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Hilsen fra Styret
Kjære alle EMILere!
Eksamensperioden er over oss, og semesteret går mot slutten. Et nytt EMIL-styre
har blitt valgt, og vi i gamlestyret må mer eller mindre motvillig takke for oss. Det har
som vanlig gått helt ubeskrivelig fort, og det føles ikke lenge siden vi stod i R7 som
Klem et tre, vann en blomst og vær
nyvalgte. Sånn er racing.
glade i hverandre!
Det har vært utrolig flott å se hvordan førsteklasse har tatt med seg engasjementet de
viste i fadderperioden inn i et bredt engasjement i EMIL. Det må være flere år siden
så mange forskjellige mennesker har engasjert seg i komitéverv i linjeforeningen.
Komitélederne har veldig mye av æren for dette – dere har gjort en fantastisk jobb.
Å engasjere seg i EMIL skal være gøy. Til tider er det kanskje arbeidsoppgaver som kan være mindre spennende, men jeg håper i det store og
hele at alle som tar på seg verv og ansvar har en positiv totalopplevelse. Selv om man legger ned innsats for andre, er det viktig å ikke glemme
seg selv oppe i det hele. Gjør det du selv synes er gøy, og bruk studietiden slik du føler gir mest mening!
Selv om linjeforeningen er profesjonelt drevet på mange måter, er det viktig at man ikke glemmer hva vi er – en organisert køddeforening. Vi
er studenter som skal ha det gøy, og uansett hvor stort budsjettet har blitt, eller hvor mange samarbeidspartnere vi har i næringslivet, må vi
huske på å bevare humoren og det uformelle. Å ha det gøy er noe av det viktigste man lærer som student!
Jeg vil avslutte med å takke alle for et utrolig bra år. Håper dere ikke er for stresset for eksamen, det kommer helt sikkert til å gå greit.
Hvis det ikke går så bra, er det viktig å huske på at man kan konte eksamen, men man kan faen ikke konte en skikkelig EMIL-fest!
God jul, og lykke til!
Vennlig hilsen EMIL-styret
v/ Kontknekt Lars Falsen Habostad
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I dag kan vi glede med en helt, vanlig, ordinær utgave, med alle dine favorittspalter: (h)elgelesning, energinytt, utgavens epost,
øl-anbefaling, serviettregnestykket m.m. Så mens verden rundt oss er i stadig endring, er i alle fall Vannmagasinet i stor grad
samme gamle.
Når dette skrives er KrF, med godeste Ingolf Ropstad spissen, i sonderinger med regjeringspartiene, mens Knut Arild
Hareide står på sidelinja. FrP har langt på vei sagt de er lite villige til å gi, mens KrF har flagget at spørsmålet om paragraf
2c, “Downsparagrafen” som hovedsak. Dermed er det på ingen måte duket for at KrFs inntog i regjeringskontorene blir noe
stor miljøseier. Det hadde det kanskje blitt om Hareide hadde fått det som han ville, eller ikke? I kåringer av miljøpartier
pleier Arbeiderpartiet å få en marginalt bedre score enn Høyre, mest fordi de prater mer om miljø, mens Senterpartiet
som regel havner rundt samme score som FrP! At et landbruksparti ikke bryr seg om miljøet? Forstå det de som kan. Så kan
man spekulere i om SV hadde dyttet de rødgrønngule i faktisk grønn retning, eller om de hadde tatt til takke med skolefrukt.
Venstre har ikke klart det med Høyre og FrP, selv i regjering, så det blir kun spekulasjoner at SV hadde vært en miljøgarantist.
Om Høyre hadde vært så lidenskapelig opptatt av miljø som de er for norske PISA-resultater, så tror jeg faktisk de hadde vært
det beste partiet til å sette i gang det grønne skiftet. Om de hadde brukt sin forkjærlighet for testregimer, inn i miljøpolitikken;
tidlig innsats, fokus på tall og ikke kultur så kunne vi fått en miljøpolitkk som virkelig monner.
Det blir så klart bare ønsketenkning. Jeg ønsker deg i alle fall god lesning av årets siste utgave av Vannmagasinet!
God lesning!
Hilsen
Balder Bryn Morsund
Redaktør

ØlKom Anbefaler:
Stout
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TEKST SANDER HOLUM

BRASILS NYE PRESIDENT
60% REDUKSJON I DYRELIV
Det har nettopp vært valg i Brasil, og
resultatet er ikke oppløftende. Mannen
som ble valgt inn er Jair Bolsonaro, en
markedsliberal som vil gi bedrifter fri
tilgang til Brasils naturressurser, inkludert
Amazonas og Cerradoen (en savanne på
størrelse med Vest-Europa). Bolsonaro vil
fjerne rettigheten urbefolkningen har på
12 % av Brasils landområder og svekke
naturvernloven. Han vil også spleise
landbruks- og miljødepartementet, noe
som vil svekke makten miljøforkjempere
i regjeringen har. Får presidenten det som
han vil, kan ødeleggelsen av regnskogen,
og Brasils natur, gå fortere istedenfor å
sakke ned.

Over 60% av ville dyr har dødd ut siden
1970 viser Living Planet Report, en
rapport fra World Wildlife Fund. Dette
tallet kommer fra Living Planet Index,
en målemetode som tar utgangspunkt i
populasjoner over hele kloden. Rapporten
fastslår at populasjoner reduseres i
et ekstremt tempo. Verst står det til i
Sør-Amerika med nedgang på 89% og
dyreliv i ferskvann med 83%. Det utryddes
også arter i et tempo som er 100-1000
ganger større enn normalen.
Hvis ikke dette er en vekker, så er ingenting det.
Tekst Aksel Ånestad

Når vinterkulda trekker inn, og dagene blir mørke, er det fint med en mørk øl for å varme
kroppen. Hvis dette hørtes fint ut, kan en aldri slå feil med en god stout.

ELEKTRISK GRAVEMASKIN

REGJERINGEN GIR MER TIL FORNYBAR
ENERGI

Man snakker ofte om at transportsektoren
må slutte å bruke fossile drivstoffer. Men
snakker sjeldent om alle andre maskiner
som bruker fossilt som brensel. Nå har
Cummins og Hundai utviklet en liten
gravemaskin spesielt for trange byer. Ikke
bare kutter dette ned på klimagassutslipp,
men også utslipp av stoffer som gir
dårligere luftkvalitet i byer. Dette
minsker også støy som beboere opplever.
Gravemaskinen skal kunne virke i en hel
arbeidsdag (8 timer), før den må lades
opp (3 timer). Gravemaskinen er fortsatt
bare en prototype, men kan bane vei for
utvikling i en industri det ikke har vært
gjort mye i før.

Når man har en høyreregjering forventer
man å se kutt i offentlige utgifter. Men
likevel har de i år satt av mer til fornybar
energi i statsbudsjettet. I 2019 er det satt
av over 1 milliard i motsetning til 570 millioner i 2018. Mye av dette skal investeres i
utviklingsland for å nå bærekraftsmålene
innen 2030. Regjeringen øker også
midlene til Norfund, som må investere
50% av sin kapital i fornybar energi. Nå
som regjeringen har begynte å investere
i fornybart i andre land er det kanskje på
tide å gjøre det samme her hjemme?

