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Etter to og et halvt år som styremedlem nærmer det seg snart slutten for meg. Et styreverv tar opp 

mye tid, men er også utrolig givende og gøy. Jeg har blitt kjent med mange fantastiske folk og fått del-

ta på utallige ball, jubileer og revyer. Jeg har lært meg ledelse og fått mulighet til å gjennomføre ting jeg bren-

ner for. Spesielt veldedighetsauksjonen er noe som kommer til å glede meg i lang, lang tid. Jeg anbefal-

er alle å søke styret, eller et annet frivillig verv med ansvar. Det er en erfaring dere burde få, og best kan få nå. 

Det blir på mange måter vemodig å skulle gå av. Men det blir nok også ganske chill. Kansk-

je jeg får noen hobbyer? Kanskje jeg skal begynne å male, lage roboter, mestre de kulinariske kun-

ster, bli e-sport-utøver eller crossfitter. Kanskje jeg endelig skal ta meg tid til å lese Krig og Fred?

Tenk så mye tid jeg får i skolehverdagen! Skal jeg bruke tiden jeg tidligere brukte i møter på sal, eller jeg 

skal jeg bruke den til å henge rundt på karrieredager på jakt etter penner? Skal jeg endelig ta Rektor Bo-

vim på ordet når han sier at “NTNU er ikke en skippertak-skole”? Skal jeg omisder lære meg cosinussetningen? 

Det er ikke bare på ukedagene jeg vil få mer tid, men også i helgene. Det blir ikke lenger sånn at hver torsdag, fredag og lørdag 

er fullbooket med fylla, fra den første uken i semesteret til den første uken i eksamenstiden. Når leveren min har stablet seg 

på bena kan jeg begynne å skade den på andre måter; jeg kan begynne å misbruke paracet eller salt. Jeg får faktisk tid til å dra 

på vors med venner, dra på fylla i kule klær (ikke dress) og ta en hvit helg inniblant. Kødder bare med det der om hvit helg, altså. 

Det blir altså på mange måter spennende og deilig å gå av. Det betyr ikke at tiden min i styret ikke har vært fan-

tastisk, men nå er jeg og leveren min gammel og grå. Tiden er inne for å la den yngre garde ta over. Jeg er utrolig 

glad for at Ragnhild er valgt som phormand, og jeg vet hun kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Det føles gre-

it å gå av, når jeg vet at fremtiden er i gode hender. Dette har vært to og et halvt morsomme, lærerike og spen-

nende år. Takk til alle som har gitt meg denne muligheten, takk til alle jeg har jobbet sammen med og takk for meg. 

Smøregutta, jeg har en plan!

Vi skal rane hvelvet på Hovedbygget og stjele 

løsningsforslag til alle høstens eksamener!

“Helmax, Anniken” sier Christian opprømt.

“Detta går bra, aldri verda”, sier Olav og rister 

forskremt på hodet.

Ja, nå er eksamensperioden her nok en gang 

og med den følger vinterdepresjonen. De 

neste ukene i livet ditt kommer til å gå som 

følger: Du står opp, og det er mørkt. Du går 

til skolen, og det er mørkt. Du går hjem fra 

skolen, og det er mørkt. Du går inn i deg selv – 

og det er mørkt. Jeg anbefaler på det sterkeste 

å skaffe seg månedskort på Brun og Blid for 

å motvirke D-vitaminmangel. Ikke la deg lure 

av mørket og gå og legge deg med en gang 

du kommer hjem. Bruk tid på å lage deg en 

gourmetmiddag før du hopper i køys.

I denne mørke og krevende tiden kan vi ikke 

stole på at NTNU eller SiT skal  hjelpe oss. 

Derfor er det viktig at vi holder sammen og 

hjelper hverandre med å komme helskinnet 

til juleferien. Som Redacteur kan jeg imidlertid 

stolt melde: Jeg har en plan! Den første delen av planen er som sagt å rane hvelvet i 

Hovedbygget. Bevæpnet med løsningsforslagene blir kampen mot eksamen barnemat. 

Med hjelp fra Dynamitt-Sørby skal vi lage spon av hvelvdøra og stikke av i Kromprinsen før 

snuten har skjønt hva som skjer! Den andre delen av planen er dette bladet. MediaComs 

redaksjon har jobbet på spreng med å gjøre de mørke dagene litt lysere. Høstens M-Ord 

er fylt med et knippe saker dere kan kose dere med i de kalde vintertimene. Vi kan blant 

annet friste med et dypdykk ned i meme-verden, hva de egentlig driver med i NTNUI, 

anbefalinger fra Redactionen og MediaComs splitter nye eksamenspill!

Detta kommer til å gå som smurt!
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Skrevet av: Redaksjonen                  Illustrasjon: Redaksjonen

ANBEFALNINGER FRA REDAKSJONEN

Emma anbefaler: det brune kjøleskapet

Har du noen gang sittet på stripa og følt en rungende 

sult overta kroppen? Stipendet holdt ikke helt til slutten 

av måneden og Rápido blir for eksklusivt. Det florerer av 

kaffe på alle standene, men intet å ha attåt kaffen. Da 

anbefaler jeg deg å ta turen opp i andre etasje og rom-

stere rundt i det brune kjøleskapet. Maten som ligger 

her er for de som ønsker å dyppe lilletåen i dumpster 

divingens verden, men som også føler for å komme ren 

ut i andre enden. Maten kjøleskapet besitter er merke-

lig nok alle nordmenns favoritt, gammel eller ung, ve-

ganer eller kjøtteter. Den er gratis og lett tilgjengelig.

Malin anbefaler: Trondheim camping

Du trodde kanskje minigolf var noe som bare foregikk 

ute i varmere strøk? I Trondheim finnes det en bar hvor 

man kan spille minigolf innendørs med noe godt i glas-

set. Passer fint til Trondheims turbulente vær. NB! Kan 

ikke love at du og dine medspillere er venner etterpå.  

Oscar anbefaler: kopirommet på andre siden av Perle-

porten

Vi har alle opplevd at printerne på Perleporten ikke all-

tid er alt hva de kunne vært. Blekk mangler, ark krøller 

seg og 6.-klassingen foran deg i køen skal printe ut fem 

eksemplarer av en lærebok på stud.ass-kvota. Heldigvis 

finnes det en skjult oase ikke langt unna. På andre siden 

av “broen” over veien, på Konstruksjonsteknisk, like til ven-

stre etter du er kommet over, er det et lite kopirom som 

brukes mest av professorer og PhD-studenter. Her er det 

alltid blekk, aldri kø og stifte- samt hullemaskiner florerer. 

