret ettårsjubileum ble det bestemt å slå sammen innsatsen. EMIL- 
og Smørekoppenrevyen var en suksess og ble raskt en kjær tradisjon 
som vi alle setter stor pris på.

Vinfesten

Den første store festen som FestKom arrangerte var Vinfesten. 
Denne ble avholdt i november 1998 på et utleielokale på Steinan 
studentby. Titalls liter vin var brygget og for en femtilapp i 
inngangspenger kunne man drikke så mye vin man ville. Det skal 
nevnes at etter denne festen ble lokalet stengt for festligheter i all 
fremtid. EMIL lot seg ikke stoppe av den grunn, og vin- og vårfest 
arrangeres fortsatt hvert år. Festen omtales gjerne som vin og klin 
på folkemunne.

Vindturbin på Smøla

EMILs vindturbin var opprinnelig et resultat av styret 02/03 sitt 
ønske om å sette opp et monument til ære for linjeforeningen på 
Gløshaugen. Til tross for stort engasjement, viste det seg at å sette 
opp en vindturbin utenfor elektrobygget var vanskelig å gjennomføre. 
Istedenfor fikk EMIL tildelt en av Statkrafts vindturbiner på Smøla, 
i anledning linjeforeningens femårsdag. Vindturbinen fikk navnet 
EMIL Inventus, og er et høydepunkt på førsteklassingenes årlige 
ekskursjon.

Første immatrikuleringsfest

EMILs første år som linjeforening bar preg av mye prøving og feiling. 
Den største tabben kom på immatrikuleringsfesten på Prinsen 
hotell i 1999, der alle inviterte styrer ved en feiltagelse fikk gratis 
drikke hele kvelden. Dette førte til en regning som tilsvarte nesten 
hele EMILs daværende budsjett.

Hattene

EMIL-styret er lett gjenkjennelige med sine flosshatter. Denne 
tradisjonen startet i 2002, da styret fikk ideen med å pynte seg med 
hatter. Flosshattene ble kjøpt på en morrobutikk og pålimt grønne 
bånd. Påfunnet ble straks en suksess. Det er ingen tvil om at hattene 
er en sikker vinner på fest, til tross for at de jevnlig blir stjålet.

Badekarpadling

EMIL har en stolt historie når det kommer til badekarpadlingen. I 
2006 ble EMIL historisk som den første linjeforeningen til å vinne 
fartskarkonkurransen 4 år på rad, og seiersrekken stoppet ikke der. 
EMIL har dessverre ikke vært så aktive de siste årene, selv om det er 
satt av penger i budsjettet hvert år. Vi håper neste års kull vil ta opp 
igjen tradisjonen.

4140



 

Vers 1. 
I 1995 + tre ble EMIL frøet sådd 
Det spirte og grodde, og nå er målet nådd: 
En blomstrende forening, for søster og for bror 
Med massevis av kjærlighet til gode moder jord 
 

Vers 2. 
Studenter i den gamle stad de tok sin spole fatt 
Da indusertes strømninger, samt grønne kiloWatt 
Turbinen snurrer hurtig rundt og volten gir oss smell 
men når vi kommer hjem igjen lager vi propell 
 

Vers 3. 
I EMILs vakre hage har nå utvalget blitt stort 
Noen drikker, drar på tur, mens andre driver sport 
Vi knytter bånd, vi lager mat og synger i falsett 
Til sammen danner vi en nokså nydelig bukett 

Vers 4. 
Tjo å hei å hei å hå det får gå som det må 
For mastergraden kommer snart, og sammen skal vi stå 
Tiden elger seg avsted, og hverdagen er tung 
Men glasset mitt er ikke tomt og kvelden den er ung 

Ref. 
Vi vandrer på vår kunnskapsvei 

med kløkt, kraft og spenning 
og vind, vann og vin og øl! 

Så ta en skål for EMIL! 

