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Heisann! 

For de som ikke kjenner meg heter jeg Oscar, og jeg er Phormand i A/F Smørekoppen. La meg holde en kort torden-
tale:

Hill Vyrde Smøregutter la meg få mane for dere et bilde.

Det ligger en spent stemning over Gløshaugen. Solen skjærer gjennom skyene og det sitrer i kropper på enhver lesesal. 
De vannet ut vårt renommé ved å fusjonere i øst og vest og de stengte kjellerne. Metningspunktet var nådd. Men nå 
har Bovim erklært fusjon med UiO! Begeret har rent over og vi kan ikke som strutsen stikke vårt hode i jorden!

Realfagsstudenter, ingeniører, ja til og med arkitektene vil kastet blyantene i veggen og masjere samlet ut av lesesalen. 
Smøreguttene skal selvsagt stille i fremste rekke, med fastnøkler hevet i været. Når vi når immatrikulering-
splenen vil vi være en herskare! Vi skal jage ut representantene fra Oslo og gi O store Rechtor 
beina på nakken.

Alt som lukter høyskole av typen Ålesund, Gjøvik eller Sør-Trøndelag skal 
samles sammen og kastes inn på 9ern til Dragvoll. Fra nå får de bli med 
på LSD-kjøret til humaniorafolket.

Etter det tar vi turen til Moholt. La oss kaste av oss SiTs 
klamme hånd og bryte opp lenkene som holder 
kjellerdøren stengt. La oss ta oss en kald Dahls og feire at 
Gløsrivelsen er komplett!

Men husk, mine brødre, en revolusjon som ikke kan 
forsvare seg selv er verdiløs! Så mens solen sakte synker 
ned bak Byåsen, la oss sammen dele varmen fra bålet av 
NTNU-papirer foran hovedbygget. La det på ny klinge en stu-
dentersang gjennom den gamle stad. La den klinge til torget 
og Samfundet. La den klinge fra det nye NTH!

OK. Tordentale over.  Det er kanskje ikke akkurat slik det kom-
mer til/ bør gå, men moralen er der like vel. Smøring alene 
dreier historiens hjul! Du kan si mye bra om humaniora, men 
du kan ikke bygge landet av Fransk III. Dette er de tekniske fags 
time. Så Vyrde Smøregutter jeg ber dere, vær denne historiske 
timen verdig! Med ideer så sterke som hvalkjøtt, still spørsmål, 
utforsk, konstruer! 

Uten å virke enda mer som en smørehore vil jeg si at det 
er en sann glede i å være en del av kremen (dere) av 
kremen (ingeniørstudenter) av kremen (NTNUstudenter) 
sammen med dere. Takk for meg!
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PHORMANDENS ORD
Da var plutselig dette semesteret på hell, og sannelig har det gått unna! Det føles som smaken av rib-
be og akevitt nettopp forlot ganen, men nå er det altså snart eksamen. Et fryktet ord for den gjengse 
Smøregutt. Angsten du ikke har kjent på siden desember kommer krypende tilbake nå som halvårets 
intellektuelle utbytte skal testes, veies og vurderes.
 
Skumle greier rett og slett, men heldigvis er jeg her for å fortelle deg at det skal gå helt fint. Hvorfor 
det? Jo, fordi du som leser dette allerede har plukket opp vårens M-ord! Denne 24 siders utgaven er 
vi i MediaCom faktisk veldig stolte av. Tanken er at bladet skal ligge å slenge rundt omkring helt til juni, 
så du kan plukke det opp når dagene blir lyse, men stundene blir mørke. Vi introduserer også to gøy-
ale aktiviteter som kan gjøres innimellom all denne lesingen. På side 12 og 23 finner du henholdsvis 
brettspill og eksamensbingo. Forhåpentligvis oppdager du at dette er mye morsommere enn både 
overflateintegraler og reynoldstall.
 