DESIGN OMER BABIKER & VLAD CRISTEA

Stouten slik vi kjenner den i dag, har opphav fra 1800-tallets
England. Begrepet ble først tatt i bruk av Guinneess som
lanserte sin «porter-stout» i 1820. I likhet med porteren er
stouten en mørk øltype som får sin karakteristiske smak fra
en kombinasjon av brent byggmalt og britisk humle. Navnet
kan oversettes til det norske «traust» og ble brukt som en
betegnelse på sterkt øl, noe som korresponderer godt med
en alkoholprosent på rundt 7-8%.
Ølen er så traust at den på 1800-tallet ble fremmet
som en helsebringende styrkedrikk, perfekt for deg som
idrettsmann, tidligere syk eller ammende mor. Dette er
kanskje ikke råd som godkjennes av dagens leger, men vi
mener at det fortsatt er en perfekt drikke å varme seg på en
kald vintersdag.
Noen mener kanskje at 7-8% er sterk øl, men for russerne
var dette selvfølgelig ikke nok. Dette førte til opprinnelsen
til vår kjære «Russian Imperial Stout», en øl som typisk ligger
på rundt 10%. Om du har en kommende boksekamp med
den lokale bjørnefamilien, skal ta besøke Putins bestemor,
eller bare ønsker å nyte en øl med mye smak er denne
perfekt for deg.

Hva smaker det?

Den karakteristiske smaken i stouten kommer i hovedsak
fra malten, her brukes en base med lysere malt
komplimentert med ulike typer brent byggmalt, caramalt, maltet havre og lignende. Dette typisk en veldig
fyldig øl med smaker av karamell, sjokolade og brent
malt. Er du ekstra heldig finner du en stout som er lagret
på Whiskey- eller Brandy-fat noe som gir en herlig smak
for de spesielt interesserte.
Besøker du ditt lokale vinmonopol, eller en av
Trondheims mange drikkehull, vil du finne stouter med
alle mulige smaker. Enten du ønsker en kaffe-, sjokolade-,
kirsebær-, eller chilli-stout er det garantert noen som har
laget det. Spesielt anbefaler vi i Ølkom «Svartekunst» fra
Kinn bryggeri, «Beer geek breakfast» fra Mikkeler og ikke
minst Nøgne Ø sin Imperial stout.

Design Katrine Reisænen

Historikk
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Mediakom tester:
Trondheim Camping
Balder
Georg
Det var en rolig søndagskveld Mediakom dro ut på
Trondheim camping. Hvis du som meg ikke har vært
her før, er dette altså et utested med campingtema.
På denne campingen er det helt klart minigolf som
er tingen, og man kan ta med seg øl og slush (med
eller uten alkohol), og ta seg et slag.
Fordelen med å dra på en søndag, var at det var
praktisk talt ingen kø på hullene, bortsett fra på
et av de vanskeligste. Folk var bare ute på en rolig
pils og det var behagelig atmosfære. Drar du hit på
torsdag, fredag eller lørdag er nok stemningen en
helt annen.
Når det kom til spillet, var taktikken min å bruke
moderat kraft og heller tenke på treffsikkerheten.
De siste årene har jeg kun spilt minigolf på Stripa
for å vinne Redbull, og vunnet Redbull har jeg som
regel gjort ved å slå svakt. Denne taktikken kom til
å straffe seg på de mange hullene med motbakke,
men førte derimot til jeg fikk spik på et annet hull.
Vanskelighetsgraden var variert og banene var
lekne, som minigolf bør være. Et ekstra pluss i
margen skal de ha for å ha vindmølle på hull én.
Prisene var ikke spesielt studentvennlige, men hvis
du er medlem av NTNUI får du barnepris på golf,
som er på 80 kr (les: én øl). Selv om det kun var
12 hull på denne golfbanen (les: golfbaren), gir jeg
Trondheim Camping en skår på 16 av 18 hull.

Som en som har frekventert Oslo Camping en del ganger
både i minigolf-ærend og i fest-ærend var det til stor glede
da det ble annonsert at konseptet skulle tas til bartebyen.
Jeg har aldri i mitt liv vært på camping, men skulle jeg vært på
en skulle jeg ønske at det var som Trondheim Camping, med
cosy sittegrupper, discokuler og alkohol med studentrabatt.
Selve spillinga tar cirka 1-1,5 timer avhengig av hvor mange
folk det er, og byr på utfordringer for alle, samtidig som
minigolf er så lavterskel at alle kan få til en spik(hole-in-one
på mingolfspråket) med litt flaks. Men det hjelper nok å ha
holdt et 7er-jern før. Det største draw-backet er nok at det
kun er 12 hull istedenfor de klassiske 18, men da blir det jo
også mer tid til å drikke.
Trondheim Camping er nok Trondheims optimale date-sted.
Om praten går trått kan man fokusere på spillinga eller le
av de latterlige drink-navnene og den funky dekoreringen.
Så hvis man holder alkoholinntaket jevnt utover spillinga,
så er man kanskje klar til å ha en ordentlig samtale når man
er ferdig å spille og kan sette seg i en av de ovennevnte
sittegruppene.

Daniel

Håkon

Det første øynene mine bet seg merke i da jeg
åpnet døra var en vindmølle ved hull 1. Som Energi
og miljø-student var dette nesten mer fascinerende
enn den ellers svært kreative minigolfbanen. Jeg er
litt bekymret for virkningsgraden på denne vindmølla,
fordi jeg har lært i TEP4175 Design av en vindturbin
at vinden ikke bør treffe vinkelrett på bladene. Det vil
nok ta mange år før mølla får generert nok til å tjene
inn byggekostnadene.

Trondheim camping er ingen ekte campingplass, og er
på grunn av dette et utrolig hyggelig sted å oppholde
seg på. Jeg må spesielt takke konseptutviklerne for å
ikke ha falt for fristelsen å inkludere referanser til Ole
Ivars «Kongen av campingplassen». Det er modig, og
det står stor respekt av slikt.

Nok om det. I tillegg til vindmølla var det visst en
minigolfbane der. Jeg fikk en OK start, men så ble
det en god del dårlige slag på meg. Georg prøvde å
hjelpe meg ved å notere et slag mindre på meg på
to hull, men jeg er en ærlig mann, så jeg rettet det
opp. To av hullene var i mørket, og jeg hadde glemt
nattsynbrillene hjemme, så jeg kom til å smelle kølla
rett inn i et av hindrene på banen. Heldigvis traff jeg
ikke ballen, så jeg mistet ingen slag der. Jeg hadde en
svært dårlig følelse på slutten, men utrolig nok klarte
jeg å komme på en meget solid delt andreplass.
Alt i alt er jeg netto positivt fornøyd med denne
opplevelsen. Jeg er forbløffet over at jeg ikke har
vært der før, for jeg liker å ta meg en god runde
minigolf i ny og ne. Konseptet til Trondheim Campings
minigolfbane er stilig, men det er kanskje litt for mye
tilfeldigheter i spillet. 13/18.

