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Hei! Jeg heter Andreas, jeg er 21 år gammel, kommer 

fra Lillesand og er phormand i Akademisk Forening 

Smørekoppen.

Det har vært vanskelig å legge skjul på hvor jeg tar 

lederstilen min fra. Det er selvfølgelig fra den beste 

formannen av dem alle. Nei, ikke Oscar Lilleløkken og 

heller ikke bokselegenden George Foreman. Det er 

selvfølgelig o store formann Mao. 

Hvem andre kan så elegant drepe millioner av sitt eget 

folk mens kan cruiser gjennom livet med et smil innhyllet i 

en opiumståke? Hvem fant opp månesleiken? 

Med Maos lille røde godt plassert i innerlomma skal 

jeg skape en revolusjon i Smørekoppen. Som del av 

mitt store sprang skal først og fremst alle comiteer få 

samme støtte. Styret avvikles til fordel for en ensom 

Phormand på topp, jeg sitter til jeg dør da personen 

som har drept meg vil få privilegiet å ta over såfremt 

vedkommende er en Smøregutt og ikke bærer noen 

form for skitten kapitalistisk ideologi. Styrevalg byttes ut 

med obligatoriske høytlesninger fra det kommunistiske 

manifest, det samme gjelder for bedriftspresentasjoner 

da vi ikke kan la kapitalistiske bedrifter besudle foreningen 

vår. Smørekoppen går fra å være en kristen linjeforening 

som det er nå til å bli strengt ateistisk. Som del av 

kulturrevolusjonen min vil intelligensiaen med B eller 

bedre i snitt fengsles. Eksursjonen går ikke lenger til 

Japan, men til o store formann Maos hjemby Shaoshan 

i Hunan-provinsen. Flagget vårt trenger heldigvis ikke 

å endres da det allerede er gult på rød bakgrunn. Den 

eneste lille endringen jeg vil gjøre fra Maos ideologi og 

fremgangsmåte er å forbedre stålproduksjonen ved hjelp 

av kunnskap fra materialteknikk, slik at den er brukbar og 

på den måten kan vi kanskje unngå å ta livet av 37 millioner 

mennesker.

Så bli med meg kjære Smøregutter, kjære kamerater! Ta til 

gatene og spre en rød bølge over Trondheim. Under Maos 

banner, fremad til seier. Takk o store Phormand Andreas!

På desperat jakt etter inspirasjon til M-ord har jeg sittet 

mange sene kvelder og bladd i eldre utgaver. Her oppdaget 

jeg at det tidligere var mulighet for Smøregutter utenfor 

redaksjonen å sende inn innhold til M-ord. Dette synes 

jeg er en fin måte å engasjere flere i linjeforeningsavisen. 

Dessuten slipper jeg å fylle bladet med pølsetester og teite 

quizer. Det kaller jeg vinn-vinn-situasjon! Jeg vil derfor 

minne alle lesere på muligheten til å sende inn de kreative 

verkene deres slik at andre Smøregutter kan få glede av 

dem.

 

Så har du noe på hjertet du synes fortjener å komme på 

trykk? Send en mail til mediacom@smorekoppen.no 

eller slå av en prat  hvis dere ser meg på kontoret. Vi er 

interessert i alt fra debattinnlegg om linjeforeningens 

framtid til kryssord eller tegneserier. 

Lykke til på eksamen og god sommerferie!
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                               Skrevet av: Johannes Giercksy Nilssen   Foto: Christian Otto Sparre

MEDIACOM TESTER PØLSER

Med sin sentrale plassering på Bakklandet og lange 

åpningstider er 7-Eleven Bakklandet et naturlig stoppested 

på vei hjem en sen lørdagskveld. 7-Eleven kan lokke med 

25 kroner for alle pølser, men de har dessverre ikke wiener. 

vi tar til takke med en grillpølse istedenfor. 

Grillpølsen er ganske anonym på smak og har en myk 

konsistens. Grillpølsen er testens største og nest billigste, 

så her er det mye mat for pengene.

Alt i alt en helt ok pølse til en ok pris. 7-Eleven får 4 av 6 

pølser.

Narvesen har heldigvis wiener, men ikke lompe. Med 29 

kroner for en liten wiener er dette en ganske dårlig deal. 

Wieneren har god tyggemotstand og knekker solid når du 

biter i den. Smaken derimot er sånn midt på treet. Høy pris 

og ok pølse gir Narvesen 3 av 6 pølser. Circle K (tidligere Statoil) har alltid en wiener for en tier. 

Dette gjør den til testens billigste pølse med god margin. 

Det finnes dessverre ingen Circle K sentralt så du må ut 

til Nardo for å få deg en billig wiener. Ti minutters gange 

fra Gløs er ikke ille og med tanke på at man får hele 11 

wienere til prisen av en Petters Pizza.

Smak og konsistens er ganske slapp og melete, men det 

er lite å klage på til den prisen. Circle K ender med 4 av 6 

pølser.

Etter tre middelmådige pølseopplevelser så jeg virkelig 

fram til å besøke Gløshaugens sagnomsuste pølsebod. 