Andreas anbefaler: Mormors stue

Savner du mormoren din og hennes hjemlige omgivels-

er? Kanskje hun er død, eller kanskje hun bare ikke bor i 

Trondheim. Uansett er Mormors stue et sted for deg. I et 

smug i Thomas Angells gate finner du det koseligste ste-

det i byen. Med flotte kaker, kaffe med påfyll, peis, gamle 

bilder og nedslitte møbler føler du virkelig at du er i – vel 

– MORMORS STUE. Skal du på date med en snill jente er 

dette også en perfekt lokasjon. Det beste med morom-

ors stue er riktignok de gamle alkoholikerne, der de sitter 

i bakgården klokka tolv en onsdag i desember med rød-

vinstenner og patter på en Rød-3 med skrukkete lepper.

Christian anbefaler: bysykkel 

Har du noen gang vært 20 minutter forsinket til et vors 

som er en halvtime unna? Prøvd å ta bussen til… hvor som 

helst? Eller kanskje føler du deg litt som Anders Danielsen 

Lies karakter i Reprise og alt du behøver for et øyeblikk 

med melankolsk ro er en lang nedoverbakke, en sykkel og 

ti sekunder med lukkede øyne? Da bør du skaffe deg bysyk-

kel. For kun 299 kr i sesongen (fra mars til desember) kan 

du sykle rundt så mye du bare vil mellom et voksende an-

tall stativer mellom Ila i vest, Tempe i sør og Lade i øst. Det 

gjenstår fortsatt å bli annonsert stativer på Munkholmen i 

nord. Du slipper å tenke på å reparere din egen sykkel, låse 

den utenfor butikken, hente den dagen derpå fra vorset 

eller lagre den over vinteren. Ikke minst er det miljøven-

nlig. Det er uansett verdt det bare for å kunne flekse på 

alle de asiatiske turistene mens du uanstrengt (lykke til, det 

er faktsk vanskeligere enn du tror) flyr opp sykkelheisen.

Frida anbefaler: middelhavsmarkedet og sjøbadet på Ila

Alt som er godt finnes her. Og her finnes det også 

litt av alt. Krydder, sauser, grønnsaker, fermen-

tert og sylta. Husk at hvis at du ikke kan si du har kry-

dder hvis alt du har er salt, pepper og tacokrydder.

Sjøbadet på Ila er åpen for alle den siste søndagen i måned-

en. Tenk å være et av de menneskene som bader hele året. 

Her har du muligheten din. Det er kaldt, men de har badstu.

Olav anbefaler: Fjordgata

Er det én gate i midtbyen du bør bli kjent med er det Fjord-

gata. Det er bare her du kan finne vakre gamle trebygninger 

med “Sex Shop” i smakløse neonskilt, vegg i vegg med ta-

toveringsstudio, vape-butikk og båt-hobbybutikk. Med 

Trøndelag Senter for Samtidskunst, Fretex, NidarosData 

og Vikens Violiner finnes det virkelig noe for enhver smak.

Bendik anbefaler: Studenterhytta

Om du treng eit lite avbrekk frå byens mas og kjas, ta 

turen innom studenterhytta i bymarka. Hytta som har 

blitt drevet av studentar i over 100 år, ligg 20 minutt 

med buss frå sentrum. Der kan du gå på tur med eller 

uten ski på beina, lese til eksamen, eller berre ta det 

heilt med ro i badestampen. I helgene kan du også over-

natte der og få servert middag for ein billig penge.

Anniken anbefaler: sexklubb på Heimdal

Hvis du har florert rundt i Heimdals bakgater har du kan-

skje kommet borti sexklubben Club4. Jeg har selv syntes 

det har vært mangel på gutter på maskin, men det kan jeg

love deg at det ikke er her. Hvis du vil ha en kveld der du 

kan få utslipp for dine mørkeste fantasier er dette virke-

lig stedet for deg. Ikke forvent å komme ut uten skader.
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LAVKULTUR PÅ HØYT NIVÅ
                               Skrevet av: Christian Otto Sparre         Foto: Diverse

Memes er blitt en stadig større del av hverdagen 

vår. Hyperspesifikke Facebooksider som NTNUirl 

og Mathematical Memes for Logarithmically 

Scaled Teens florerer, bilder av Donald Trumps 

hår og en maiskolbe er blitt synonymt med 

raffinert politisk satire, og bedrifter lanserer 

med varierende suksess “hippe” meme-baserte 

markedsføringskampanjer rettet mot unge. Dette 

er imidlertid kun toppen og kanskje den lettest 

ti lnærmelige delen av isfjellet. En skal ikke lete 

lenge på Instagram før en kommer over dedikerte 

meme-brukere, som rutinemessig publiserer 

absurde og tilsynelatende uforklarlige bilder 

og videoer, ofte primitivt klippet sammen fra et 

bredt utvalg av kildemateriale. Noen av disse 

memene går igjen på tvers av brukere, ofte med 

nye vrier eller kombinert med andre memes. For 

utenforstående kan det på overflaten se ut som 

enda et av ungdommens uproduktive, substansløse 

tidsfordriv, på linje med reality-TV eller vaping, 

men som alle hunder med hår eller bøker med 

omslag kan det være verdt å ta en nærmere titt.

Ordet meme, i senere tid oversatt ti l  mem på 

norsk, ble først brukt i 1976 av Richard Dawkins i 

boken The Selfish Gene. Her defineres det som en 

bit med informasjon, f.eks. en idé eller en stil ,  som 

spres mellom individer i en kultur via tale, skrift, 

ritualer eller andre medier. Ordet er ment å ligne 

på gene, som en referanse til at de i l ikhet med 

gener er selvbevarende på tvers av generasjoner, 

muterer og opplever naturlig seleksjon. I 

henhold til denne definisjonen er f.eks. normer 

en type mem og paradigmeskifter en effekt 

av deres spredningsevne og organiske natur.