Det er faktisk statuttfestet at M-ordet skal være: “Smørekoppens forum for storslagen humor og vidd, 

men også intellektuelt utfordrende refleksjon og systemkritikk.” Dette 
tar vi alltid veldig seriøst, og spesielt nå i en verden der 

flere og flere mediekonsern anklages for falske ny-
heter. Jeg kan med hånden på hjertet si at vi 

aldri har fått slike anklager, og du som leser 
kan være helt trygg på at alt som står 

i dette bladet har en solid forank-
ring i den virkelige verden.

Dette er selvfølgelig veldig vik-
tig, for hvem vet hvilke aviser 
og tidsskrifter som vil overleve 
denne stormen. VG, Dagbladet, 
Se og Hør, Under Dusken og 
Nabladet vil alle sannsynligvis 
forsvinne, og kun gamle menn 
i toga vil hviske om deres eksis-
tens. M-ordet derimot vil stå ig-
jen som et isfjell blant synkende 
skip, og alle verdens øyne skal til 
slutt være rettet mot oss. Vi skal 
bare få unnagjort eksamen først.

REDACTEURENS ORD
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                               Skrevet av: Ragnhild Haug Foto: Rasmus Høgberg 

MASKINISTER PÅ PRØVE

Morten Lillehagen
50’2’’ 300 Ib

Oppgave:
Skaffe nye visebøker

Anslått tid til fullførelse:

Thomas Aschehoug
6’1’’ 165 Ib

Oppgave:
Lage et SosComklenodie 
som skal kunne tas i bruk 
hver gang SosCom samles

Anslått tid til fullførelse: 
6 måneder

Sindre Nordås Fotland
6’0’’ 44022 dram

Oppgave:
Lage en erotisk novelle på 
3-4 taxenvers

Anslått tid til fullførelse: 
20 minutter

Sigurd «Martinius» Stray
5’11’’ 130 Ib

Oppgave
Arrangere togtur til Lundamo 
med minimum 20 personer
  
Anslått tid til fullførelse: 
7 konter

Kristina Huse
5’5’’ 2.409E28 amu

Oppgave:
Fikse Smørekoppens fane

Anslått tid til fullførelse: 
Antall gjenstående dager til 
17.mai

Gjennom årene har mange fått æren av å bli Maskinister. Da får man en oppgave som man skal 
gjennomføre, men inntil man har gjort dette er man kun Maskinist på prøve. Noen er vanskelig-
ere enn andre og noen er ikke gjennomført av ren og skjær latskap. Her er et utvalg av Maskinis-
ter som fortsatt ikke har fullført oppgaven sin. Med andre ord: Et utvalg Smøregutter. 
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ODE TIL 
TILVIRKNINGMETODER
Fresen leker seg -
nedover emnet.
Dens destinasjon
trenger ikke å nevnes.
 
Er jo som regel
så kjølig og kald,
men du har høy avvirkningshastighet
på mitt harde skall.
 
Det eneste i verden
jeg ønsker å se,
er verktøyene
på din CNC.
 
Blodet mitt
det begynner på Strømning,
når vi kaster bort
hver eneste hemning.
 
Additiv tilvirkning
er hva jeg søker.
Volumet til emnet
det øker og øker.

Additiv tilvirkning
er hva jeg søker.
Volumet til emnet
det øker og øker.
 
Det er ingen grunn
til å være skremt,
det er like enkelt
som å lære om moment.

Det er bare oss; 
et lukket system. 
Vi er lenket sammen
polyetylen.
                          
Jeg legger deg ned
ned på arbeidsbordet,
dette er det verste
som har stått i M-ordet.
 
Den settes i gang
en utvendig heis.
Kvaliteten er strøken.
Ah, min kjære plasmasveis.

Tar på kjøleveske
over hele din barm.
Så ikke friksjonen
gjør deg for varm.
 
Du ligger og venter
støpeformen åpen.
Jeg fyller den med
mitt smeltede våpen.
 
Som en strømkilde
hadde du vært perfekt,
for din maskin
har en voldsom effekt.
 
Det rimer på KeyShot©
når sponet mitt spruter,
og trykket i kompressoren
stuper og stuper.
 
Det viser seg at
det ikke er mekanikk.
For uendelig stiv
er ikke min slaggpikk.