Når vi ankommer Gløshaugen ser vi til vår forferdelse at 

noen har tatt seg til rette på den en gang ærverdige blå 

pølseboden. Vandaler har satt den på hjul og koblet den 

til et støpsel! Ved nærmere ettersyn er det åpenbart at det 

er Omega som er på ferde.

Testens fokus ligger på pølsen så jeg bestemmer meg for 

å se bort i fra Omegas kosmetiske endringer. Boden ser 

ubetjent ut, til tross for at Omega på Google Maps hevder 

at boden er åpen til alle døgnets tider året rundt. Jeg 

banker på vinduet, men ingen dukker opp.

Etter en halvtimes tid ser vi oss nødt til å forlate boden. 

Tomhendt. På veien hjem kjenner jeg tårene presser 

fram mens jeg tenker på hvordan de historieløse 

elektrostudentene slipper ustraffet i fra grusomhetene de 

har utrettet på Gløshaugen. Strykkarakter.

7-ELEVEN BAKKLANDET

NARVESEN TRONDHEIM TORG

CIRCLE K NARDO

GLOESSHAUGEN POELSERI

ganske slapp og melete
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Visste du at det brukes og kastes 25 milliarder par 

éngangsspisepinner i Japan hvert år? Det er nok treverk 

til å bygge 17 000 hjem, eventuelt nok papir til å fullføre 

fire øvingssett i TMT4106. Noe å tenke på. 

Vi er i en av verdens største byer, omringet av anime, 

rått kjøtt og knøttsmå dresskledde japanere med hodet 

begravd i telefonen. Se for deg en by med 38 millioner 

mennesker der alle gatene er like stappfulle av folk 

som stripa kl. 12:02 på en hverdag, bare at alle går med 

munnbind, ingen prøver å verve deg og det ikke er en 

eneste allværsjakke i sikte. Japan er alle maskinstudenters 

våte drøm, med produksjonsteknologi så lean at det er til 

å bli religiøs av, og et samfunn med struktur og orden som 

får enhver autist fra Gløshaugen til å sikle. 

Det flotte med Japan er at det lever opp til all stereotypien 

du har hørt om. Gater tapetsert av epilepsifremkallende 

reklameplakater og skilt? Check. Karaokebarer, 

sushirestauranter og tvilsomme massasjestudioer i hver 

eneste bygning? Check. Brukte truser til salgs i automaten 

rundt hjørnet? Check. Det føles faktisk som om du har 

vandret inn i en sketsj om Japan. Som turist i en by som 

Tokyo er det lett å få overtenning, og før du får sagt 

“Arigato” har du svidd av 13 000 kr på strippeklubb. Det 

kan skje den beste. 

Det finnes likevel et par slående likheter mellom Trondheim 

og Tokyo. De har Tokyo Skytree, verdens høyeste bygning 

da det ble åpnet i 2012, vi har Tyholt-tårnet. De har Shibuya 

Crossing, verdens travleste kryss, vi har Prinsen-krysset. 

De serverer rått kjøtt på luksusrestauranter, vi serverer 

halvråttent kjøtt i Bodegaen. Ganske likt med andre ord. 

Visste du forresten at det var Norge som introduserte 

laksesushi til japanerne på 80-tallet? Da representanten fra 

den Norske Ambassaden fortalte oss dette gispet faktisk 

hele salen så intenst at trykkendringen i rommet gjorde at 

det ene dekket til han i rullestol sprakk, og sekunder etter 

kom det et jordskjelv som gjorde at hele rommet svaiet i 

et par sekunder. Ja, faktisk. Poenget er hvertfall at du ikke 

skal føle deg internasjonal og eksotisk når du stapper i deg 

sashimi og nigiri, og hvis du vil kan du spise det med vanlig 

bestikk som en ekte Nordmann.

ARIGATOU gozaimasu
                               Skrevet av: Rannveig Marie Færgestad         Foto: Ymse

Som turist i en by som Tokyo er 
det lett å få overtenning, og før du får 
sagt “Arigato” har du svidd av 13 000 kr 
på strippeklubb.
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Ikke visste jeg at al le de forelesningene som kom 

og gikk var selve pensum.

Så 08:15 både tirsdag OG fredag ble l itt  mye eller 

hva? Spesielt når forelesningene blir  f i lmet. Så du 

sover l itt  lenger den ene fredag og så den neste 

og den etter der igjen var du jo ute dagen før. 

Og den ene tirsdagen der måtte du faktisk bare 

bruke t i l  kjemi, du skulle jo ta prøve 2 for andre 

gang. Men så gikk jo ikke det så bra «Her ser jeg 

at du ikke har brukt logikken», så neste t irsdag 

går med ti l  prøve 2 forsøk tre. Så sitter du der 

med en øl i  hånda, den gamle russebuksa på, klar 

for X-russefest og bruker alt du lærte i  matte 1 

for å f inne ut hvordan du skal se 8 forelesninger 

på 2 t imer. (Hint: bruk Taylors teorem og kom 

frem ti l  at det ikke går).