“Internett-mem” har også mange av disse 

egenskapene. Tusenvis av unike slike mem 

produseres hver dag, og etter å ha vært 

igjennom Instagram, Facebook og Reddits 

popularitetsalgoritmer består noen, mens andre 

svinner hen. De heldige få sprer seg fra nettsted 

til nettsted og fra bruker til bruker, muterer, og 

krysspollineres med andre mem. Det som omsider 

bobler opp av denne heksegryten kan ofte ikke 

spores tilbake til noen konkret opprinnelig 

intensjon eller idé, men er en kaotisk kombinasjon 

av utall ige uttrykk og elementer kondensert ti l ett 

sumpete mem (les: dank meme). Som mye annen 

kunst – og ja, det er vel ikke til å nekte for at 

internett-mem til syvende og sist er kunst – er 

det heller ikke alltid l ike lett å sette ord på hvorfor 

ett mem treffer en og et annet ikke. Det er kanskje 

også derfor markedsføringskampanjer som 

prøver å utnytte det virale potensialet i memes 

ofte virker fremtvunget og kleine. Disse memene 

er konstruert for å tjene en 

spesifikk hensikt og mangler 

det organiske elementet 

“naturlige” memes har. De 

kan kanskje sammenlignes 

med et organtransplantat eller 

laboratoriegrodd vev, som 

siden det ikke har opprinnelse 

i verten har en stor 

sannsynlighet for å bli avstøtt. 

Internett-mem skiller seg 

imidlertid fra f.eks. billedkunst 

og musikk (som forøvrig 

også er mem på sitt vis) 

ved at deres organiske og 

dynamiske natur er sterkt 

akselerert av den heftige 

i n f o r m a s j o n s s t r ø m m e n 

i sosiale medier. Mens 

renessansen varte i om lag 

fire århundre og forble hovedsakelig i Europa 

kan et internett-mem ha en levetid på så lite som 

noen timer og fortsatt ha rukket å omspenne hele 

verden. Når kan en da anta at Instagrams Mona 

Lisa bryter overflaten i gryta? Innen 2020? I løpet 

av måneden? I kveld? Og hvem er det da som skal 

ha rett på tittelen som Leonardo DaVinci? Om 

opphavsretten skulle tilfalle skaperen av memets 

siste versjon, hva skjer da om enda en “mutasjon” 

finner sted? Hvis opphavsretten heller skulle 

tilfalle alle som har bidratt ti l  syntesen av memet, 

kan en ikke da si at Mona Lisa ble skapt både av 

oppfinneren av maling og den som vevde lerretet?

Om et mem er analogt til et gen, kan analogien 

tas videre? Kan den utallige mengden av mem 

– alltid i endring, aldri sovende med hele sin 

bevissthet på én gang – sammenlignes med 

celler i en kropp eller noder på et nevralt 

nettverk? En slik høyere organisme blir 

dermed kunstneren bak ethvert sumpete mem 

som noensinne har blitt laget. Kunstform og 

livsform i ett uhåndgripelig legeme. Sitt eget 

lerret, maler, kuratør og publikum. Memgud.

6 7
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HØSTEN
i bilder

M-ord 9
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    Navn: Malin
      Alder: 21
      Bakgrunn? Litt av alt: Fotball,  
     ridning, yoga, svømming, litt   
   jogging og styrke.
Generell form: Middels minus
Ferdighetsnivå: Svak motorikk, gjør ballspill 
utfordrende. Prøver som oftest å gjøre opp for 
dette med engasjement. IKKE det man vil kalle et 
sportstalent. Så hvis jeg klarer dette, kan hvem som 
helst.

  
     Navn: Frida 
       Alder: 21
       Bakgrunn? Et liv preget av    
                  fotball, håndball og dans.   
                Sporadisk svømming, turn 
                       og generell mosjon.
Generell form: Nja. Middels minus. Jeg drikker like 
mye som jeg trener. 
Ferdighetsnivå: Ah, meget lavt. Prøver å gjøre opp 
for det med engasjement. 

Rumpeldunk

De fleste hørte om at de spiller rumpeldunk på NTNU før de engang hadde 

bestemt seg for at de skulle flytte til Trondheim. Så hva er det egentlig? Er det 

mer enn bare intense Harry-Potter nørds? Sent en litt for kald kveld møtte vi opp 

i dødens dal. Etter en klassisk “snakke norsk til utvekslingselev” opplevelse fant 

vi ut at vi var på riktig sted. Oppvarming var som en helt vanlig trening, Frida fikk 

harde flashbacks til fotballtrening i litt for kaldt vær. Men så skulle vi begynne å 

spille på ekte. Først bare se for deg hvor vanskelig det er å løpe med en pinne 

“sopelime” mellom beina. Så forestill deg å spille håndball med en pinne mellom 

beina. Så forestill deg å spille håndball med en pinne mellom beina, mens noen 

andre spiller stikkball mot deg, men du får bare lov til å spille håndball. Litt sånn 

som det er det, bare med enda mer regler. Men er man på mer enn én trening så 

skjønner man det sikkert, for de var veldig tålmodige og pedagogiske. Dette er 

forresten på en eller annen måte også en kontaktsport

Treningseffekt: Kondisjonstrening deluxe

Malin og Frida tester

Idretten i Trondheim har mange tilbud. Noen ganger kan det nesten være 
for mye. Derfor har vi testet ut noen idretter for deg for å se hva det egentlig 
handler om. En hendig liten guide til deg som er lei av å svette av å gå opp til 
hovedbygget eller har med vilje valg å bo på bakkeplan fordi det er mindre 
tungt.

Badminton

Tenk å kunne få sommerfølelsen hele året? Og hva er vel mer sommer enn bad-

minton? Dette er den mest casuale treningen noen av oss har vært på. Halvparten 

av treningene er på Dragvoll og halvparten Gløs. Det er lagt opp ca slik: du går i 

resepsjonen og henter rackert og fjærball, setter opp nettet og så er du igang. Per-

fekt for deg som vil prøve noe nytt, men kanskje ikke er klar for et stort opplegg. 

Eller du kan finne ut at dette er sporten for deg og bli med på alle turneringene. To 

anbefalinger fra oss er å ha med en venn og godt dybdesyn. 

Ta også med deg denne dad joken når du ikke klarer å treffe: “Herregud, det er jo 

hull i rackerten”. 

Treningseffekt: Det du gjør det til.

Skader: Vi var for ivrige på spillingen, så vi glemte å varme opp. Det var jo dumt, 

husk til neste gang. 