                          Skrevet av: Andreas Sund                                  Foto: Christian Sparre

Logisnikksnakk

                           Skrevet av: Peder Solum Witsø                             

- en faglig prosa om prokastinering, 
tekstfrister og hverdagslogikk

Det er tekstfrist i redaksjonen, og jeg har hatt skrivesperre i flere uker. Shit, what to do? Jeg sitter 
på lesesal og stirrer inn i et tomt tekstdokument, mens sidemannen er dypt konsentrert om Mohrs 
sirkel - jeg tenker (for fjerde semester på rad) at det burde jeg også lære meg snart. Jeg gir ham et 
lite dytt og spør om han har noen tekstideer.

“Hæ? Ka du sa for någe?”

Jeg gjentar spørsmålet.

“Allrigthy. Eg suns det e jævlig snålt at me mennesker har vandra rundt på månen, men likevel må 
me springa itte bussen kver jævla morning! Liksom, tenk på det: All logistikk og drid som kreves for 
at ein dude ska ha muligheten te å herja fritt rundt forbi i verdensrommet, og samtidig klare me ikkje 
rekke bussen som alle vett går 08.06 sharp, på ein måde.”

Jeg nikker.

“Asså, du vett jo SÅ godt at å starte dagen med 100 meter full spurt e både flaut og klamt, og KVER 
einaste dag seie du te deg sjøl at imårå ska du legge inn någen få minutter med chilletid. Men neida 
- svett og jævlige blir du uansett. Eg begynne å tro at det e någe seriøst gale med oss, at dette e 
någe impregnert i et eller annet gen eller någe, fatte du?”.

Jeg fatter. 

“Ein annen ting óg, kem va det som fant ut at sommertid va ein god idé? Eg føle eg står opp tidlig 
nok fra før, eg e så sykt trøtt om dagen. Kanskje det e derfor eg miste bussen så ofte...“

Jeg nikker og fatter.

“Hvis du trenge merr inspo så kan du jo skrive någe om kordan du enklest kan skaffe deg ein million 
kroner på kortest mulig tid? Eg tror det e møye enklere å svindle gamle folk enn å rane ein bank. 
Det tror eg e sabla tetag, faktisk, men å lure någen gamliser til å overføre masse penger te ein shady 
konto e sikkert ikkje så stress. Men ikkje skriv at eg sa det, då.”
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Mandag 07:22
Mitt eget trøtte tryne stirrer på meg gjennom 
flekker av spytt og tannkrem som tilsier at speilet 
ikke er vasket på en god stund. Min mor sier alltid 
at studietiden er de beste årene i livet, men hvis 
det stemmer går jeg et miserabelt liv i møte. 
Foran meg står en lite kul eksamensperiode, 
og bak meg ligger et semester der jeg kan telle 
antall bra dager på én hånd. Det er ikke det at 
jeg lider hver eneste dag, men det er så utrolig 
få stunder jeg virkelig er lykkelig. Jeg hever en 
kopp med munnskyllevann: “Skål for en ny uke.”
 
Tirsdag 16:28
Etter en god økt på lesesal går jeg hjemover 
forbi busstoppet ved Realfagsbygget. Femti 
meter unna ser jeg at en av de som står og 
venter på bussen er Anette i klassen. Hun er 
skoleflink, populær, har kjæreste og ikke minst 
er hun latterlig deilig. På mange måter min rake 
motsetning. Jeg prøver å fange blikket hennes 
for å si hei, men hun tar opp mobilen når jeg 
er ti meter unna og ser på den til jeg har gått 
forbi henne. Jeg tror egentlig de fleste i klassen 
vet hvem jeg er, men veldig få kjenner meg så 
godt at de sier hei til meg. Det blir liksom for 
kleint. På trygg avstand snur jeg meg igjen, ser 
på rumpa hennes og tenker på hvor lenge det 
er siden jeg har hatt sex. Faen, ass.
 