Så hva gjør du da?

La oss høre med Ari ld. Hvis det skulle være noen 

tvi l :  Det er han som står der fremme i F1 og 

entusiastisk forteller deg hvorfor broer er kult.

La meg introdusere deg l itt  for Ari ld:

Ari ld Holm Clausen. Utdannet sivi l ingeniør 

innenfor bygg og mil jøteknikk ved NTNU i 1991 

og begynte å undervise som professor i  2007. 

Året etter ble han ti ldelt t ittelen Regent* i  H.M. 

Aarhønen. Hvis du føler deg spenstig kan du også 

omtale Ari ld med hans andre t ittel:  Hans Høyhet 

Høy Gang.

Du synes kanskje det er l i tt  vanskelig å tegne 

skjærdiagram og du er aldri  er helt sikker på 

hvor du skal plassere kreftene dine, så her 

kommer et både deprimerende og oppløftende 

eksamenstips: «Det kommer veldig tydelig frem 

på eksamen at enten kan du det el ler så kan du 

det ikke. Men de fleste klarer det f int altså :-)»

Men hva gjør du da hvis du er i  denne uheldige 

gruppen, disse som ikke kan ski l le sin tøyning 

fra sin bøyning og fortsatt ikke vet hva som er 

den beste geometriske formen i et fagverk. Som 

i de f leste fag og i  det f leste t ing i  l ivet er det 

bare en t ing å gjøre: sett tenna i  pekestokken og 

gjør eksamensett.  Ari ld vi l  ikke fortelle så mye 

mer om selve eksamen enn at hvis du gjør mer 

enn et sett så burde du skjønne hva som kommer 

hvert eneste år ( les: hent inn noen poeng her). 

Og hvis en oppgave er helt umulig så kanskje 

det bare betyr at du har skjønt hvor de har lagt 

A-oppgaven (les: gå videre, den er ikke for deg). 

De l iker å legge den på «gøyale» steder.

Bonustips når man bor i  Trondheim: Ikke 

bekymre deg for at det er godt vær når du skal 

lese t i l  eksamen, det er mer dårl ig vær i  vente 

«Når du tror sommeren har kommet, er det syv 

snøstormer igjen».

*Regent er den nest høyeste t ittelen i 

l injeforeningen H.M.Aarhønen (rett under den 

utstoppede Aarhønen selv ( ja,  jeg vet)) .  Regenten 

er med på jubileer og kommer med krit ikk t i l 

styret.  Kanskje noe en viss l injeforening som 

havnet i  nasjonale nyheter kunne trengt?

EKSAMENSTIPS

                               Skrevet av: Frida Jerve                Foto: Christian Otto Sparre

med Arild Clausen



10 M-ord 11M-ord

Du har  kanksje  hørt  at  PuP skal  endre fagplan. 

Men hva,  spesi f ikt ,  skal  endres  og hva venter 

for  maskin i  f remtiden? Redaksjonen tok 

et  inter vju med Bjørn Sørskot  Andersen, 

Studieprogramleder  for  PuP,  og ikke minst , 

l ike  v ikt ig,  t idl igere skr ibent  i  M-ord på 

s lutten av 80-tal let .

Hva er  bakgrunnen for  endringen?

Det er  syv år  s iden s is te  rev is jon av fagplanen,  og 

det  var  på t ide.  V i  har  hatt  spørreundersøkelser 

b lant  s tudenter  som ble uteksaminert  for  5  år 

s iden hva de føl te  manglet  i  s tudieprogrammet, 

og spurt  om innspi l l  f ra  næringl ivet  om hva de 

v i l  ha behov for  f remover.

Det  b le  et terspurt  mer IKT-kompetente 

maskinstudenter  og høyere fokus på 

automat iser ing og d ig i ta l i ser ing.  V i  har  også 

merket  oss  at  mange studenter  har  byttet  l in je 

t i l  Ingeniørv i tenskap og IKT,  som demonstrerer 

s tudentenes ønske om mer programmeringsfag 

i  s tudiet . 

Hva har  dere lagt  fokus på?

Det som bl i r  lagt  mest  fokus på i  endr ingen er 

sammenslå ing av masterprogrammer innenfor 

det  såkal te  “maskinområdet”  på NTNU med PuP. 

Det  betyr  at  det  v i l  b l i  f lere studieretn inger  å 

ve lge mel lom fra  og med tredje k lasse i  t i l legg 

t i l  de f i re  nåværende.  Det  er  forsatt  ikke hel t 

s ikkert  hv i lke retn inger  som v i l  b l i  t i lg jengel ig , 

men trol ig  v i l  hvert fa l l  undervannsteknologi 

b l i r  en av dem. En spes ia l i ser ing innenfor 

robotteknikk og automat iser ing er  også 

omdiskutert .