Boksing

Føler du at det ikke er nok testosteron på maskin? Da kan vi anbefale å begynne 

på boksing. Den hardeste treningen vi har hatt så langt, muligens i hele livet. Her 

er det en stor sjanse for å bli slått i ansiktet, så bare vit hva du går til.  Du trenger 

ikke være Rocky Balboa, eller tro at du er det for den saks skyld, for å være med 

på trening. Det er variert trening hver gang og du begynner på det nivået du er, 

men det er sikkert greit å begynne i begynnelsen av semesteret.

Treningseffekt: Å, ja. 

Antall muskler som gjorde vondt dagen etter: Alle, til og med muskler man aldri 

har kjent på før.

Buldring

*Rip at vi ikke fikk produsert denne artikkelen før under dusken skrev om bul-

dring.*

Hvis du vil være en chill type, men vil holde deg i form, da er buldring sporten 

for deg. Det er som klatring, bare mindre høyder, mindre brattkort og mindre 

stole på andre mennesker. NTNUI Tindegruppa arrangerer både klatreturer og 

buldreting, f eks på Trondheim buldresenter. Dette er en idrett hvor du stort sett 

konkurrer med deg selv og utfordrer styrke, utholdenhet og fleksibilihet. Men 

du kan også bare ligge på madrassen og se på andre. Eneste du må passe deg 

for er at du driver med for mye slakk line og t-skjorter med slagord som “born 

to climb, forced to work”. Da blir du fort en gjøgler og da kommer du ikke til å 

klare å fullføre studiene dine.

Treningseffekt: Kommer an på hvor mye du klatrer vs hvor mye du ligger på 

madrassen.

Generelt var det veldig hyggelige treninger og vi ble godt tatt imot (<3) . “Life begins at the end of your comfort 

zone” som vi har sett på gjøgler-t-skjorte, men kanskje det er noe i det. Send 5 til 26400 hvis du vil at vi skal 

gjøre en “Malin og Frida tester NTNUI: EXTREME EDITION”

10 11
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                Sitert og illustrert av: Olav Bjørken

Nå nærmer eksamensperioden seg med storm-

skritt til min og mange andres fortvilelse. Du 

tenker kanskje at det nå er på tide med høstse-

mesterets gløs-dvale, hvor man isolerer seg fra 

alt som kan karakteriseres som gøy. Tenk igjen. 

NTNU har nylig lansert en ny kampanje hvor vi skal 

utfordre demokratiet, vitenskapen samt mange 

samfunnsfenomen. Denne teksten ber deg å bryte 

med ett spesifikt samfunnsfenomen, 

og jeg oppfordrer dermed deg, mis-

ter eller sister maskinist til å CHAL-

LENGE EKSAMENSPERIODEN.

Som x-dragvolling anser jeg meg 

selv som en ekspert i feltet gøy, 

eller som jeg liker å kalle det, å 

meske seg selv. Dette med tanke på 

at jeg i fjor gikk et årsstudium og til-

brakte hele 8 timer i uken på skoleben-

ken. Mesteparten av tiden utenfor drivhuset Drag-

voll tilbrakte jeg i byen. Jeg har brukt utallige timer, 

speidet høyt og lavt for å sniffe ut creme de la cre-

men av ting man kan unne seg i en krevende ek-

samensperiode. Dette er den ultimate gøy-guiden 

til lykke for deg som besitter motet til å bevege deg 

ut av hiet, det svette kollektivet og Bovims grenser.

Når vi nå er inne på kontroversielle te-

maer kan jeg anbefale dere å ta en 

svipptur innom KRFs hovedkvarter 

i midtbyen. I samme bygg ligger 

nemlig et escape room. Dersom 

du er som meg, har et usunt 

høyt konkurranseinstinkt og 

er litt for glad i Harry Potter, er 

dette aktiviteten for deg. Man blir 

så oppslukt i spillet at man glem-

mer alle sine bekymringer, noe som 

gjør dette til et utrolig godt avbrekk fra 

eksamenslesingen. Det kan jo også hen-

de du treffer på menneskets beste venn, puse-

gutten selv, Knut Arild Hareide. I så fall burde du 

gi ham en klem. Det virker som han trenger det.

Dersom du i stedet for fysisk aktivitet heller sat-

ser på å trøstespise deg gjennom eksamensperi-

oden, har jeg en rekke alternativer for deg også. 

Trondheim er en by som er veldig flink på bak-

evarer, da nærmere bestemt kanelsnurrer. Jacob-

sen og Svart har ikke kun de sykeste kanelsnur-

rene men også den beste kaffen i hele Trondheim. 

Det burde virkelig prøves! For du vet at det går an 

å forlate kollektivet uten å gå på bedpres, sant?

Ladekaia er en kafe som den lille prosentandel-

en av dere seksuelt aktive gløshauginger burde 

notere på kartet. Kafeen skiller seg ut både med 

sine boller og gode lunsjtilbud, men også på grunn 

av hvor vakker den er. Det er et supert 

sted å ta med en første date og det 

er nydelige turmuligheter i området.

Er du ingen bolle-fan men heller 

har lyst på andre alternativer som 

kake, er den hvite sjokoladekak-

en med pasjonsfrukt de selger på 

dromedar bakeri noe som får mun-

nen til å vanne kun ved tanken. Det er 

viktig å presisere at alle andre drome-

dar-kafeer er dritt, men dette er en skjult skatt. Bok-

stavelig talt, den ligger i tidenes mest shady strøk.

Alkohol er en god måte å glemme eksamens-

stresset på, men kanskje ikke den sunneste. En 

0,8 liters milkshake fra Døgnvill derimot. Den er 

sunn for kropp og sjel. Døgnvill er mitt favoritt 

snacke-sted. Jeg pleier alltid å bestille søtpo-

tetfries og sjokolademilkshake. Der-

som du føler deg godt bevandret i 

fries-feltet og litt ekstra rebelsk 

kan du alltids satse på dirtyfires.

Hvis, eller rettere sagt, når du 

kommer til det punktet i ek-

samenslesingen hvor alt virker 

håpløst og du er usikker på om du 

skal le eller gråte over hvor ufor-

beredt du er. Da syns jeg du skal få deg 

en real selvtillitsboost ved å gå på stan-

dup-showet på stammen bar. Jeg har selv 

kun vært der en gang. Det var grusomt i øyeblikket, 

men i ettertid har jeg mesket meg i tanken på at 

det i alle fall ikke var jeg som laget upassende vit-

ser om voldtekt som ingen lo av. Standup-showet 

tilbyr en deilig følelse av at livet kunne vært verre, 

noe som er uvurderlig i en eksamensperiode.