Baren var også bare bra, med veldig bra utvalg, og
studentrabatt, men jeg vil gjerne trekke litt for drinken
«Minigolfstrømmen». Det er rett og slett ikke bra nok,
og viser tydelig hvorfor minigolf ikke er modent nok til
å bli til ekte golf.
På tross av mindreverdighetskompleksene synes jeg
at minigolf klarer seg bra, og ligger ganske høyt blant
idretter du blir bedre i proporsjonalt med promillen.
Hullene er utfordrende, men ble noe lettere etter at
jeg ga opp å forsøke å chippe ballen over hindrene.
Savner kanskje litt flere hull der du jobber litt taktisk, i
stedet for å bare dundre løs.
Alt i alt er Trondheim Camping et flott sted å ta en
rolig kveld, og er et gøy alternativ til andre utesteder,
selv om det kan bli ensformig etter hvert. Anbefales
på det varmeste!
14/18 Hull

Trondheim Camping er definitivt et sted jeg kommer tilbake
til, både med venner og på date(om noen vil gå ut med
meg(any takers?)).
17/18 hull

Sander
Blitt lei av å dra ut på utesteder der det ikke er annet å gjøre
enn å danse eller skrike til andre over musikken? Da kan
neste gang du drar ut på byen ta deg et slag minigolf på
Trondheim camping. Her kombineres et vanlig utested med
minigolfbaner spredt rundt i lokalet. Banene var varierte
og morsomme. Looper, rør og hopp ga de fleste banene
et særpreg, slik at du må bruke forskjellige strategi på hver.
Mine strategier og generelle teknikk ga middelmådige
resultater, men det betyr ikke at det ikke er gøy. Det er også
mulighet for å spille brettspill de har der, men utvalget var
ikke veldig imponerende. Jeg storkoste meg, og returnerer
gjerne. De stive prisene på drikke trekker litt ned, men
Trondheim camping ender på 15/18 hull.
DESIGN OMER BABIKER
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Annonse: Mediakom
Mediakom søker nye kreative sjeler
som har lyst til å være med på å lage
Vannmagasinet. Har du lyst til å skrive
en artikkel om noe som interesserer deg,
eller et fjasete kåseri, eller kanskje du har
lyst til å lære design, eller ta bilder. Da vil
vi gjerne at du tar kontakt, og vi gleder
oss til å treffe deg!

FOTBALLREPORTASJE
En relativt fin høstdag, uten regn og ikke for kald, ga et godt utgangspunkt for en trivelig opplevelse både for spillere og
tilskuere. Kampen som skulle spilles var Energi FK mot NTNUI HISSI. Dette var en viktig kamp da det bare var to poeng som
skilte lagene.
Avsparket går, og vi kommer godt i gang. Vi styrer spillet de første ti minuttene, og det kommer et par innlegg ut av dette, men
ingen store målsjanser. Når 10 minutter har gått får NTNUI hjørnespark, og for et hjørnespark det kunne ha blitt. Ballen treffer
direkte på bakerste stolpe og stusser ut i feltet. I nærheten av 16 - en plukkes ballen opp av en NTNUI - spiller som skyter. Ballen
dundrer i tverra, og vi får klarert på returen. Vi slipper med skrekken. Etter 15 minutter viser Günther at han gir alt for laget, da han
løper inn i et mål ved siden av banen, og velter sykkelen til Vannmagasinets redaktør i samme slengen, for å prøve å holde ballen i
spill. Ekte vinnervilje.
Etter dette mister vi litt kontrollen og NTNUI får mer ballkontroll. Men vi skaper et par store sjanser. Når 25 minutter har gått, får
Døble ballen med seg inn i farlig posisjon foran mål mens NTNUI blir stående og rope på offside, men det blir bom. 10 minutter
senere kommer den andre sjansen etter litt dårlig pasningsspill bak i NTNUIs firer, og en våken Mørkved som snapper opp ballen.
Mørkved tar med seg ballen, og skyter ballen nederst i lengste hjørne. MÅL! Men gleden skulle ikke vare lenge for Mørkved. Et
minutt senere må han av banen etter en grov stempling fra NTNUI. Og hva gjør dommer? Ingenting. Selv om spillet etter målet
har blitt grovere og mer hissi på banen, vises det omsorg for falne spillere på sidelinja fra begge lag. De 10 siste minuttene av
omgangen går forbi uten noen nevneverdige hendelser.
I pausen tok Vannmagasinets journalister seg ned til Energi FKs benk for å få kommentarer fra spillerne. Spillerne var opptatt av å
diskutere strategi, men vi fikk tatt tak i to av spillerne og spurt hva de tenkte om første omgang:

“Vi ligger fint og skyver i firern, vet da faen jeg” - Jakob Strompdal
“Årets beste omgang” - kaptein Sander Holt Günther
Etter en velfortjent pause for begge lag starter andre omgang. Det er et hissi og målsultent NTNUI som entret banen, og vi ble
presset bakover. NTNUI får en del sjanser, og vi lager mange unødvendige frispark. Det virker bare som et tidsspørsmål før det
blir utligning. Det var det, for etter 63 minutter og 8 dødballer scorer NTNUI på corner. Ganske skuffende, men det funker som
en oppkvikker og vi begynner å spille bedre. Ettersom vi bikker 70 minutter begynner folk å bli slitne, det åpner seg større rom og
gjøres flere individuelle feil i begge lag. Men selv om spillet kanskje har blitt objektivt dårligere, har spenningen bare tatt seg opp.
Begge lag viser mye vilje og jager et mål. Det blir høy tenning, og en del roping både mot motstanderne og dommeren. Begge lag
prøver, men når det blåses står det fortsatt 1-1.
Vi tenkte å få noen kommentarer fra spillerne etter kampen, men vi turte ikke da stemningen var hissi og amper. Noen spillere
ble observert sparke ballen så hardt de kunne og skrike av all kraft. Så vi tok syklene hjem, og var glade for å ha vært vitne til en
spennende fotballkamp.
Vi noterer:
NTNUI var lite glad i å gi ballen til oss når vi fikk dødballer.
Dommeren var passiv, og blåste lite.
Det er kaldt å være tilskuer.
Kamper er ferdig for i år.
Spillerne synes det er koselig med tilskuere.
At Energi FK fortsatt ligger over Janus FK på tabellen
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Unnskyld
Forfatter: Ida Hegazi Høyer

TEKSTALVAR ØYASÆTER

Helt siden debuten i 2012 har det ikke vært tvil
om at Ida Hegazi Høyer har en lovende karriere
foran seg. Hennes to første utgivelser ble hun
tildelt Bjørsonstpiendet i 2014. “Unnskyld” er
hennes tredje roman, som hun mottok EU’s
litteraturpris for.
I boken møter vi et ungt par som er
stormforelsket. Ting skjer raskt, og forholdet
utvikler seg i en voldsom fart. Etterhvert som
tiden går begynner man så smått å merke at
ting er helt som de skal. Utover i boken viskes
linjen mellom løgn og sannhet ut, for hvor ærlig
skal man egentlig være i et parforhold?
Jeg synes boken var helt fantastisk. Den er
skrevet på en så direkte, muntlig og rå måte
som får det til å føles som om hovedpersonen
sitter rett overfor deg og forteller historien.
Den tar opp temaer som psykiske lidelser,
ærlighet, sorg og kjærlighet på gripende vis, og
man blir dratt fra perm til perm. Anbefales på
det sterkeste!

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

(H)ELGELESING

DESIGN VLAD CRISTEA & KATRINE REISÆNEN
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Bli kjent med:

Hva slags type student var du?

Helge Holden
TEKST BALDER BRYN MORSUND & DANIEL GLØSEN

Noen EMIL-studenter vil tenke på Helge Holden som en stilig og
rolig Matematikk 4N-foreleser, men de færreste vet nok at det
skjuler seg veldig mye spennende bak denne mannen. Vi har tatt
turen opp til 11. etasje i Sentralbygg 2 for å finne ut mer om Helge.

- I en tettpakket Helge Holden-kalender klarer vi å presse inn et intervju
i mandagens lunsjtider. Vi finner ut at kontoret hans er i 11. etasje, og
tenker at dette ikke er dagen å ta trappene. I det vi trykker på 11-knappen
i heisen, stiger en annen skikkelse inn i heisen, og det er ingen ringere enn
Helge Holden. En lang heistur senere befinner vi oss på Helges kontor, som
har en upåklagelig utsikt over Trondheim.
Hvordan var veien din vei til å bli matematiker på NTNU?