Det  v i l  b l i  mer va lgfr ihet ,  da Pup for  øyebl ikket 

er  et t  av  studieprogrammene med f lest  fe l les 

fag de første årene,  med den såkal te  “PuP-

NY FAGPLAN
                               Skrevet av: Trym Haddal                Foto: Christian Otto Sparre

strengen”  på seks obl igator iske fag.  Denne 

strengen v i l  b l i  kuttet  ned.  V i  v i l  også knytte 

opp studiet  med næringsl ivet  i  høyere grad,  og 

v i l  få  inn f lere g jesteforelesere f ra  re levante 

industr ier.

Hvilke spesi f ikke endringer  er  det  snakk om?

Først  og f remst  er  det  de ul ike studieretn ingene 

som v i l  få  mest  endr inger,  men noen endr inger 

v i l  g je lde også for  de to første årene.  ITGK 

v i l  b l i  byttet  om t i l  Python.  Det  b l i r  betydel ig 

endr ing i  TMM4121 Produktutv ik l ing,  da det 

b l i r  et  programmeringsbasert  fag,  et ter  mye 

etterspørsel  f ra  s tudenter.  Det  ska l  her  da ikke 

være et  programutv ik l ingsfag,  men der imot 

en anvendelse av beregningsmodel ler  med 

hje lp av Python og andre programmer.    V idere 

v i l  TMM4115 Produktmodel ler ing gå bort  f ra 

penn og papir,  og ha et  høyt  fokus på CAD. 

Det  v i l  også ink ludere en del  mekatronikk . 

TPK4190 Produks jonsteknologi  v i l  så  b l i  en 

s lags v iderefør ing av ProdMod.  TEP4120 

Termodynamikk v i l  også få  implementert 

d ig i ta le  underv isn ingsmidler. 

Det  er  for  mange endr inger  utover  de to første 

årene t i l  å  nevne a l le ,  men jeg kan nevne de 

mest  håndfaste .  TMM4121 Produktutv ik l ing, 

og TPK4100 Produks jonsledelse v i l  b l i  fag 

t i l ret te lagt  for  henholdsv is  PuMa og IPK,  og 

dermed ikke fe l les  for  a l le .  Reguler ingsteknikk 

v i l  også mest  sannsynl igv is  b l i  va lgfag for 

noen retn inger,  og bl i  dyttet  opp t i l  f jerde 

k lasse.  Som nevnt  har  bedr i f ter  et terspurt  mer 

automat iser ing og d ig i ta l i ser ing,  og et  Industr i 

4.0-emne er  derfor  p lanlagt  å  implementers  i 

fagplanen etterhvert .

I  t i l legg er  det  ønsker  om å f inne internas jonale 

ingeniørkonkurranser  s l ik  som for  eksempel 

Revolve og FuelF ighter  del tar  i ,  for  a l le  de 

forsk je l l ige retn ingene,  og integrere det  i 

s tudieplanen de s is te  årene.  Det  v i l  da være 

mul igheter  for  å  knytte d isse pros jektene opp 

mot pros jekt-  og masteroppgaver,  og bruke 

dem som caser  i  fag i  f jerde k lasse.

Er  det  noen av nåværende retninger  som vi l 

bl i  mer  påvirket  enn andre?

EPT er  et  inst i tut t  fe l les  med EMIL,  og har  i 

s tor  grad funnet  s in  form.   Det  samme gje lder 

forsåv idt  også for  Industr ie l l  mekanikk .  Derfor 

v i l  det  b l i  minst  endr inger  her.  De største 

endr ingene v i l  g je lde for  det  nye inst i tut tet  for 

maskinteknikk og produks jon ved Per leporten 

og Valgr inda.

Når kommer endringene?

Noen små endr inger  implementeres a l lerede t i l 

høsten,  og snakkes om at  det  ska l  b l i  t i l ret te lagt 

mul igheter  for  at  de nye studievalgendr ingene 

v i l  være t i lg jengel ig  for  nåværende 1 .k lass inger, 

og eventuel le  va lgfag for  nåværende 2. 

k lass inger.  3.k lasse og oppover  v i l  der imot 

merke l i te  t i l  endr ingene.  Det  er  pr imært  de 

nye studentene som starter  høsten 2019 som 

får  det  hel t  nye studieprogrammet.

D e  s t ø r s t e  e n d r i n g e n e  v i l 
g j e l d e  f o r  d e t  n y e  i n s t i t u t t e t  f o r 
m a s k i n t e k n i k k  o g  p r o d u k s j o n  v e d 
P e r l e p o r t e n  o g  Va l g r i n d a .
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For snart to år siden, 18. september 2016, gjennomførte 

Smørekoppen Engineering det første møtet i en ny 

prosjektgruppe. De første ukene arbeidet de med å fastslå 

hva som skulle bli årets prosjekt. Det kom opp utrolig 

mange snodige, gode, mindre gode og bokstavelig talt 

svevende idéer. Konsepter ble tegnet, research ble gjort, 

og mulighetene ble kartlagt. Det endelige valget falt på  at 

de skulle bygge bil, rettere sagt, dampdrevet bil. Det neste 

halvåret ble det lagt ned utrolig mye arbeid med design av 

både motor og dampgenerator. Det viste seg etterhvert at 

det var mange problemer og utfordringer, spesielt knyttet 

til sikkerheten. Det ble rett og slett altfor store kostnader 

knyttet til å bygge dampgenerator og motor som kunne 

fyres opp på forsvarlig vis. Til tross for at dampmotoren 

aldri ble noen realitet, ble det produsert et mer eller 

mindre komplett sett med tegninger.  Etter beslutningen 

om å skrinlegge dampdrømmen, ble fokuset flyttet over 

på å bygge resten av bilen så bra som mulig. Like før jul 

2016 kjøpte Engineering en 1967-modell VW boble, og 

gikk igang med produksjon av rammeverk og karosseri. I 

god tradisjon ringte mange av Engineerings medlemmer 

skamløst rundt til bedrifter med spørsmål om støtte. 