Onsdag 13:03
Det er i pausene jeg føler meg mest ensom. Det 
som for alle andre er et kjærkomment avbrekk, 
er for meg en påminnelse om at jeg ikke har 
noen gode venner. Jeg kjenner jo noen, men 
alle har en gjeng med andre venner de kjenner 
bedre enn meg. Denne pausen går jeg bort til 
en sånn gjeng, de ser på meg og flytter seg 
sånn at jeg får plass i “ringen”. Jeg leter etter 

noe å si, men praten er intern, og jeg klarer ikke 
bidra til samtalen. Jeg bare står der som en idiot 
uten noe å si, selv om det jeg har aller mest 
lyst til er å fortelle vitser og historier. Det føles 
egentlig som det er min egen feil. Det er ingen 
som avviser meg, og jeg står jo der bare som 
en stum trestokk. Selv jeg synes jeg er kjedelig.

 
Torsdag 18:41
Det er møte i SosCom denne torsdagen. Jeg 
gikk hele første klasse uten verv fordi jeg følte 
alt skolearbeidet var nok. Det føler jeg fortsatt, 
men i jakten på en større sosial omgangskrets 
tok jeg et verv likevel. Jeg søkte flere, men fikk 
ingen av de jeg egentlig ville ha.  Antakelig 
fordi jeg ikke takler intervjuer spesielt bra, men 
heldigvis er det noen verv som ikke krever 
intervju. Vi diskuterer spillkveld, og egentlig 
driter jeg i om det blir “Bezzerwisser” eller 
“Alias”, men jeg kommer med noen innspill for å 
virke interessert. Jeg melder meg også til å bake 
kake, for da smiler alle rundt bordet til meg.
 
Fredag 21:18
Jeg er på vors! Mobilen plinget i sekstiden, 
og nå sitter jeg ganske dritings og ser på 
klassekameratene mine. I frykt for å virke 
kjedelig tok jeg noen shots før jeg dro. Det har 
resultert i at jeg har snakket med flere folk på 
noen timer enn jeg har resten av uka. Dette er 
helt klart en kveld med potensiale.
 
Lørdag 17:41
Gårsdagen var dritt. Vi dro på Samfundet, og 
veldig lenge hadde jeg en fin kveld. Toppen av 
lykke ble nådd da jeg ble invitert med hjem av 
en jente jeg pratet med, du kan gjette hva jeg 

svarte. Men da vi kom til døra hennes, som for 
ordens skyld ligger på andre siden av byen, fikk 
jeg servert følgende replikk: “Sorry, ass, men jeg 
holder egentlig på med en annen. Jeg tror ikke 
jeg kan gjøre det her likevel.” Så stod jeg der 
foran en låst dør, og gleden jeg nettopp hadde 
følt var borte. Følelsen av å endelig lykkes var 
erstattet med frustrasjon og sinne.
Denne lørdagskvelden er ting tilbake til 
normalen, jeg befinner meg alene på hybelen. 
Egentlig burde det ikke vært et problem. Hele 
livet har jeg trivdes med å være alene, jeg blir 
bare så lett påvirket av hva som er “kult”. Jeg 
føler meg som en taper fordi jeg selv synes folk 
som drar ut og fester er kule. Det er liksom en 
sånn person jeg har lyst til å være, men hvorfor 
ønsker jeg egentlig det? Det er jo åpenbart ikke 
en sånn person jeg er.

Søndag 14:01
Den røde “X-en” dukker opp for sekstende gang. 
Maple kan faktisk brenne i helvete til evig tid. 
Jeg har klart én oppgave på to og en halv time, 
og alt tyder på at også hele denne søndagen 
vil gå med til skole. Jeg har ingen kok som kan 
opplyse meg, og jeg er ikke komfortabel med 
å spørre noen om hjelp. Eneste lyspunkt er at 
dette er siste uke med øvinger. Oftere og oftere 
lurer jeg på hvorfor jeg gidder å leve dette livet. 
Jeg tenker at hvis jeg holder ut litt til vil alt bli 
bedre, men fasit er at svært lite har endret seg 
det siste året. Jaja, kanskje blir neste uke bedre. 