Faktaboks
Alder: Født i 1956
Fra: Oslo
Sivilstatus: Særbo
Stilling: Professor
Fagretning: Differensiallikninger

“Jeg bestemte meg for å bli matematiker ganske tidlig. Det var vel på
ungdomsskolen, kanskje før, at jeg skjønte at matematikk var veldig
morsomt, så etter det så jeg aldri tilbake. Jeg har bare holdt på med matte,
aldri prøvd meg i den ordentlige verden, så jeg er ukjent på hva som er der
ute,” humrer Holden. “Jeg hadde matematikk, fysikk og kjemi som skolefag
i Oslo. Jeg ble etterhvert cand.real og fikk deretter doktorgrad ved UiO.
Så dro jeg til USA. Jeg ble postdoktor i New York, og var så et halvt år på
Caltech og et halvt år på University of Missouri. Å få en fast stilling var
vanskelig, men i 1986 fikk jeg jobb her i Trondheim på NTH.”
Har du et matematikktema du synes er litt ekstra morsomt?
Jeg liker når matte dukker overraskende opp i dagligdagse situasjoner. For
eksempel Benfords lov, som sier at det i tabeller alltid er flest forekomster
av sifferet 1 i begynnelsen av et tall. Merkelig “lov” som ikke er lett å
forstå. Ikke relatert til min forskning, men et artig faktum. Kortkunster som
baserer seg på matematiske prinsipper er fascinerende, og i det hele tatt er
det morsomt når man ser matematikk utover det enkle i dagliglivet.
Hvilke meritter er du mest stolt av?
“Jeg har løst noen problemer som jeg har holdt på med i lang tid, årevis.
Difflikninger som jeg ikke trodde jeg skulle løse, for man støter hele tiden
på blindveier i vanskelig matematikk. Har alltid noen forskjellige problemer
gående, for når man plages lenge med et problem kan det fort bli litt
deprimerende. Når jeg ikke får til det ene, fortsetter jeg på et annet, og så
kan jeg gå tilbake til det etterpå eller gå videre til et tredje problem. Det er
best å samarbeide med andre, ellers blir det veldig kjedelig.”

DESIGN OMER BABKER OG KATRINE REISÆNEN

“Jeg var en god student. Veldig god student,” ler Holden. “Jeg var en
seriøs student som leste og forberedte meg godt. På fritida trente jeg
litt, men fordi det var så mye jobbing, ble det ikke tid til å holde på på
konkurransenivå som før.” Hva var det du drev med? “Jeg spilte basketball,
squash og friidrett. Var mest seriøs innen basket og friidrett. Det var greit
å spille basket før, for da var det ikke så nøye å være høy. Innen friidrett
var det løping som gjaldt. Men når det kommer til å se på sport, er jeg mer
glad i langrenn.

"Jeg liker når matte dukker overraskende opp i
dagligdagse situasjoner. For eksempel Benfords lov,
som sier at det i tabeller alltid er flest forekomster av
sifferet 1 i begynnelsen av et tall."
Du har to akademiske brødre, Steinar og Lars, hva tror du gjorde at
dere alle valgte akademia?
Vi vokste opp omringet av teoretisk kunnskap og studier, så det var alltid
klart at alle skulle videre i akademia. Selv om vi har valgt litt forskjellige
veier, har vi likevel skrevet ett arbeide sammen. Det handler om en
økonomisk modell som Steinar kom opp med. Der ble det benyttet mange
matematiske egenskaper, derfor trengtes eksperthjelp fra Lars og meg. Det
var heller ikke kunstig at alle våre navn var på, for dette arbeidet kunne
ikke vært skrevet uten alles bidrag. Hvis man tok bort meg hadde det ikke
blitt noe, hvis man tok bort Lars hadde ikke blitt noe, og hvis man tok bort
Steinar hadde det ikke blitt noe. Jeg har skrevet flere arbeider sammen med
Lars, men bare dette ene med Steinar, og det var gøy.(Morsom sidenote:
Balder hadde Steinar Holden som professor på UiO)

“Once you go mac, you never
go back.”
“Jeg har hatt Mac siden 1987-1988. Fulgte med selv på 90-tallet da
Apple nesten var konkurs, så jeg har vært med på både nedgangen og
oppgangen. Hadde en stund alt fra Apple, men nå er det litt vanskelig, men
har likevel det aller meste i Apple. “Once you go mac, you never go back.””
Mens Balder og Helge snakker ivrig om sin felles fascinasjon for Apple,
sitter jeg (Daniel) og noterer alt dette på en Lenovo-PC med Windows.
Helge spør om ikke jeg har noe Apple, og når jeg sier nei, svarer han at det
aldri er for sent å bytte.
Hva er din definisjon på en drømmestudent?
“En som kan definere problemet selv, som bidrar til at jeg kan hjelpe å
løse problemet, og som jeg også kan lære noe av.” Har du et inntrykk av
EMIL-studenter? “Det er vanskelig å si. Når man har slike store klasser med
flere studieprogram representert er det alltid noen som er interessert, og
alltid noen som er der bare for å komme seg videre. De fleste er jo ikke her
fordi de er interessert i matte, men fordi de vil bli sivilingeniører. Men det
er uansett alltid morsomt når noen stiller gode spørsmål som jeg ikke har
tenkt på.”
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Men hva
driver du med,
egentlig?

Anja Beate Andersen
Du har blitt utnevnt til æresdoktor ved Vietnam Academy of Science
and Technology. Hvordan skjedde dette?
“Alle lurer på dette. Hvorfor meg, hvorfor Vietnam? Jeg kjenner en
vietnamesisk matematiker som jeg har hjulpet med å arrangere konferanser
og å hjelpe studenter. Han ønsket å knytte meg tettere til akademiet i
Vietnam, fordi jeg er generalsekretær i Den internasjonale matematiske
union, det vil si «FN i matematikk», så dette var med på å gi meg den
utmerkelsen. Det er en meget god mattetradisjon i Vietnam, der står de
ikke bak noen, så kanskje vi kunne utveksle phd-studenter mellom Vietnam
og Norge?” Er du ofte i Vietnam?“Ja, det har blitt noen turer dit, har vel
vært i Vietnam en gang i året de siste tre årene.”
Er du miljøengasjert?
I 2017 ble jeg utmatrikulert fra NTNU. Masteroppgaven min hadde skrivefeil på forsiden, og en “ñ” hadde sneket seg inn i stedet for en bindestrek
(ja, på forsiden!). Selv om oppgaven var levert med litt flaue feil og mangler sa jeg meg ikke helt ferdig på NTNU for det om. Jeg ble igjen ett år
etter at jeg hadde levert masteren for å ta del i studentdemokratiet. Våren 2017 stilte jeg til valg, og ble valgt inn i universitetsstyret som en av to
studentrepresentanter. Dette er virkelig noe jeg ikke angrer på! Denne erfaringen har gjort meg tryggere på meg selv. Den har gitt meg mange gode
verktøy når det kommer til både møtedeltagelse og møteledelse, hvordan man forbereder seg til store saker på kort tid, viktigheten av å lytte til andre
og hvordan man selv blir hørt.

“Ja,” svarer Helge raskt. Det liker vi. “Men det får ikke så mye utslag i
handlinger, så jeg vet ikke helt hvor miljøengasjert jeg egentlig er. Jeg er
nok som de fleste andre med at det er lett å snakke om viktigheten ved
problemene, men ikke alltid så lett å utføre handlingene. Det vil være en
overdrivelse å si at jeg er veldig engasjert.”