Mange titalls forespørsler og betydelig arbeidsinnsats 

ga gode resultater, og avtaler med både NTNU og flere 

bedrifter sørget for finansiering og nødvendig assistanse.

Den originale Trollbilen ble produsert i Lunde, Telemark på 

50-tallet. Det var et av de første, og kanskje det mest kjente 

forsøket på å få igang norsk bilproduksjon. Ambisjonene 

var store da produksjonen startet opp i 1956. Bedriften 

møtte derimot mye motstand, og ble slått konkurs bare 

to år senere. “Bestefaren min, Harald Aspheim bygde det 

som i dag er kjent som den 6. Trollbilen med deler han 

kjøpte etter konkursen.” - Håvard Teigen

Engineering fikk tillatelse til å bruke de originale 

støpeformene fra 50-tallet.  I januar 2017 startet dermed 

produksjonen av et helt nytt glassfiberkarosseri. Med god 

hjelp av bedriften Selfa, som støttet med lokale, utstyr og 

veiledning til støpingen, startet karosseriet å ta form. 

Det siste året har de involverte Smøreguttene jobbet 

på spreng med produksjon av deler, tilpassing av 

rammeverk, glassfiberdeler og andre store og små 

detaljer. Like over nyttår i 2018 var bilen nesten klar for 

lakkering. Ukene før påske ble det lagt ned flere hundre 

arbeidstimer hos Paals Garage på lade for å gjøre alt klart 

til lakk. Samtidig ble de siste delene til motor, rammeverk 

og interiør gjort klart. Ove og Harald tilbrakte en helaften 

uten mat i påskeferien med å sy et lekkert interiør til bilen. 

Gjennom prosjektets to år har nesten 40 engasjerte 

smøregutter tatt del i prosessen. Uten den formidable 

innsatsen de har lagt ned, hadde ikke dette vært mulig. 

Trollets kantate

Der fantes ein draum om industrieventyr
Av fiber og plast, eit rart lite dyr

Men gleda vart stutt 

Formene, i mørkret dei står
På eit loft på ein låve i femti år

Men med ungdoms iver og tusenar av timar
Støyp, sparkel, pussing og dikt som rimar

No duken kan løftast, fanfaren kan låte
Eit syn så vént meir enn auge vert våte

Med lister i krom og seter raude
Av fordums tid stått opp frå dei daude

Tida er her, kven skulle tru
Med glede me g jev dykk Troll Sju

 - av Sverre “Landsmål” Gauden

TROLL 7

M-ord 13

                Tekst og foto: Smørekoppen Engineering
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VÅREN
i bilder
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Den perfekte linjal?

Brått våkner du gispende etter luft. Svetten siler 

ned tinningen. “Knekk”. Det lyder som et ekko på 

trommehinnen, mens du nok en natt gjenopplever 

marerittet. Du drømmer at linjalen din, det du trodde 

var din trofaste følgesvenn, går i tusen knas på eksamen. 

Dette er nok et kjent scenario for alle maskinstudenter. 

Selv knakk jeg tre linjaler før mek 1- og 2-eksamen i forsøk 

på å simulere diverse eksotiske bøyemoment. Uansett hva 

de sier på tegnekurs så er fortsatt linjal den beste måten 

å tegne rette streker på, og det er frustrerende at et slikt 

nødvendig verktøy skal være så ømfintlig. Det er derfor 

med stor glede å meddele at Maped nå slipper sin nye 

gjennomskinnelige flexi modell; Twist’n’Flex, et moderne 

stykke ingeniørkunst som ikke setter strek i regningen.

En fleksibel løsning

Ja dette er ikke en vanlig linjal. Den er laget i et 

komposittmateriale bestående av både polystyren, 

polypropen og polyvinylklorid. Resultatet er 

hva Maped beskriver som “shatterproof 

technology”. Dette var noe jeg mener 

virket for godt til å være sant. 

Men etter å ha testet den i 

strekklastmaskinen på 

MTP viser den 

seg å tåle 

aksial last 

p å 

opptil 17,34kPa under 1,01 atm og 296,45 kelvin, noe som 

vil holde for selv de mest aktive brukerne.