Teksten er skrevet i forbindelse med prosjek-
tet “En psykt vanlig uke”, et samarbeid mellom 
ulike linjeforeninger for å sette fokus på psykisk 
helse blant studenter.

EN psykt 
VANLIG UKE

Skrevet av: Vegard Mikkelsen Bjerkeli Foto: Rasmus Høgberg
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                                         Skrevet av: Nikolai Schjøtt-Pedersen                             

I 
N 
C 
E 
S 
T

“Hey brother! There’s an endless road to rediscover” hevder Avicii, og kanskje har han rett? Lovene 
mot homofilt incestiøse er de samme som mot homofile for under femti år siden; basert på 
samfunnets holdninger rundt seksualiteten, ikke rundt konsekvensene. Man kan ikke ulovliggjøre noe 
bare fordi man syns det er ekkelt. Får man ikke ett års fengselsstraff for å spise makrell i tomat, burde 
man ikke få det for tunfisk i gelé heller.

Ikke alle typer incest burde være lovlig – det er et overgrep av foreldre å gi barna ansvar for å “lufte 
hunden”, og innavlsbarn presterer under snitt på nasjonale prøver – men Ex.Phil-entusiastene blant 
oss vet at lovverket skal ta utgangspunkt i at alt er lov, for så å innskrenke friheten til folket ut i fra hva 
som negativt for samfunnet, og derfor kun straffe de formene for incest som innebærer innavl eller 
overgrep. 

Når vi først er inne på det; hvorfor er ikke-reproduserende, heterofil incest ulovlig? Ja, det er en lett 
overgang fra ikke-reproduktivt til reproduktivt horisontalgalopp, men hvor sterkt er det argumentet 
når man kan kjøpe våpen? Uskyldighetsprinsippet baserer seg på at folket ikke skal måtte motbevise at 
man ikke bryter loven, så hvorfor antar loven at heterofilt incestiøse også har reproduktivt samleie? 

Hvis det skal være ulovlig å ha samkvem på grunnlag av at avkommet har økt sannsynlighet for 
mental retardasjon, burde morra di vært i fengsel. Jo eldre man blir, jo høyere er sannsynligheten for 
at eventuelle etterkommere får kromosomavvik, men det er få av foreldregenerasjonen som sitter i 
kasjotten for slike overtredelser. Likhet for loven!

Kanskje toleranse for incest blir det nye politisk korrekte? Kanskje det om noen år blir arrangert 
incestparader, og “Blodskam” blir NRKs nye storsatsing? Det kan være vanskelig å komme ut som 
incestiøs for slekten. Det kan skape friksjon i familien, og være for mye å svelge for de fleste, men ikke 
la endring i familiedynamikk sette en stopper for din seksualitet. Jeg syns vi alle skal ta oppfordringen 
til “klikk.no”-journalisten, feministen og aerobicinstruktøren Kari Jaquesson: “Også syns jeg du skal 
prøve å suge pikk ti ganger i døgnet i et helt år, for å se hvor gøy det er (...)”

Straffeloven, § 313. Søskenincest
Med fengsel inntil 1 år straffes den som har seksuell 

omgang med bror eller søster eller får vedkommende til 
å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med 

seg selv.

Samfunnets fordømmelse av diverse seksualiteter har ført til undertrykkelse i århundrer; mannlig 
homofili ble for eksempel straffet med inntil ett års fengsel helt til 1972. Mye har heldigvis forandret 
seg de siste femti årene, og lovene rundt seksualiteter har utviklet seg til å ikke straffe på grunnlag 
av holdninger, men på grunnlag av utøvelsens konsekvens. I dag er incest ulovlig i henhold til 
norsk lov, men hvis samfunnet fjernet straffen for homofile menn fordi det ikke påvirket samfunnet 
negativt, hva er egentlig argumentet for å straffe homofilt incestiøse søsken?homofil søskenincest?
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Eksamensperioden kan være dyster, men fortvil 
ikke! Her er et spill du kan dra frem i pausene. 

Finn frem et viskelær, last ned en terningapp og 
finn en venn som også prokrastinerer. 