Alle lurer på dette. Hvorfor meg, hvorfor
Vietnam?
Favoritter:
Tall: “Har egentlig ikke et favorittall. Vi matematikere er ikke så opptatt av
tall som økonomer. Vi matematikere regner mest med bokstaver.”(red.anm.
Hadde heller ingen favorittbokstav)
Matrett:“Tror det må være lam. Lam tilberedt på alle mulige måter. Lam
kan nesten ikke gå galt.”
Film: “Det har variert litt, men det kan aldri gå galt med Gudfaren eller
Forrest Gump.”
Reisemål: “New York! Å gå rundt i gatene og bare lukte, høre og se. Jeg
bodde jo der et år som postdok, så nå når jeg drar dit trenger jeg ikke være
på museum og sånt, jeg har mest lyst til å bare gå rundt. Blir ikke bedre
enn det. Liker Oslo med familie og venner, men er glad i Trondheim også.”
Kaffe eller te?
“Kaffe! Jeg er seriøs på kaffe, kaffe betyr mye. Ikke at det er mange kopper
per dag, men jeg er nøye på hva slags kaffe jeg drikker. Foretrekker espresso,
selvsagt. Jeg har vært noen runder via forskjellige melkemengder, men er
nå klar på at det skal være espresso uten noe til. Ikke noe melk, ikke noe
sukker. Det må være ordentlige, ferskmalte bønner, og espressoen må ha
en ordentlig crema på. Så dette er jeg litt i overkant opptatt av.

Mens jeg hadde dette vervet søkte jeg på ulike stillinger som nyutdannet. Siden jeg hadde tatt ett år ekstra fikk jeg noen avslag på grunn av dette, og
det stresset meg. Jeg hadde heller ikke de beste karakterene i verken 1. klasse eller i 2. klasse - eller for å si det mer rett; Jeg hadde så vidt ståkarakter
- og det stresset meg enda mer.
Café Sito har fin kaffe, men det er jo kaffesteder nede i byen som er
virkelig topp. Jeg tror det beste er Jacobsen og Svart, den er good altså.
Har gått baristakurs. Hvis man skal være seriøs må man det. Har selvsagt
en ordentlig espressomaskin hjemme, så når det kommer til kaffe har jeg
ingen kompromisser.”
Nok en gang deler Balder og Helge samme fascinasjon, mens ikkekaffedrikkende Daniel febrilsk prøver å skrive ned alt dette.
Øl: “Jeg har en forbausende enkel ølsmak. Vanlig pils er hard to beat. Jeg
kjøper EC Dahls, fordi øl har blitt en sånn greie at hvis folk ikke kjøper det
lokale ølet, så forsvinner det. Det må ikke skje, Trondheim må ha et eget
merke.”
Vi legger merke til at det ligger en Rubiks kube blant alle kaffekoppene.
“Jeg og brødrene mine brukte en påske på å løse Rubiks kube fra bunnen
av. Det var jo ikke som i dag, hvor man kan sjekke oppskriften på nett, så
det var vanskelig, men vi klarte det. Da vi klarte det var det ikke lenger noe
gøy å leke med den. Nå tør jeg ikke å røre denne kuben i frykt for at jeg ikke
kommer til å løse den igjen.”

På valentines day i år satte jeg meg ned og skrev en søknad til JM Norge i visshet om at jeg aldri kom til å bli ansatt - jeg følte at ingen ville ansette meg.
Da jeg ble kalt inn på Skype-intervju var jeg i fullstendig lykkerus. Og jeg kom videre til neste runde, og neste runde og til slutt siste runde - en business
case foran konsernledelsen i Sverige. Og fem måneder etter intervjuet i Stockholm flyttet jeg til Tønsberg. Her bor jeg nå og jobber som trainee innen
prosjektutvikling for JM Norge i det som kalles region syd. Akkurat nå er jeg i første blokk: Produksjon råbygg. Selv uten noen erfaring fra bygg klarer
jeg meg ganske bra, og det er nok takket være erfaringene mine fra studentfrivilligheten. Jeg hadde neppe klart de utfordringene jeg står ovenfor i
arbeidsdagen hvis det ikke hadde vært for studentorganisasjonen jeg var medlem av i den perioden karakterene mine gjorde det motsatte av å peake.

Hva savner du mest med EMIL og studietidene?
Jeg savner å kunne droppe en forelesning de
morningene jeg hadde vært våken store deler av natta
for å koke en øving, bare for å sove ut litt. Jeg kunne i
mye større grad styre min egen dag. Men samtidig må
jeg innrømme at det er veldig deilig med litt skikkelige
rutiner, sånn som jeg har nå..

Hva er ditt beste studietips til nåværende
EMILere?
Ikke døm deg selv så hardt om det går dårlig på en
eksamen. Mitt studietips er at du passer på deg selv
og jobber med å ha en god psyke - og om du klarer å
overbevise deg selv om at E faktisk ikke er så ille som
alle skal ha det til vil du ha det mye bedre med deg
selv. Får du E er du med! :D

Hvordan var overgangen til jobblivet?
Med tanke på at jeg er ansatt som trainee synes
jeg ikke at overgangen har vært så stor. Jeg har
utrolig bra oppfølging, og en grundig innføring i de
arbeidsoppgavene jeg får tildelt. Jeg opplever at man
i arbeidslivet må være mye mer frampå - det er ikke
noen forelesninger, så det du ikke kan må du lære ved
å spørre. Still masse spørsmål, hver dag! Og det beste;
Lønn, ikke lån!

Faktaboks
Navn: Anja Beate Andersen
Alder: 25
Linje: Energi og miljø
Retning: Energi- og prosessteknikk -> Industriell
prosessteknikk
Stilling: Trainee prosjektutvikling i JM
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Den korte
historien om
Pikestrøm