Lykke til i tiden fremover! Husk 

at det alltid er plass til litt gøy!

Skrevet av: Emma Veland Illustrasjon: Olav Bjørken

We have a pact
An understanding
We were not ready

But now we are

We have no time!
We cannot go back
The universe wi l l  go

Towards chaos

The temperature
Is not changed

Between
The beginning and the end

We have to move on
We have quite l imited time

Before the last break

Most of our problems
In the specific state

The steady state problem

You can have the frontier
You need to know them

By heart
Based on this knowledge

We are asked to neglect it
We have time

We have a difference
We take a pure substance

The beginning and the end
Between

The end and the beginning
The first is reduced

If you know the difference
There is not a single one
You cannot manipulate

The solution is already there

I need to move on
Do not depend anymore

Let’s deve lop our re lationship

This one is zero
I can make it disappear

I use this solution

It has been defined
As the constant

We can have it natural

This is the end solution
We would l ike to see

I wi l l  use my last minutes
To discuss this

Plus - minus infinity
The concept dominates

Look at your notes
Look at your sl ides
We wi l l  come back

I must leave you now
I wi l l  convince you

That the form is right
I wi l l  leave you now

CHALLENGE EKSAMENSPERIODEN
      - Emmas gøy-gøy-guide

A LESSION IN THERMODYNAMICS

- Laurent Francis Ghislain Georges
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OG SMØR

SEMESTERETS 

AVSLØRINGER SE ULTRALYD-
BILDENE HER!

Hele perleporten må rives

M-ord 15

HOOKEPÅBUD 

PÅ 1-2-3

HEIMDAL

Gikk for hardt ut

Smøregutt på legevakten

Politianmeldelse

FINN 
SVARET 

HER

- ALT FOR NAKNE MANGE GUTTER PÅ PUP

DET HARDE 
VALGET

Emil (2.) røper sine 

beste triks:

HUMAN CENTIPEDE 2:

Kommer våren 2019 i en kinosal nær deg!

“HELT TEXAS”

#METOO
SPESIAL 

SEXKLUBB

NYOPPDAGET FETISJ

På innsiden av
PIKK ELLER PUNG?
Du vil ikke tro hva det egentlig er!

Klamma florerer etter 
dreiebenkkurs

FHV STENGT

SE BILDENE

VI ER GRAVIDE!

- for BDSM! 

AVSLØRT

“Med dette ene produktet fikk 
jeg skjeggveksten og damene 
jeg alltid har ventet på“ - Lars

IGJEN!
SEXTAPE FRA LÅVEFEST UTE NÅ!

KREATIV BRUK AV 

FHV SITT UTSTYR

HADDE METH-LAB
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Knut er aldri ut! 
Drikk én slurk for 

alle fag du har 
hatt hvor 

faglæreren heter 
Knut 

De andre på 
lesesalen bråker. 

Personene på hver 
side av deg snakker 
ekstra høyt frem til 

din neste tur

Du har glemt å 
melde deg opp 
til eksamen. Dra 
til Samfundet 
for å slukke 
sorgene 

Du glemte 
headsettet 

hjemme, men føkk 
de andre på sal. 

Spill av en valgfri 
sang på høyttaler 

på mobilen 

Du glemte 
PC-laderen 

hjemme. 
Rykk tilbake 
fem plasser

D u s k a l t i l 
k i o s k e n p å 
Stripa. Men går 
deg vill på veien. 
Flytt til Bygge- 
Hælvete

Da var 
denne 

dagen over. 
Dra til 

Samfundet 

Eksamens-
forpleining! 

Smørekoppens 
Styre deler ut 

snacks og kaffe! 
Ta deg noe godt 

å spise/drikke 

E for Ex.Phil! Du 
får en shot av 

Pirum på vei inn! 
Alle som har hatt 

exphil drikker 
også. De som tok 

Pirum-shotten 
drikker to ganger 

Drikk hvis du 
har kokt en 
øving dette 
semesteret 

Stud.Ass with 
benefits. Kyss 
en i 1.klasse 
på kinnet 

«ProdMod er 
stress» 
 
Alle fra 
2.-5.klasse ler 
høyt og tar en 
slurk 

«Føkk it! 
Jeg tar 

konten!» 
flytt fem 

plasser frem 

«Lol hva er 
eksamen?» 

Alle i 
5.klasse 
drikker 

BRAKKA

STUDENTERSAMFUNDET

«Det runde rød kaller! En øl for å 
lette på trykket blir fort til flere» 
  
Du forlater ikke samf før du har 
vært innom (landet på) Edgar, 
Bodegaen, Daglighallen  og 
Selskapssiden (hvis du er over 20). 
Du ikke kan ta med drikke ut 
- styrt drikken når du er ferdig 

«Du er fanget i 
byggehælvete! Klarer 
du å finne veien?»  
Du må gå fem runder 
før du endelig klarer å 
finne veien ut. Én slurk 
per runde. Personen til 
høyre for deg holder 
tellinga. 

Start 

Julebrusen har kommet i 
butikkene for en uke siden, 
medisterpølsene ligger i 
kjøledisken og det er tid for alle 
smøregutter å trekke inn på 
lesesal. Eksamenstiden er lang og 
hard, men vi i MediaCom vil bidra 
til at denne mørke tiden skal bli 
litt lysere for dere. Derfor har vi 
laget Eksamensspillet! 
 
Dette spillet er laget for at du og 
vennene dine kan kose dere i 
mørketiden. Alt du trenger er en 
terning og drikke! 

Eksamensspill

Eksamens-
forpleining! 