Fleksibiliteten åpner opp et nytt hav av muligheter for 

måter du kan bruke den på. Ja du er ikke lenger begrenset 

til streker i usle 2 dimensjoner. Denne rakkeren støtter 

3-dimensjonal geometrikontruksjon. Ikke lengre er du 

nødt til å måle rundt hjørner i to lange, sjeldestruerende 

steg. I tillegg kan du vri og vende linjalen til alle verdens 

slags artige former, noe som gjør prokrastineringen til 

en lek. Du kan også anvende den på utradisjonelle 

vis. Imponer for eksempel dine orientalske 

venner med å bruke den som 

spisepinner, eller vinn stilpoeng 

ved å bruke den i ditt 

neste boomerang-

arrangement.

DEN PERFEKTE linjal?

Sexy curves

Det første som slår 

øyet er de strømlinjeformede 

kurvene som oser av eleganse, og 

blomstrer opp som et postmodernistisk 

mesterverk. Mønsteret som strekker seg fra 

ende til annen er designet for å sende deg inn i en 

dyp skolefiksert hypnose, praktisk i disse eksamenstider. 

Objektivt sett er linjalen rålekker, og man skal ikke se 

bortifra at den vil prege mangt et gutterom i plakatform 

fremover. Men det er mer bak looken enn bare estetikk. 

Dette er uten tvil det raskeste skriveredskapet verden 

har sett siden Pilot Metal Falcon fontenepenn-serien 

fra 90-tallet. Ryktene går om at Maped lånte NASA sine 

supercomputere for å CFD-optimalisere flexilinjalen, de 

eneste datamaskinene kraftige nok til oppgaven. Anse 

redaksjonen Navier Stoked, fordi resultatet er lynraskt. 

Ekspertene snakker om en makshastighet på mach 1,6. 

En ting er sikkert. Tar du med Twist’n’flex i penalhuset på 

lesesal kan du være sikker på å kunne høste inn mye street 

cred.

RETT og slett uslåelig

“Ja, men hvorfor kjøpe denne når 

Helix Shatter resistant 30cm også er 

bruddresistant, og koster en femmer mindre “ 

utbryter du sikkert nå. Ja kjære leser, ved å kjøpe en 

Helix sparer du kanskje nok til en pølse på Ikea, tross alt en 

uvurderlig gastronomisk opplevelse, men husk at Helixen 

inneholder hormonhemmende ftalater. Dessuten er ikke 

“resistant” en beskyttet tittel, slik at det kan misbrukes 

for markedsføring. Men viktigst av alt; flexi-teknologi er 

fremtiden. Ville du tviholdt på hest og kjerre da Richard 

Trevithick stolt avduket sitt damplokomotiv i 1804? 

Neppe. Ville du strittet mot internettet da det valset inn 

i verden for fullt? Jeg tviler. I likhet vil du garantert angre 

når barnebarna dine spør om hvordan det var å leve under 

den store linjalrevolusjonen, og du ikke kan svare, fordi 

du kjøpte en Helix. Eller hvilken som helst annen linjal 

for den sags skyld. For Twist’n’Flex dunker soleklart ut 

alle veletablerte linjalprodusenter fra konkurransen. Vi 

snakker om giganter som Bic og WestCott, som har flere 

generasjoner med erfaring i bransjen. 

Redaksjonen setter to rette streker under svaret. Kjøper 

du en Twist’n’flex er du nok vel rustet til eksamen, og vil 

sitte igjen med tusenvis av gode minner. Så løp og kjøp, 

og gjør som gangsterrappene fra Detroit; “Bust a line”.

                               Skrevet av: Trym Haddal                Foto: Christian Otto Sparre
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Valgr inda år  2089.  Kromprinsen gl inser  i 

måneskinn og neonlys  mens den cruiser 

g jennom Megacampus.  Knut  t rommer en 

metal l i sk  f inger  på rat tet  samtid ig som hans 

t rofaste s idekick Ruth Morch setter  Nightcal l  av 

Kav insky på radioen og lener  seg t i lbake.  Mye 

har  endret  seg s iden ol ja  tok s lut t  og Gunnar 

Bovims regjer ing bestemte at  norge skul le  leve 

av sammenslå ing.  Det  som begynte med Ålesund 

og Gjøv ik  og k japt  utv ik let  seg t i l  Oslo,  Bergen 

og Tromsø ble snart  et  verdensomspennende 

Megacampus med Gløshaugen i  sentrum. 

Industr i  5.0,  superspon og k lonekr igene har 

g jort  kunnskapens høysete t i l  et  ka ldt  helvete 

hvor  det  er  hver  mann for  seg selv,  de med høyt 

sn i t t  utnytter  de med lavt  og a l le  tar  beta l t  for 

verv.  I  en s l ik  verden er  Knut  den st i l le  vokteren 

folket  t renger,  men ikke fort jener.  En sto isk 

hel t  som k jemper for  de undertrykte og holder 

nattens k lør  i  s jakk .  Megacampus s i t t  s is te  og 

eneste håp;  RoboSørby. 

“Stopp her,  æ må ha kaf fe” ,  s ier  Ruth og krompen 

durrer  t i l  et  s topp langs fortauet ,  s l ik  den g jorde 

i  fordums t id  for  å  p lukke smår ips  i  Hadeland. 