Gule ruter:

0:   Du blir tatt opp i smørekoppen.

72: Du blir med i Fuel Fighter, ingen bryr seg.

90: Du har blitt sivilingeniør, gratulerer!

Røde ruter: 

24: Du mister adgangskortet og må droppe

      torsdagsfylla.

33: Du blir med i Revolve, ditt sosiale liv kollapser.

42: Øving underkjent.

56: Du får ikke sommerjobb. Spis havregrøt resten

       av året. 

64: Fag fra utveksling ikke godkjent.

74: Du mangler en lab. Nektet adgang til eksamen.

87: Du strøk på eksamen, ta kont.

Grønne ruter: 

1:   Du får tilgang til smørekoken.

8:   Du hooker med en studass på togafest.

36: Klassens geni skrev ditt kandidatnummer til     

       eksamen.

43: Du vinner premie i ballongslipp.

49: Du får superrelevant sommerjobb med dritbra             

      lønn. 

65: Du får stripekaffe uten å snakke med noen.

68: Du får A på prosjektoppgaven! Det går som 

      det suser mot mastergrad. 

90 89 88 87 86 84 83 82

73 74 75 77 80

72 71 69 68 67 65 64

55 57 58 59 60 62

54 52 51 49 48

37 40 42 43 44

36 34 32

19 20 22 23 24 25 26 27

18 17 16 14 13 11

1 2 3 4 6 7 8 9

Ingeniørspillet
Tegnet av: Bendik Bartnes
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VÅREN
i bilder
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Da mars kom og forsvant med sine snøfylte dager 

og 30 m/s vind forsvant også det som for mange 

var siste sjanse for sommerjobb. Kanskje kom fristen 

litt brått på, eller kanskje du synes CV-en din hadde 

passet bedre på et bordkort. Uansett er det bare å 

forberede seg på en sommer uten de store inntek-

tene. Men fortvil ikke, det er mange andre alterna-

tive ting å ta seg til i sommerferien.

En av de store trendene i sommerferien er å lese. 

Uten sommerjobb som student har du plenty av tid 

til å lese til konten. Det finnes utallige gode steder 

å lese. Parken er alltid minst 7/10 og stranden føl-

ger like deretter. Har du tilgang på en takterasse, 

gjerne med en bar, er det selvfølgelig 10/10. Her er 

det bare å passe seg for overivrige medlemmer av 

det motsatte kjønn som er mektig imponert over 

det intellektuelle nivået på lesestoffet ditt. Det er 

selvsagt også mulig lese skjønnlitteratur dersom 

det skulle falle i smak.

Mens du sitter på lesesal, surfer Interweben og ser 

på bilder av folk som slikker sol i Syden blir du kan-

skje inspirert til å dra på en liten ferie du også. Selv 

om  studiestøtten sakte men sikkert kravler seg op-

pover, trenger en arbeidsløs student alle pengene 

sine det neste året. Derfor må kanskje storferien 

vente, men en tur til Strømstad må jo gå bra. På 

dette eksotiske eventyret får du ikke bare spen-

ningen av å krysse grensa, du sparer også masse 

NÅR TID IKKE E R PENGER
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penger! Noen foreldre synes også det er innafor å ta 

med barna sine på familieferie, og er du en lykkens 

pamfilius har du en kjæreste hvis foreldre akter å la 

deg være med på tur.

Selv om det kan virke usannsynlig, kan det skje at 

det dukker opp en regnværsdag i løpet av ferien. Da 

er anledningen ypperlig for å ta seg en fisketur. Du 

tenker muligens at fisking er kjedelig, men følelsen 

av å dra opp en skikkelig sværing gjør det hele nest-

en verdt det. «Æsj, men jeg er jo østlending. Det går 

jo ikke an å få fisk her», er kanskje det neste som slår 

deg. Fortvil ikke. Siden sommerjobben har uteblitt 

har du jo tid til å reise vestover eller nordover for å 

prøve lykken. 