Smørekoppens 
Styre deler ut 

snacks og kaffe! 
Ta deg noe godt 

å spise/drikke 

JULE- 

FERIE
Eksamens- 

perioden tar 

til…

Dra på Samf

Dra på Samf

Dra på Samf

Dra på Samf

Dra på Samf

EDGAR - START

SELSKAPSSIDEN

BODEGAEN

DAGLIGHALLEN

Laget av: Oscar Lilleløkken
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MIN DAG PÅ EL-bygget
                               Skrevet av: Andreas Knudsen Sund                Foto: Christian Otto Sparre

Anbefalt, men ikke nødvendig forhåndslesning:

Min dag på Dragvoll, M-ord 2016H
Min dag på BI, M-ord 2017H
RoboSørby, M-ord 2018V

Her er det duket for det tredje og siste kapittelet i den 
prisvinnende serien, Min Dag. Tro det eller ei, men det finnes 
andre studiesteder i Trondheim enn Gløshaugen. Serien har 
hatt som mål å utforske disse – koste hva det koste vil. Forrige 
gang vi møtte helten vår, altså meg, utforsket jeg BI. Til tross 
for mye skeptisisme innledningsvis, fant jeg ut at BI virkelig er 
tyngden jeg trenger, og avsluttet på Gløshaugen. ------

ROMSTASJON BI-33, NTNU MEGACAMPUS, ÅR 2089

µ3:α44: «Det er sånn det må bli, jeg må avslutte det der alt 
begynte!», sier RoboSørby og plasserer flukskondensatoren i 
Kromprinsen. «Tænk på alt som kan gå galt, Knut. Rom og tid 
kan gå i oppløsning!», utbryter desperat hans trofaste sidekick 
TurboRuth. «Det er ikke noe annet alternativ. Jeg kan ikke bare 
bli her og se Bovimkloner ødelegge verden. Jeg må tilbake 
og stoppe Bovim. Du må bli igjen her og holde fortet,» svarer 
Knut, og setter seg i førersetet.

βR:øט: Knut gasser på. Idet bilen når 88 miles i timen blir 
verden hvit, og ett sekund senere er han i en annen tid. 
Kromprinsen kommer ut av hyperspace og legges bredt i en 
rundkjøring på Brattøra. Det er 26. oktober 2018 – dagen da 
alt skjedde. 

3T-PIRBADET, OKTOBER 2018

11:32: Jeg setter en 50 milligrams dose trenbolon rett i armen, 
og ser meg så i speilet. Fyfaen, tenker jeg – jeg er ikke bare 
keeg, jeg er også schwæææær. BI-gutta raffer alltid, og armene 
ser ekstra store ut der de bryter sømmene i treningsskjorta. 
Skjorta er en slags kollasj av alle pastellskjortene til Polo.

11:33: Jeg smeller åpen døra til doen, og gjør meg så bred og 
hjulbeint som mulig når jeg går i retning benken. Gutta er der. 
Bolla og Bønna spotter Leopold. Dette er BI-gutta mine. Se for 
dere Smygard-gutta i Harry Potter, bare jævlig jacked. Alle 
har baklengs arcteryx-kaps og alt for trange jeans, til tross 
for at de faen aldri trener bein. Det er min tur.  

11:35: Idet jeg er klar til å kveste rooooolige 180 kg, 
kommer en underlig kyborg-skikkelse mot meg. Nesten 
hele kroppen hans er metall, men det er noe kjent 

med ham, hvem kan det være? Til slutt vinner minner fra 
min hensvunnende tid som smøregutt frem; det er jo Knut 
Sørby! «Dere gutter så jo veldig store ut da. Jeg kunne 
trengt hjelpen deres med å redde verden», sier han med 
karakteristisk rolig og monoton stemme. 

12:20: Gutta sa selvfølgelig ja til å hjelpe. Vi 
er jo snille. Kromprinsen druser opp bakken til 
Hovedbygget. Knut har visst reist tilbake i tid 
for å stoppe Omega fra å klone Bovim. De har 
inngått i BΩvim-alliansen i bytte mot høyere 
jenteandel. Vi skal slåss mot avskyet mens 
han fokuser på Rektoren.

12:23: Knut knuser svingdøra idet han 
kjører Kromprinsen inn i Glassgården. 
Vi hopper ut av bilen så fort 
den stopper. Ut av armen til 
RoboSørby skyter en rakett som 
treffer en gruppe studenter 
ved kantina. Det er egentlig 
ikke mulig å vite om de 
faktisk var Omegaere, 
men litt svinn må man 
ha. Vi begynner å gå i 
retning kjelleren der 
klonemaskinen er. 

12:26: Det er 
full krig og 
likene ligger 
s t r ø d d 
etter oss. 
Vi er 

dødsengler 
– rene 

polodemoner. 
Jeg ser Bolla 

og Bønna 
kvartere en gutt 

mellom seg. Leopold 
slår noen så hardt 

at de desintegrerer. 
Armen til Knut har blitt 

til et fresehode, og han 
utfører sponskjærende 

bearbeiding på alle i hans 
vei. Jeg tenkte egentlig å holde 

avstand, for jeg var redd for å 
få blod på skjorta, men med det 

blodbadet som skjer rundt meg er 
det uunngåelig. 

12:28: I bunnen av trappa hopper en 
spinkel elektronerd på meg. Jeg tar tak i 

hodet hans og strekker ut ryggvirvlene hans 
som om det var et trekkspill eller en pop-

socket. 

12:30: Vi står utenfor døra til Omegakontoret. This 
is it. «Kom igjen nå gutter,» sier Knut rolig, før han 

åpner døra om dens x-akse. Bovim står inni en sfærisk 
maskin midt på gulvet. «DU KAN ITJE STOPPA MEG NÅ, 

KNUT!» Knut svarer med å skyte en rakett på maskinen. 
Rommet bølger seg rundt maskinen i det den imploderer. 
Alt blir lilla og så svart.

DEN ÅTTENDE DIMENSJON

B ̵ ͝ ҉ ̕ ͞R ̴ ̷ ̡: ̴ ̀Ø ̨ ̡ ̨ ͜D ̨: ̶ ̶ ̶ ͘ ͢: Hva faen skjer? Dette er helt syre nå. Jeg ser 
ting jeg ikke kan prosessere. Det er bare meg, Knut og 
Bovim nå. De er i en kamp til døden. Vi veksler hyppig 
mellom forskjellige steder i tid og rom. Vi er i en versjon 
av virkeligheten som blir mer og mer deepfried. 