Hun går  ut  av  b i len og mot kaf feautomaten. 

Mask inen har  fåt t  k jørt  seg g jennom årene, 

men ser  fortsatt  mer ut  som en jukebox der  den 

med neonrør  v iser  Bovims ans ikt .  S iden str ipa 

fa l t  under  Ystenes-offens iven i  58 har  man 

måtte beta le  for  kaf fe ,  så  Ruth putter  motv i l l ig 

en SponCoin inn i  maskinen.  P lutsel ig  avbrytes 

musikken av sprak ing f ra  radioen:  “HJELP! . . .D…. 

NÅ….BOVIMKL….  IMMATRIK….PARKEN…” 

lyder  det  før  s ignalet  b l i r  t i l  uforståel ig  hv i t 

lyd.  “Hopp i  b i len,  Ruth!  Det  er  t røbbel  ved 

immatr ikuler ingsparken ig jen!”  Knut  setter 

b i lens st i r l ingmotor  i  høygir.

En kan se en blanding håp,  g lede og ærefrykt 

i  fo lks  øyne i  det  Kromprinsen legger ’n  bre i t 

forb i  rea l fagsbygget  og kaster  kromøs glans 

rundt  seg.  Selv  om han har  forsøkt  å  holde en 

lav  prof i l  har  RoboSørby fåt t  en stor  skare av 

beundrere på Megacampus,  men nå er  fokuset 

hans fu l ls tendig ret tet  på å  nå f rem i  t ide.  Han 

har  en ganske god anelse for  hva problemet 

kan være og vet  at  han må stoppe det .  Hel tene 

passerer  bergbygget  og nærmer seg K je l .

I  det  de passerer  ru inene av gamle k jemi  ser 

Knut  at  det  er  akkurat  som han f ryktet ;  en g jeng 

med defekte Bovim-kloner  jobber  iherdig med 

å st je le  B jørkelangen.  Dette har  vært  et  s tort 

problem hel t  s iden prorektoratet  g jorde opprør 

under  den s is te  store k lonekr igen og s lapp 

ut  hundrev is  av  fe i lproduserte Bovimer og 

Ysteneser  f ra  katakombene.  Drevet  t i l  ga lskap 

av s in  t i lværelse– for lat t  og utstøtt  av  s in 

skaper  – har  k lonene gått  berserk .

Det  er  nesten t redve av dem, hver  enkel t  med 

en særegen deta l j  som sk i l ler  den f ra  resten. 

ROBO-SØRBY
Knut  og Ruth vet  begge at  k lonene v i l  g jøre 

Bjørkelangen elektr isk  og at  de absolutt  ikke 

kan la  det  sk je .  De går  ut  av  b i len,  lader  våpnene 

og løper  mot toget .  Andr isbovim er  i  ferd med 

å mekke i  gang togets  damprakett  da Knuts 

p is tol  fyrer  og et  s tort  f lak  spon tref fer  h jertet 

t i l  Bærumsbovim v ia  heste logoen på brystet . 

En mekt ig  bølge av f rykt  brer  seg g jennom 

klonegjengen i  det  de innser  at  Gløshaugens 

hel ter  har  kommet for  dem. “Gjør  noe,  gutta! ” 

roper  det  som t i l synelatende er  lederen,  en 

vers jon av bovim med hår  – det  er  act ion!  Ruth 

synker  sverdet  s i t t  inn i  en Bovim med tre  ben og 

unngår  så  v idt  hoggtennene t i l  en annen.  Knut 

kommer t i l  s in  partners  unnsetning og skyter 

en rakett  f ra  robotarmen s in som sprenger 

b i tebovimen i  en sky av spon.  Med lasersyn 

g jør  han en s iamesisk  bovim t i l  to  enarmede 

bovimer,  samtid ig som Ruth pumper en veld ig 

høy bovim ful l  av  spon. 

En etter  en kommer nye bovimer mot dem, 

hver  mer unik  enn den forr ige.  De g jør  s i t t 

beste for  å  temme stormangrepet ,  men for 

hver  Bovim som fa l ler  kommer to nye t i l . 

I  det  bølgen ser  ut  t i l  å  ta  s lut t  hører  de et 

brak og et  tut .  Dampraketten tøf fer  i  gang og 

lokomotivet  fyker  av  sted.  Lederen g i r  f ra  seg 

en ond lat ter  og f l ikker  med håret .  Er  det  for 

sent?  Har  de mistet  toget?  “Æ skal  v ise koffør 

dem kal le  mæ Turboruth”  s ier  hun i  det  hun 

drar  ut  et  hoverboard f ra  sekken og fyker  av 

gårde.  RoboSørby skyter  en f lamme fra  armen 

s in  på st i r l ingmotorens varme ende,  mumler  et 

lavt  “mhm” og følger  et ter. 

K larer  hel tene våre å  redde Bjørkelangen f ra  å 

b l i  en e lektr isk  pølsebod? F inn ut  i  neste utgave 

av h istor ien om RoboSørby og hans partner ; 

TurboRuth.