“Hvem er det, som kommer her? Et jentekor så vakkert som klemmer på trær. Ble stiftet september
2013 og EMIL kommer vi fra.” For dere som har hørt etter når Pikestrøm har sunget seg inn på en
scene, så vet dere kanskje at dette betyr at Pikestrøm er fem år i september 2018! Selv om vi bare
er fem år, må det være lov å ta et dypdykk i historien og i arkivet.
Slik som at Adam ble skapt før Eva, ble vårt broderkor Høystemt stiftet et års tid før Pikestrøm. Og litt
som at Eva ble skapt fra Adams ribben var det Høystemt som kalte inn til det første infomøtet om å
starte jentekor på EMIL. Hvorfor det tok så lang tid å få til et infomøte er dog noe uvisst, ettersom det
åpenbart var en stor interesse blant EMIL-jentene; oppmøtet var STORT og fra mange klassetrinn. Selv
om våre brødres tanke var å hjelpe oss på veien, ble vi raskt en selvstendig gjeng som stod på egne
bein. Det ble valgt et styre og skaffet en dirigent, og da var det bare å sette i gang og øve.
En essensiell del av alle kor er navnet, og heldigvis er feltet energi og miljø stappfullt av ordspill
og puns. Etter en brainstorming i en e-posttråd satt vi igjen med en overflod av forslag, både
seriøse og (ekstremt) useriøse. La oss se på et utdrag av det som i dag kunne vært «Pikestrøm»:
ElekTonene, Kvinnduktans, Gjett Ohm, Hertzbreakers, Masturbinnene og ikke minst TyristHorene og
ØstroGenerator. Personlig lurer jeg fremdeles på hvorfor vi ikke heter ØstroGenerator.
Så hva ligger egentlig bak navnet Pikestrøm? Som piken som foreslo navnet kan jeg si at det ble
foreslått 99 % for ordspillets del. “Pikestrøm” er rett og slett bare et ordspill på “likestrøm”, og “pike”
fordi vi er av det kvinnelige kjønn. Senere da navnet måtte forsvares kunne man også se på det som
en strøm av piker, hvor «strøm» fungerer både i elkraftretningen og strømningsretningen. Eller det
kunne være strøm (energi) generert av piker, eventuelt at “pike” egentlig betyr “peak’e”. Navnet slo i
hvert fall an, og er i dag en viktig del av korets identitet (men jeg lurer fremdeles på hvorfor vi ikke
heter ØstroGenerator).
En annen ting et kor må ha, er antrekk. Etter en litt (alt)for ambisiøs drodleprosess kom vi frem til at
sort t-skjorte og grønne skjørt ville bli bra. Skjørtene ble skapt av mange, mange meter med grønt
stoff, sene kvelder og en liten gjeng iherdige piker som egentlig ikke var så gode på symaskin som
de trodde. Etterhvert som vi oppdaget at kombinasjonen t-skjorte + skjørt ble brukt av ca. hele det
kvinnelige kor-Trondheim, fant vi ut at vi ville ha et nytt antrekk som representerte oss bedre. Igjen
ble det drodlet iherdig og valget falt til slutt på grønne snekkerkjoler med svart genser. En gigantisk
dugnad ble satt i gang og til slutt hadde alle pikene sydd sine egne kjoler. Antall timer brukt på kjolene
varierte fra tre til femten, og for å sitere anonym nåværende nestleder: “Det var helt forferdelig”.
Pikestrøm sin aller første opptreden (hvis man kan driste seg til å kalle det det) var på EMILs
generalforsamling i 2013. Pikene var kledd i svarte kjoler med lysegrønt bånd i livet, som et
«førsteutkast» til antrekk. Vi hadde lært oss vår første flerstemte sang, «Til Österland», som dirigenten
hadde fisket opp fra TSS-notemappen sin. Det var vår første flerstemte sang, men også vår eneste.
Vi følte vi måtte ha noe mer, så hva er vel bedre enn å synge en snutt av «Bootylicious» med
egenkoreografert dans?! Nummeret åpner med at alle river ut hårstrikkene sine og slår ut håret på en
dramatisk måte, før det brytes ut i rytmiske hoftebevegelser og «EMIL, can you handle this? GenFors,
can you handle this? Høystemt, can you handle this, I DON’T THINK YOU CAN HANDLE THIS!»
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Og dette viste verden akkurat hvor Pikestrøm var på vei. Et lekent kor med selvironi og fokus på
show, som får folk til å smile. Og som får oss selv til å smile fordi fokuset er på å ha det gøy på
scenen fremfor å treffe hver eneste tone helt perfekt.
Pikestrøm er blitt kjent i kormiljøet for sine morsomme sanger med selvskrevne tekster. Vår
første selvskrevne sang var: “Gutta på Gløs”, senere kalt “Kjærestegaranti”. Det startet med at
vi sang «Royals» av Lorde, som vi etter hvert ble lei av å synge fordi den egentlig ikke fortalte
lytterne noe spesielt. Så etter en samling hjemme hos noen i koret og litt (v)inspirasjon,
oppstod en sang om hvordan vi synes det er vanskelig å finne seg noe kjærestemateriale her i
Trondheim. I samme stil oppstod sanger som «Vårt miljø», «Likestillingsparadis», «En verden for
meg» og «Miljøpolitisk ukorrekt». Egenskrevne sanger ble dermed en trend i Pikestrøm, som har
latt oss synge med mer innlevelse, mer show og mer tilhørighet til det vi synger.
Gjennom tidene har vi hatt en stor variasjon i dirigenter. Vår aller første dirigent Philip ble ofte
observert sovende i EL6 før øvelsen begynte. Philip var bare med oss ett semester, men han
skal ha creds for å holde ut med den uerfarne gjengen som vi var. Og for at han fisket opp
sanger til oss fra TSS-notemappa si. Vår neste dirigent, Daniel AKA Bahram har lagt mer tid og
sjel inn i Pikestrøm enn de aller fleste. Daniel har arrangert en stor andel av Pikestrøms sanger
og har vært en utrolig viktig del av å utvikle Pikestrøm til det koret det er i dag. Stafettpinnen
ble deretter levert til Henriette, ei dreven bilydinne med masse kunnskap om å synge i kor som
kvinne. Hennes dedikasjon for Pikestrøm var og er fortsatt stor, selv om hun har blitt tatt i å
kalle oss «Pikkestrøm» utenfor jobben. Nå dirigeres Pikestrøm av Sigrid, som tidligere har vært
en del av koret. Sigrid legger mye arbeid ned i Pikestrøm og noen ganger lurer vi på hvordan
hun holder ut. Hun står på til siste slutt og vi håper hun blir i Pikestrøm en god stund til!
Pikestrøm begynte som et lavterskeltilbud for EMIL-jenter, fra de som har hatt sangpedagog til
de som liker å synge i dusjen og alt imellom. Det har vært utrolig gøy å se koret utvikle seg fra
de nervøse Bootylicious-jentene, til gjengen som har blitt invitert til å synge på Samfundsmøte
- TO GANGER! Vår første opptreden på korhelg i 2014 var en sur og pinlig fremførelse, hvor
vi hadde med oss ei bøtte som “beatboxer”. Den bøtta var dessverre i mine hender, og jeg kan
si at det ikke ikke lett å holde takten når resten av koret lever sitt eget liv! Nå derimot klarer vi
både å holde takt, holde tone, synge og showe på samme tid. Pikestrøm har blitt til noe som
mange av medlemmene bruker mye tid og engasjement på, som gjenspeiles i det enormt gode
sosiale miljøet. Personlig har jeg lært mer enn jeg trodde var mulig om sangteknikk, alle mine
topp fem (eller egentlig tjue) beste fester har vært i korsammenheng, og jeg funnet noen av
mine aller beste venner i Pikestrøm. Det har gledet meg å se Pikestrøm danne sin egen identitet
og bli det dyktige, morsomme og engasjerende koret det er i dag. Jeg håper Pikestrøm vil
fortsette å utvikle seg, fortsette å skrive fete sanger og samtidig holde på de gode tradisjonene
som har vokst frem underveis.
Gratulerer med dagen, Pikestrøm!
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Første opptreden på korhelg i 2014

Pikestrøm i Bergen 2018

Vårkonsert 2016
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Styret tester:
Styret
Tørnkvist tester Ida

Som en ekte rebelsk 13-åring finner Ida frem litt vin (les: Pepsi
Max), og som promillen økte (les: blodsukkeret) fløt samtalen rundt
alt og ingenting. Sukkeret tok overhånd så minnene er noe tåkete,
men én ting husker jeg definitivt: Ida fortalte at hun ble fridd til for
et år siden og hun er ikke forlovet den dag i dag! Her venter det
altså en god historie hun mest sannsynlig ikke vil at du skal spørre
henne om - så spør i vei!
Men hva er vel en date uten litt moro? Helle sin leilighet var
ikke bare ryddig, den var systematisert ut av denne verden. Så
avslutningsvis bestemte vi oss for å utføre en såkalt “practical joke”,
og med Helle like rundt hjørnet hadde vi ingen tid å miste.. Med
Ida på Snapmap-vakt gjemte vi en haug med ting og la igjen små
lapper med hint i hele leiligheten. Her kommer den klassiske,”det
høres kanskje ikke så gøy ut nå”, men vi koste oss hvertfall gløgg i
hjel. Med fem minutter til overs kom vi oss ut av leiligheten og nøt
en trivelig kveldstur før det var på tide å takke for kaffen og komme
seg hjem. 10/10 avslutning.
Alt i alt en fantastisk date med det sterke terningkastet 5/7.