1 ́ ̕3 ̨ ̧ ͜ ͡: ҉ ̧ ͢ ͡à ̷ ̕ ͠R ̡ ͜ ͟: Knut roper « L͓͈̫͍
̬̱͔

x ̧ ҉ ̡̝̜ ̺̱̪
e͉̹͔ ṱ̭͇

̺͕ ̘ ͅ
s ̴ ̵̻̼̰̦̦͈̝ ̺͙

͡  ̙̥̠̼̠
͟

ͅ
g ̵̟̟ ̣̬
͡ ͞ g͈̥̳

͍̝͎̭ ͍

͘ ͅ e͟ ͏͇̳͇̬ ͍͙
e̻̺ ͘ t̞̱̺̘ ͘ ṯ̪̩͈

̥
͞  ̯͇̱̝͎̥

ḍ ̸̫͙̰ ̘ ̘͉
͢͞ i̟̻ ̕ ș͔͉͎

̱̻̥s ̡̜̭ ͘ s͎͢͟  ̷ ̬̠ b̖̜̝͖̲̗ ̣̳
r͇̤ ǿ҉ ̻̫̹̱̙̼

Ø ̴ ̡ ̛͕̳̖͉̲̰̮̻
o̮̜ ̣͙͉̼̥̜̬
͜ d ̴̜̜̮͖

͠ » i det han klarer å kaste Bovim av 
seg. «Ǫ͏̳͕ ̕ w ̡̩̬̙ ͍̮͖̦̼

o ̢̟͖ ̣̯̻̲̤
à̩͔̦ h̶̖͔̞̞

͡  ̸ ̡ ͎̤̻̝̩̟̞
n̤̩͞ i̮̠͎͖ a҉ ҉͈͙̬ ͍̱̱̲͇

a ̷̹̻̗̳̙̟͇̩̞
͜ k ̵͓͙͔̥͇ ̫̟̭

͟ k ̵͙̞ ̀ a̤̫͖̠̫͜
͞͠  ̛ ͇͉ u ̸͙̭͝ ư ̢ ̡̩̰̜͚͖ ̘͚̞̗

u ̡͡ ҉̼̰ ̘͎ ̣̟ ͍͔
 ͔̱͎̩͖̗̗͇

g ̶ ҉̰̠ e ̵ ̷̜̠ ̫̠̥ ̣̬ ͅ
à̬̞͍͚
̘

a ҉͚͖̬ ̹͟
͠ a̪͙ ̣̗͙̭

͡

y̘̙͢ » svarer den skallede rektoren. Virkeligheten blir mer 
og mer deepfried for hvert sekund, hvis ikke noe gjøres 
snart reduseres vi til en pikselsuppe. RoboSørby tar 

opp en krystall og presser den inn i pannen sin. Alt blir 
svart igjen.

NTNU CAMPUS OSLO, DESEMBER 2022

17:19: Vi faller ut av en portal. Nysnøen ligger rundt 
oss. Knut ligger på bakken, hardt skadet og gisper etter 
pusten. Hvor er Bovim? Jeg gjør mitt beste for å lege 
skadene hans, men det hjelper ikke.

17:25: Bovim kommer mot oss omringet av kloner. Dette er 
slutten – nå er det over og ut, både for oss, og alt håp for 
verden. «No skal dere få. Eg skal lage eit megakampus 
som ska ta over heile verda, og det e ingenting som kan 
stoppa meg!» utroper Bovim og ler ondskapsfullt. «Du 
kommer aldri til å vinne så lenge jeg fortsatt skjærer 
spon!» roper Knut rolig. Han løfter armen sin for å fyre 
av en rakett, men akkurat i det han skal skyte, biter 
Krokodillebovim av hodet hans. Nå er det min tur. 
Jeg lukker øynene og venter på min skjebne. 

17:27: Men det skjer ikke noe med meg. Tvert 
i mot hører jeg masse pistollyder rundt meg 
– hva skjer? Jeg åpner øynene mine og kan 
ikke tro hva jeg ser. Alle Bovimene ligger 
døde. Ut av pistolrøyken kommer fem 
skikkelser frem: Leopold, Bønna, Morten 
Nome, Ruth Morch og nåtidens Knut 
Sørby. Dette er de fem heltene som 
skal komme til å redde verden. 
Dette var RoboSørby sin plan hele 
tiden, da han visste at dette kom 
til å gi dem muligheten til å ta 
seg av Bovim før han ble for 
mektig. Liket til RoboSørby 
går opp i røyk ettersom 
han nå aldri trenger å 
eksistere. 
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Smøregutter har det til tider smertefulle privilegiet å gå 

på en av Norges beste og vanskeligste utdannelser. Vi må 

ta fag som til tider kan være vanskelige, komisk abstrakte 

og beint fram uforståelige. Det var vanskelig å komme 

inn på maskin, men det ble vanskeligere å komme ut. 

En umulig oppgave tenker kanskje du? Ånei, ikke umulig. 

For denne ærefulle prøvelsen har norske studenter begitt 

seg ut på så lenge Lånekassen har eksistert. I tillegg har 

Norge stilt opp med ett bra universitet. Et universitet med 

faglærere som våkner hver morgen med et ønske om 

å lære videre alt det de kan. Forelesere som vil at vi skal 

skape kunnskap for en bedre verden. Eller ihvertfall stå på 

eksamen.  

I tillegg til alt dette har NTNU også et knippe fag som...

Ja... Dette er historien om noen av dem. All informasjon 

er hentet fra ntnu.no/studier/emner.

MUSIKALER [MUSV3117]

Faglig innhold:

«Emnet omhandler musikalens historie fra Showboat 

1927 til våre dager. Seminarene vil bestå av dvd-fremvis-

ninger av de mest sentrale musikalene.» 

Ja, det var faktisk dette som stod under FAGLIG innhold. 

Da jeg først så tittelen tenkte jeg; dette kan jo ikke være 

det jeg leser at det er. Hvis dette faget bare handlet om 

musikaler hadde jo ikke faget hatt Iivets rett. I skivende 

stund sitter journalisten og rister på hodet

Lærigsutbytte:

• «...har fordypet kunnskap om de mest sentrale 

musikalene og deres opphav» 

Læringsutbyttet er ganske fair. Du skal kunne litt om 

musikaler. Skulle bare mangle. 

Etter å ha kikket litt på emnesiden sitter jeg igjen 

med en sterk mistanke om at hele faget stammer fra 

musikalentusiast som har hatt litt for mye innflytelse på 

Dragvoll. Selv vurderer jeg å melde meg opp når Pitch 

Perfect og Frozen kommer inn i pensum.

Anbefalte forkunnskaper:

MMD5356: Mamma Mia- verdens beste film?

Galoiseteori [MA3202]

Faglig innhold: “Grunnleggende egenskaper ved kro-

ppsutvidelser diskuteres, og samspillet mellom gruppe-

teori og kroppsteori, formulert gjennom Galoisteorien...” 