Da man var liten var det mange som tok turen til at-

traksjoner som dyreparken i Kristiansand eller løve-

parken i Danmark. Nå som vi har blitt en del år eldre 

og et par centimeter høyere, er det på tide å heve 

innsatsen litt. Så hvorfor ikke benytte prime time 

sommerferie til å gå på insektsafari i boden? Det kan 

garanteres at gleden til mor øker eksponentielt med 

antall observerte arter.

For en framtidsretta person er det kanskje gunstig å 

lære seg det såkalte latex. Da kan du skrive CV-en 

din i latex til neste år og garantert få jobb. Slik kan 

også CV-en din overskride lengden av et bordkort, 

den inkluderer jo nå dine evner i latex, de er en fys-

matter verdig.

Leter du lenge nok finner du helt sikkert et radio-

program om maling som tørker. Det er rett og slett 

ikke kjedelig nok å se på maling som tørker. Så finn 

fram paraplydrinken, len deg tilbake og nyt maling 

som tørker minutt for minutt.

Har du ikke noe å finne på i sommerferien nå, så er 

du hinsides hjelp. 

Skrevet av: Ragnhild Hembre Haug Illustrasjon av: Oscar Lilleløkken
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VITSEHJØRNET
Hørt om han som kom tilbake 
fra utveksling i San Diego med 
raseskille?

Eller han benamputerte som 
kom hjem fra Sydney med en 
opplevelse for livet og opp?

Jeg har begynt å bære kniv 
etter et ransforsøk for noen 
år siden. Siden den gang har 
ransforsøkene mine blitt mye 
mer vellykkede.

Slutt å mobbe feite folk! 
Tror du ikke de har nok å 
fordøye allerede?

...jeg bare samler på tomflasker.

...jeg er med i Styret i Smørekoppen.

...jeg er bare pianoentusiast på torsdager.

Tekna arrangerer krasjkurs 
med Petter Northug. Kun for 
medlemmer av skiforbundet.

“En ulykke kommer sjelden 
alene”, tenkte Arne, og onan-
erte til skipshavariet.

Hvorfor tar dragvollinger med 
seg stige i butikken? Fordi de 
desperat prøver å klatre op-
pover i et samfunn som nekter 
å ta dem på alvor.

Eksen min hadde en rar fetisj. 
Hun pleide å kle seg ut som 
seg selv og oppføre seg som 
en bitch hele tiden.

For bare 3 kroner dagen kan 
du forsørge et afrikansk barn. 
De spiser kronestykker.

Jeg er ikke alkoholiker…

Så dette var altså eksamensangsten alle snakket om
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SMØREKOPPENS
EKSAMENSBINGO

En førsteklassing
 som stresser med 

Matte 2

Noen som 
prokrastinerer på 
Smørekoppens 

kontor

Noen som sier 
de begynner å få 
kontroll på ting

En Duracellkanin* En som har 
bestemt seg for å 

ta konten

Noen i kjole på 
lesesal

Noen som sier at 
de ikke har kontroll 

i det hele tatt

Noen som sier:
“Det burde gå bra 

hvis denne
 eksamenen er 

ganske lik som de 
forrige”

Tre kaffekopper på 
én pult

Styret, som har 
eksamensforpleining

Maskinen** En som leser mer 
enn 5 timer i strekk 

uten dopauser

En dragvolling som 
sitter i parken og 

koser seg

Du vurderer seriøst 
å bare ta konten

Noen som nevner 
Ystnes i en positiv 

sammenheng

Noen som “puster 
tungt”

(Les: høres ut som 
et jævla 

astmaanfall!!)
på en pult like ved

Noen som sier:
“*et fag* er egentlig 

ikke så vanskelig. 
Du må bare knekke 

koden liksom”

Noen som klager 
over hvor dårlig 

luft, eller hvor lytt 
det er, på Brakka

En som tar mer 
enn tre pauser i 

timen

Noen som har 
1000-yard-stare 
etter å ha sett på 
første eksamen

Noen du
sist så i 

Phadder-
perioden

MasterChef*** En som klager over 
dårlig LF i matte 1, 

2, 3 eller 4

Dartspilleren**** Noen som
 onanerer på 
handicap WC 

utenfor kontoret

Eksamenstiden er lang og hard, så her er en liten bingo du kan ta med deg på lesesalen og fylle ut i løpet av lesingen. Kryss av for 
hver rute du observerer og dokumenter! Vi i MediaCom vurderer beste innsendte bingo og belønner VINNEREN med en VINFLASKE!