Random-generator-gudene var på min side denne gangen, og
jeg var så heldig å få teste Hedda. Jeg ønsket i utgangspunktet å
dra på en liten skogtur med kakao og sjokolade. Drømmen var et
romantisk øyeblikk med oss to inntullet i et pledd på Våttakammen
med utsikt over hele byen.

Å finne på noe man kunne teste Hanna i var ikke så lett å komme
på. Som et altmuligmenneske er det vanskelig å vite hvis hun har
noen skjulte talenter på lager. Å teste bowlingskillsene hennes
tenkte jeg var en god idé, da det mest sannsynlig er lenge siden
noen av oss har vært i en bowlingbursdag og trent oss gode.

Slik gikk det dessverre ikke. Hedda viste seg å foretrekke det
urbane, og foreslo å legge turen til byen. Jeg gikk med på dette, og
møtte opp i et semi-sporty-antrekk (som jeg i ettertid var mindre
fornøyd med). Vi ruslet rundt i byen en stund, før vi satte oss på en
benk med pledd, sjokolade og kakao.

Det ble spilt to runder, og begge to hadde så og si samme utfall.
Med knallgod teknikk (Ref. se bilde) åpnet Hanna utrolig bra og
fikk en strike innen de 5 første kastene. Jeg ble litt satt ut, og
måtte virkelig skjerpe meg for å ikke tape. Heldigvis for meg så ble
presset for stort, og det ble en full kollaps på Hanna sin side de 5
siste kastene. Seiern kom Henrik i favør!

Etterhvert ble undertegnede ganske kald, men valgte å skylde på
lav fettprosent (en sannhet med modifikasjoner). Vi ruslet tilbake til
Møllenberg, og skiltes ved et lyskryss.

Stedet var Ila, et område jeg HATER fra mitt første år her i
Trondheim. Langt unna sivilisasjon med lukten fra Felleskjøpet og
samme navn som Ila fengsel. Med andre ord, et vanskelig sted å
like. Leiligheten var umulig å finne frem til, så jeg måtte bli hentet
på gaten og ført inn. 1/10 beliggenhet, 9/11 enkelt å finne frem,
10/10 velkomst.

Inne ble jeg møtt med en spent Ida og en lattermild Helle, et
ferdig dekket bord med levende lys (les: romantisk) og sist men
ikke minst; ferdiglaget mat. Det tok ikke lang tid før jeg følte meg
som en 13-åring som skulle på date for første gang. Ida som daten
og Helle som en stolt og fnisete mor. Det var tydelig spennende
for Helle å se lillejenta si vokse opp og begynne datinglivet. Hun
styrte, rota og kom seg fader meg aldri ut døra.. Etter at hun
foreviget øyeblikket med et bilde fikk vi endelig fred. 13/22 alder.

Henrik (og Hanna)

Her ble vi bedre kjent, og fant blant annet ut at begge er tvillinger
og har drevet med toppidrett. Vi var også enige om at det er veldig
viktig å være bedre enn tvillingbroren sin i alt, og generelt vinne.

Her skulle styret teste nye styret, og som den sleipe personen jeg
er så jeg på det som en mulighet til å ikke gjøre en dritt. Jeg ville
nemlig finne ut av hvor god Ida var til å planlegge og utføre en date
helt på egenhånd. Etter litt om og men gikk hun med på det til slutt
og jeg fikk tid og sted.

Lite visste jeg at dette ikke var Idas leilighet, det var Helle sin. I
skrivende stund får det meg til å undre på om Ida 1: Ikke tør å vise
meg hvor hun bor fordi hun er redd for meg, eller 2: Leiligheten
hennes inneholder flaue mengder rot, og istedet for å rydde, lånte
hun bare en venninnes sted. For egen selvtillit skyld velger jeg å gå
for sistnevnte. 100/10 mulig selvtillit knuser.

Lars

Hedda er en kul jente som det var veldig ålreit å bli bedre kjent
med. Dessverre fikk jeg ikke testet henne tilstrekkelig denne
gangen til å kunne konkludere om noe som helst. Håper derfor jeg
får mulighet til å teste henne mer.

Uvisst for meg så gir ikke denne dama seg så lett. Et billiardbord
ble gjort klart, og jeg fikk honøren i å starte. De ble spilt tre runder,
og alle tre hadde så og si samme utfall. Det startet greit for begge
parter, ledelsen hoppet fra den ene til den andre, og det var på
god vei til å bli en jevn match... Hvertfall helt til jeg klarte å senke
den sorte ballen. Hver. Eneste. Runde. Hadde jeg prøvd hadde jeg
ikke fått det til.
Det hele endte da med en 2-0 seier i bowling til meg, og en 3-0
seier i billiard til Hanna. En god og koselig kveld med to vinnere!

Hvis du leser dette, Hedda; keen på en date nummer to?

Ingrid
Da jeg fant ut at jeg skulle date David, måtte jeg teste om han i det
hele tatt var av datebart materiale. Han konkurrerte derfor uviten i
følgende kateogirer: humor, intelligens, romantikk og sist, men ikke
minst, i det å være belest og bereist.
Daten utspilte seg over en kaffe i Hangaren, stusselig nok… men
det er ikke alltid størrelsen som teller;) Jeg gikk hardt ut fra start og
bestemte meg for å teste intelligensen først. Etter to runder med
kortspillet "Idiot" var resultatet klart: to strake tap for Davids del.
Det skal sies at vi senere bevegde oss over på flaksbaserte spill, og
her stilte David mye sterkere.
I kategorien "bereist og belest" scoret David derimot overraskende
høyt. På spørsmål om hans topp tre reisemål var det lett å ryke på
en Aya Napa- eller Marbella-smell, men David lot seg ikke finte,
han klinket til med full score på tre pretensiøse reisemål!!! Ikke
verst, David! På spørsmål om hva som var hans favorittbok var
han dog ute og snublet. Han forsøkte seg først med "Game of
Thrones", før han heldigvis reddet seg inn med en bok jeg ikke
hadde hørt om - slik det jo skal være. Full score også her, med
andre ord.
Neste testkategori var humor, og David hadde tatt med en
hjemmelaget vits om at ingen bryr seg om de fra Dragvoll.
Dette var selvfølgelig en innertier hos testeren. I den romantiske
kategorien skulle David presentere et selvvalgt dikt, og hadde
tatt med seg en gammel tentamensoppgave. Dette virket veldig
lovende!!! Dessverre handlet diktet om feminisme, var basert på
triste nødrim og hadde fått den velfortjente karakteren 3. Ekstrem
hunger etter romantiske elementer balanserer det helhjerta
forsøket, og vi havner i null.
Summa summarum gjorde David det helt OK og jeg vil anbefale
han til en bekjent eller en fra Dragvoll, men sannsynligvis ikke en
venn.