 

Copyright © Even Glad Sørhaug 

Ryktes at et klovneløpet 

styremedlem koste seg litt 

ekstra med en liten førsTISS i 
fadderuken

Tips oss!

sladder@emilweb.no

HELT anonymt!

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!
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5. klassing ville ikke ha pannekakefrokost i 

ukjent kollektiv morgenen etter immballet

Pikestrøm kjøpte inn safarikjeks med palmeolje til standen sin

Ryktes at ManneKom ikke klarte å bære 17. mai-fanen

KUN
0.5 GARN

To 5/6-klassinger fant tonen på 

immballet. Ryktet sier de dro hjem 

sammen

Ryktes at to gode kompiser på Emil var innom samme legekontor under fadderuken, uten å vite om hverandre. #LegeUtenGrenser

MR + IN = sant vet jo alle, men 

i sommer var MR å se i tidligere 

Grev Tsjernobyl sitt profilbilde

Førsteklassing som ble renset 

tisset på seg og spøy samtidig 

under renselsen! Tydeligvis ble 

han kjemperedd da han så greven 

komme imot han

Rødhåret tredjeklassing mistet bilnøklene sine da han merket stolper på en øy utenfor Bodø. Han måtte hentes

Ryktet på gaten er at det er 
fullt trekantdrama mellom 

en første-, andre- OG 
tredjeklassing OUUUU

En viss andreklassing hooket heftig 
med et fadderbarn i bodegaen på 
togafesten...... ryktet sier det var 

hender LANGT under togaen
Tredjeklassing slettet tinder 

etter at å ha vært psykolog for 
psykologstudent

4342



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
-in

ge
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sp

ill
et Teknologi: Hva er Li-fi?

Naturvitenskap: Hva beskriver Mach-nummeret?

Klima: Hvilke type dyr påvirkes mest av forsuringen av havene?

Energibruk: Hvem fant opp dampmaskinen?

Ymse: Hvilket virveldyr er lengstlevende?

EMIL-ingeniørspillet

 Elgen observerer
...at kjelleren har åpnet
...at her blir det party!
...at ikke engang omega kan stoppe oss nå
...at Omega deler kjeller med Placebo
...at Placebo er jo gift med EMIL
...at nå blir det bråk
...at det blir Flu Fight
...at man ikke egentlig trenger å bekymre seg for Omega
...at EMIL og Placebo har det bra sammen
...at Høystemt skal sverme med Placebo’s damekor Bilyd på Sjungom
...at ekteskapet er reddet
...at Pikestrøm også er et kor på EMIL
...at de er 5 år
...at EMIL også fikk sin første kvinnelige kongsknekt på sitt 5. år
...at hun het Silje Michelsen
...at etter valgfors dro man på Edgar med De Eldres Råd i spissen for å drikke                                
    kongsknekten under bordet.
...at vi er milevis foran USA som aldri har hatt kvinnelig president
...at RIP Hillary
...at RIP USA
...at RIP klima
...at Erna kun er Norges andre kvinnelige statsminister
...at Gro smalt til tre ganger
...at EMIL er sykt progressiv
...at vi ikke vil affilieres med politiske partier som kaller seg dette.
...at vi pleide å vinne badekarpadlingen
…at fem år på rad!
...at marin og maskin fikk gjennomgå både på Nidelven og i EMILs      
   linjeforeningsblad
...at Vannmagasinet har vært her siden EMILs begynnelse
...at riktignok het vi tidligere EMIL-Avis
...at det er sykt mye gull å finne her!
...at noe kunne vi ikke ta med i denne utgaven
…at det ligger mange magasiner ute på emilweb.no
…at EMIL får til det meste
…at det er mye å feire
…at EMIL er 20 år!

• Dataoverføring ved hjelp av synlig lys (lysbølger 
istedenfor radiobølger)

• Fart i forhold til lydhastigheten

• Skalldyr

• Thomas Savery

• Håkjerring
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