Ok, so far so good. Her handler det om kroppsutvidelser 

og gruppeteori. Kanskje handler faget om det økende 

fokuset på kropp og sex i samfunnet. Og på Samfun-

det. Galoiseteori er sikkert et greit fag å ha i den faglige 

bagasjen. Sykepleiere og leger, ja til og med lærere er i 

større grad nødt til å håndtere problemstillinger rundt 

disse tema nå om dagen. Det var det jeg tenkte, til jeg 

leste resten av det faglige innholdet;

«...Flere anvendelser behandles, spesielt uløsbarheten av 

en generell 5. Gradsligning.»

Altså, nå får de faen meg bestemme seg her. Handler 

dette om matematikk eller fedme? 

Læringsutbytte: “Studenten behersker forskjellige typer 

av kroppsutvidelser, for eksempel normale utvidelser, og 

har god forståelse for samspillet mellom gruppeteori og 

kroppsteori.”

Hvordan behersker man forskjellige kroppsutvidelser? 

Noen typer midlertidige kroppsutvidelser er det best om 

du får noen andre til å håndtere. Det er jo i grun-

nen naturlig at de kommer med et eksempel. 

Journalisten stiller seg spørrende til at det 

eneste eksempelet de har på kroppsutvidelser 

er «normale kroppsutvidelser».

Stikking, videregående [GEO3061]

Faglig innhold: 

Etablering av stikningsgrunnlag med ulike metoder 

(planlegging, måling, beregning/ analyse, rapport) 

Læringsutbytte- ferdigheter: 

• «Videreutviklede praktiske ferdigheter med sti-

kningsutstyr og tilhørende» programvare 

• «God evne til å utarbeide stikningsgrunnlag, samt kon-

trollere dette» 

Her prøvde jeg virkelig å skjønne hva de ville frem til, 

men måtte gi opp. Fagkoden tyder på at det har noe 

å gjøre med geologi. Emnebeskrivelsen er åpen for 

tolkning, men jeg tar en sjanse og gjetter på at man 

ikke trenger rent rulleblad for å ta faget. Det gjør sikker 

ikke noe å ta med favorittkniven i forelesning heller. 

Anbefalte forkunnskaper: 

GTA2735 Intro til Street Skills

Skrevet av: Oscar Lilleløkken   

RARE FAG PÅ GLØS
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WLasting, lossing og stuing av last [TN202011]

Faglig innhold (bl.a.): Tørrbulk transport

Funfact: Tørrbulk var faktisk russenavnet til Phormand 

Andreas Sund.

Læringsutbytte: «ha inngående kunnskaper om aktuelle 

nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til 

lasting, lossing og stuing av last»

Ja...nei. Jeg vet helt ikke hva dere forventer dere om dere 

bestemmer dere for å ta dette faget. Det handler ikke om 

Bruce Springsteen, fagverk eller noe annet spennende. 

Det handler ikke om sex. Det handler om å stappe mest 

mulig ræl inn i et skip. Mye ræl. Faktisk må du være sjukt 

flink hvis du skal få plass til alt sammen. Ganske imponer-

ende egentlig. Faget kan kanskje gi økt utnyttelse av bod 

eller kjeller senere i livet.

Anbefalte forkunnskaper:

GDR7472: Intro til å få plass i skiboksen

NUS7362: Stapping- en introduksjon
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SCHLADDER
“Det beste med glitterglidemiddel er at doskåla ser ser jævlig fancy ut etter jeg har driti” - Lea (3.)

“Jeg foretrekker en med smak så det lukter godt etter doturen“ - Sverre (3.)

“Jeg kan få sommerjobb i Vi Menn!” Oscar (4.)

Brage (1.) skal på ball med en fra omega - Jens (1.)

“...så derfor reiste jeg med en shemale” - Oskar (2)

“Denne videoen må forbli mellom oss Harald” - Ragnhild (2.)

“Jeg la merke til at du shaver brystet Håkon” - Tarald (1.)

Andreas (3.) vet hvor alle jentene i 1. befinner seg til en hver tid

De Veldreide innså at de valgte feil plass å ha strikk og drikk etter at de sank KNM Harald Ingstad etter å ha insistert på 

at føreren skulle shotte med dem.

“Heller vin på vannflaska enn vann i vinflaska” - Charlotte (4.)

“Ingen kjede skadd, ingen skade skjedd” - Solveig (1.)

- “Jeg tror ikke du kan gå med lusekofte på cavasøndag, Andris”

- “Der tar du feil!”

Eigil (4.) syntes det var gøy å spurte ned jentene på laavephaest.

“Hhhurrrghh....å fy faen” - 1.klassing på LaavePhaest

Ingebord (4.) har mistet dialekten sin i Italia.

“Alle vet at jenter ikke får orgasme” - Olav (2.)

“Batteridrevet, liggergodt i hånden, smidig nok til å komme til på vanskelige steder og beregnet for unge brukere.” 

- Alle prodmod-prosjekter

Det har nå blitt annonsert at det året det ikke er laavephaest skal det være lødephaest istedenfor.

Nora (1.) foretrekker dildoer MED baller.

“Du kan kjøre tørt om du kjører fort” - Knut (43.) om spongenererende bearbeiding

Det ble ikke noe blowjob nr. 2 etter at Andris (2.) sendte en snap av forrige sladder med tilagt tekst: “Du har blitt kjendis“.

“Jeg er mot hetrofile hvite menn” - Ragnhild (2.)

Ingrid og Gro (4.) dro rett fra cavasøndagnach til presentasjon for DNV GL etter å ha vunnet case-konkurranse og naila 

det.

Alle som ikke ble innlagt etter eddiken i fjor er nå innlagt på grunn av asbesten på Perleporten.



MediaCom er en av Smørekoppens viktigste Comiteer, og har sammen 

med Industrivinduet, vært Styret sin store satsning. Med deres arbeid 

blir vi gjort oppmerksomme på alt av aktiviteter i foreningen både i for-

kant og etterkant av arrangement. Det er nemlig denne Comitéen som 

sørger for all promoteringen i foreningen. Målet er å lære kunsten å 

promotere med delikate og kreative plakater, webbanner, internaviser 

og nyhetsbrev uten å være pågående, men allikevel bli lagt merke til.

Vi jobber for å synliggjøre alle Smøregutters engasjement, spre gleden 

og dyrke opplevelsene! I sammenheng med internavis og webside fall-

er også arbeidsoppgaver som journalistikk, fotografi og webdrift under 

MediaCom. Husk å søk mediacom etter jul!