Simon

Drange
Når to travle sjeler skal forsøke å avtale en date, kan det fort ende
med å bli i det enkleste laget. Tilfellet til Jonas og meg var intet
unntak, og grunnet tidspress og fulle timeplaner endte det med en
simpel lunsj i el-bygget. Det manglet allikevel ikke på entusiasmen
og engasjementet hos det nye styremedlemmet, og vi fikk skvist
mye hygge tross lavt budsjett og liten tid.
Det hersker liten tvil om at Jonas er en bunnsolid kandidat til
det nye styret. En av grunnene til at daten vår ble i det enkleste
laget, var at Jonas skulle bruke kvelden på å øve på dans til EMILjentenes julebord. Nice.
Det var heller ingen tvil om at engasjementet krevd for å gjøre en
god jobb som styremedlem, er på plass. I likhet med undertegnede
har Jonas engasjert seg bredt i linjeforeningen og er ved siden av
mannekom blant annet med i EMIL-link.
Jonas fremstår som en kul og oppegående type med mye på lager.
Jeg tror EMIL er heldig som får ha en så solid type i styret sitt.
Avslutningsvis vil jeg bare si lykke til til Jonas og resten av det
nye styret! Jeg har mye tillitt, og gleder meg til å se hva dere kan
utrette!

DESIGN OMER BABKER OG KATRINE REISÆNEN

Jeg fikk gleden av å teste Tobias, noe jeg ikke var helt forberedt
på ettersom det først var planlagt at jeg skulle teste meg selv. Da
kontrabeskjeden kom var det ingenting annet å gjøre enn å tenke
kjør! og sette i gang planleggingen. Kanskje dette til syvende og
sist var en lykkens dag, som gav meg muligheten til å teste både
Tobias og min egen evne til å planlegge date med tidspress.
Sammenkomsten startet kl 16:00 på Kafé Sito i hangaraen. Planen
var kaffe og en liten matbit, men starten ble noe amputert da
kafeen stengte 15:30. Etter å ha svelget nederlaget tuslet jeg
tilbake til min kjære som ventet ved bordet. Praten gikk over tørre
brødskiver (mine) og hjemmelaget knekkebrød, bakt av malt fra
ølbrygging. Denne gutten har vist noen skjulte konekvaliteter!
Etter at siste smule med næring hadde blitt konsumert (dessverre
ikke i lady og landstrykeren stil) beveget vi oss mot kontoret, der
aftenen skulle avsluttes med levende lys og en liten duett. Min
eksepsjonelle dateplanleggingsevne viste seg igjen å være noe
ikkeeksisterende ettersom det ikke var fyrstikker å oppdrive på
kontoret. Lysene forble derfor rimelig døde
Med en øl i handa runget vakker korsang gjennom gangene i gamle
elektro. Det ble også observert at er det noe denne gutten kan er
det å synge høyt. Kanskje for å kompensere for noe annet. Hvem
vet? Uansett kan det konkulderes med Tobias er en ekte vervhore
som har mye å by på. Kanskje flere skjulte kvaliteter dukker opp i
tiden fremover?
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Serviettregnestykket: Prediksjon av
verdien av Tesla-aksjer de neste tre årene
TEKST BALDER BRYN MORSUND

Er det noe som har gått mye opp og ned i det siste så er det Teslaaksjene. Enten det er produksjonstall som ikke har gått helt opp, Elon
Musk som røyker weed på radio, eller sier at han skal kjøpe opp alle
aksjene for 100 dollar over aksjekursen for å ta Tesla av markedet. En
ordentlig jojo-aksje, som for the record når dette skrives, 7. November,
er verdt 341 dollar, men som for en måned siden var verdt 250 dollar.
Bare se på denne grafen her, som viser prisen på Tesla aksjer de siste
tre årene:

Illuminati? I think yes. Men det blir enda mer spennende hvis man
ser hva som predikeres for de neste tre årene, basert på denne
funksjonen som perfekt følger prisstigningene og fallene. Den
predikerer nemlig at tre år fra i dag, 7. November 2021, vil Teslaaksjen ha falt til utrolige 53.4$, så her er det bare å selge unna fort
som fy.

Noen vil kanskje mene at Matlab ikke finnes på servietter, men
personlig har jeg sluttet å bruke papir og bruker kun iPad pro. Èn
iPad pro er nok som jeg pleier å si. (Hva er det?)

Utgavens E-post
Svar:
Hei Balder.
Takk for at du tar kontakt når det er noe du lurer på.
Vi har miljørabatt, som betyr at du kan pante din gamle, slitte
eller ødelagte småelektriske sexleketøy hos oss. 1 av 3 norske
kvinner har et eller flere leketøy hjemme. Det kan være at
noen har funnet seg en ny bestevenn, at det gamle leketøyet
er ødelagt eller at man av andre grunner ikke trenger sitt gamle
leketøy lenger. Da er det greit å kunne komme til oss med
dette, i stedet for å legge det i husholdningsavfallet. På denne
måten kan du spare penger, og miljøet!
Når du panter et sexleketøy hos oss, sender vi det til sikker
destruksjon hos Norsirk elretur. Som takk får du 20% avslag
på en ny vibrator hos oss. Småelektriske produkter utgjør
en stor trussel for miljøet, og skal ikke kastes sammen med
husholdningsavfall. De ulike komponentene i en vibrator hører
hjemme på ulike steder, og El-retur sørger for at de havner
riktig ved destruksjon. Vi ønsker å bidra til at gamle leketøy
«gravlegges» på riktig sted!
Ønsker deg en riktig fin dag :)
Mvh
Beate
Kundekontakt

DESIGN OMER BABIKER

SCHNAPPS

SJOKKERENDE SITATER OG HØY SPENNING!
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Elgen observerer
… at jubileum er gøy
… at Dag Wessel Berg ble årets foreleser uten å forelese
… at lenge leve vår gud
… at vi har valgt nytt EMIL-styre
… at det var bra valgdeltagelse
… at styrevalget er en ganske seriøs affære
… at med unntak av han som var drita
… at drita mennesker gjentar ting
… at Elgen dømmer ingen
… at sladder nå kan sendes inn på snap til “vmagasinet”
… at det avtroppende styret glemte EMILs bursdag
… at futen sleit med addisjonen
… at vi fortsatt ville ha ham som kongsknekt
… at han var det rette valget
… at lenge leve kongsknekten!
… at Mannekom nok en gang invaderte Uka i Ås
… at de fant igjen øksesporet fra i fjor
… at populisme fortsatt setter spor
… at Trumps skandaler aldri tar slutt
… at han er halving over jul
… at to år igjen...
… at hvordan kan livet på Gløs bevege seg så fort, når alt går så treigt i USA?
… at få han ut
… at EMILs kvinner fikk besøk av et staut mannskor på julebordet
… at det koret har vedtektsfestet at de til enhver tid skal bedåre piker
… at det koret har hatt gratis konsert fredag 23.november kl. 18 i KJL2
… at redaktør ber desperat ut på date i “Mediakom tester”
… at han skulle ikke slutta i koret
… at han er en travel type
… at he’s extreme

Teknologi: Hvilket fenomen gjør at solcellepaneler fungerer?

Naturvitenskap: Hva sier Noethers teorem?

0,24°C (Vindturbiner forstyrrer miksing av kald luft
opp i atmosfæren og varm luft langs bakken)

•

Bevaringslover oppstår fordi energien i
systemet ikke forandrer seg under en eller flere
transformasjoner

•

Fotovoltaisk effekt

•

Fasit

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

87%

Ymse: Hvor mange prosent av verdens mannlige befolkning
er etterkommere av Djengis Khan?

0.5%

Energibruk: Hva er den teoretiske maksimale
virkningsgraden til solceller?

•

Klima: Hvor mye ville temperaturen økt i USA hvis all kraft hadde
blitt produsert av vindturbiner på land? (overflatetempratur)

•

EMIL-ingeniørspillet

EMIL-ingeniørspillet