*Hvorfor jobbe en uke når du 
kan jobbe sammenhengende i 
ett døgn? Denne studenten er 
lesesalens helt! Fra 07:00 -06.59 
jobbes det intenst med makspuls, 
blodskutte øyne og karakteristisk 
ristende hender som følge av 
overdreven bruk av prestasjons-
fremmende middel.

**Dette beistet sitter fra 08:00 til 
20:00 HVER dag. I motsetning 
til Duracell-kaninen sitter Maski-
nen gjennom HELE perioden. 
Dagens eneste pause kommer i 
to-tiden, da han inntar ÉN grov 
skive med gulost. Seansen er 
over på få minutter. Da er det til-
bake til arbeidet.

***Denne lille hobbykokken 
finnes på hver lesesal. Hvert 
eneste måltid tar minst en halv 
time å få i seg og er overdrevent 
komplisert. Har du sett noen 
prøve å varme restene av en 
paella i en mikrobølgeovn? Da 
har du sett en MasterChef.

****Perleportens svar på Robin 
Hood. Om Robin Hood ikke gav 
til de rike, men heller ga faen i ek-
samenslesing. Dart er gøy! Det er 
jeg enig, men seriøst kompis, nå 
har du snart hakket i stykker 
pappblinken utenfor dekket. 
Kom deg tilbake på plassen din.

SCHLADDER

  Navn:

  Ferdig utfyllt bingo leveres på Smørekoppenkontoret. Vinner annonseres på vår facebookside.

                           Skrevet av: Oscar Lilleløkken                             

“P-max. Er det en superversjon av p-piller?” - Eirik (2.)

Simen Madsen ser ut som den typen som alltid har en Cola i baklomma.

“Skulle ønske jeg ble 21 og ikke 22 så det fortsatt var innafor å hooke med 98-ere.” - 
Mathias (1.)

Andreas (1.) våknet etter RaegePhaest med rosa kjønnshår.

Håvar (2.) fikk med en 4. klassing hjem fra teknovennefest, men måtte rapportere 
henne savnet etter å ha vært på do #TroddeJegScora 

Det ryktes at Oscar (2.) ble med Ragnhild (2.) hjem etter RaegePhaest.

“Pssst, gutta, jeg har pils i Bjørkelangen.” - Tarald (1.)

“Har fått meg så sykt mange bros etter jeg startet med Tinder.” - Martine (2.)

“Det beste med VGS-jenter er at mens jeg blir eldre og eldre er de like gamle.” - Wario 
(1.)

“Du kan ikke ta den i munnen min og forvente at jeg skal slutte.” - Sofie (2.)

“Jeg har liksom ikke lyst å hooke med andre gutter enn maskingutter. Jeg kan jo ikke 
senke standardene mine” - Kristine(1.)

Wow! RaegePhaest solgte ut storsalen.

Et dusin aggresive sherpaer er observert på Perleporten. Ingeborg(2.), Endre(2.) og 
Trym(2.) ønsker ikke å kommentere saken. 
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Mannen, Myten,
Legenden!
All motivasjon 
man trenger

Alltid beredt! 
Har da gått i 
speider’n

heh..

Spaghetti Carbonara.
Sjette dag på rad.

Livsmotto

“Den grønne bibelen”
Oppskrytt vrøvl

Eneste bok som ikke 
finnes på pdf... 
Mega-irr!!! Smørekoppens 

visebok. En 
påminnelse 
om at hel-
gen bare er 5 
dager unna

Kan ikke fylles 
ofte nok!

Fosskokt, så 
aner ikke 
hva det er. 
Men hadde 
sikkert noe 
med Euler å 
gjøre.

Vann. Eller 
sambuca. 
Usikker..
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