FORTSETTELSE FØLGER

                               Skrevet av: Andreas Knudsen Sund                Illustrasjon: Torgeir Ketilsønn Kjevik
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Bruddspesial

SEMESTERETS 

AVSLØRINGER
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HER!

SE DE PRIVATE 
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REBOUND
PÅ 1-2-3

AMOK

Karrieren knust

Lam fra livet og ned

   Latterliggjort

     

BOVIM 
BRENNER
AVTALEN!

EKSKLUSIVT 
INTERVJU!

SVIK, LØGN
OG UTROSKAP

- i korsryggen! 

AVSLØRT

Martine røper sine 

beste triks:

- What happens 
backstage, stays 

backstage

AVSLØRT

BRU DDET
Sannheten om

SE BILDENE 
HER!

IKKE
Bruddene Arild Clausen 

vil at du skal se!

BRU DD
EKSTRA 

I PØLSEVOGN

BRUDD

Skylder på ekskjæresten!

BRUDD
med Gjøvik og Ålesund!

om det vanskelige bruddet
SNAKKER UT

SE BILDENE 
HER!

SJALUSI-
DRAMA

EKSKLUSIVT

SJOKKBRUDDET
RYKTEFLOM

ETTER
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SPØRREKOPPEN
                               Skrevet av: Johannes Giercksky Nilssen                Illustrasjon: Lera Usenco

Du er valgt til Phormand i Smørekoppen! Kan du komme 
deg gjennom året uten å tabbe deg ut? Ta vår test og finn 
ut hvor godt egnet du er for jobben.

1. Hvem er yndlingsforeleseren din?

a. Ser bare på Khan Academy

b. Knut Sørby

c. Arild Clausen

2. Det er fadderperiode og i Bodegaen ser du en fadder som er 

i overkant ivrig på et fadderbarn som er for full til å ta vare på 

seg selv. Hva gjør du?

a. Filmer på snap =D

b. Skaffer fadderbarnet en taxi hjem og holder et lite øye med  

fadderen resten av perioden. Det er viktig at fadderbarna blir 

godt tatt i mot og føler seg trygge med fadderene sine.

c. Temperaturforskjellen mellom Bodegaen og resten av 

Samfundet gjør at jeg forlenges med ε = α ∆T 

= 11*10-6 m/m°C * 10°C.

3. En av medlemmene i styret forsover seg alltid til møter og 

glemmer arbeidsoppgavene sine.

a. Vinkryss! xD

b. forteller at jobben som styremedlem er et frivillig verv og 

at noen andre burde få stillingen om vedkommende ikke er 

motivert.

c. Avstanden mellom flensene og arealsenteret gir meg et godt 

andre arealmoment-til-vekt-forhold. 

4. En Smøregutt forteller deg at det er for mye fokus på 

alkohol på Smørekoppens arrangementer og at dette gjør at 

vedkommende føler seg utenfor.

a. SE DER STÅR EN FYLLEHUND!

b. Tar saken opp på neste styremøte hvor jeg sørger for bedre 

blesting og større budsjett til SosCom og SportsCom sine  

arrangementer.

c. Jeg har lav torsjonsstyrke og prøver derfor å snike meg unna 

ved å si at jeg må på do.

5. Omega har stjålet Hans Gullblinkenhet og truer nå med å 

gjøre HG om til en trikk!

a. Hva er en gullblink? :P

b. Samler sammen FSK (Fakultetets Smørekommando) og 

sniker oss inn på Omegas kontor og befrir HG mens de er 

opptatt med å tukle med elektroner.

c. Jeg er godt egnet både som søyle og bjelke, men dette er 

jeg virkelig ikke kvalifisert for. Hvordan i all verden havnet jeg i 

denne situasjonen? Kanskje Kolbein Bell vet svaret.

Flest a:

Du er ikke moden nok til å være Phormand. Prøv igjen til neste 

år =)

Flest b:

Du er en person med integritet og ryggrad. Du er lidenskapelig 

opptatt av dine medstudenters trivsel. Du passer utmerket som 

Phormand!

Flest c:

Du er en IPE450 som utgir deg for å være menneske. Du er 

grovt underkvalifisert som Phormand!

                          Illustratør: Malin Tvedt Jensen                        

?
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Dette er

kreativ bruk
av whitespace.

SCHLADDER
Ryktes at Troll er tidenes damemagnet i Bodegaen.

Ryktes at Ragnild (1.) har brent rumpa flere ganger i løpet av semesteret.

Jeg droppa gloryholdet og gikk rett i veggen. - Olav (1.)

Enkelte medlemmer av PuppEx flashet seg gjennom Prinsens gate etter vellykket ekskursjon.

Simen (3.) har varige mén etter å ha vært en litt for edru tilskuer.

Phormanden ønsker et generelt forbud mot Trymming.

Etter å ha fått kjørt seg veldig har Anne (1.) hatt problemer med å sitte på lesesal.

Problemene er at de er så små at de kan lure seg inn overalt. - Christian (2.)

“Hæ, lukter det mus liksom?” - Christian (2.)

“Våt diameter er som regel større” - Bastian (2.)

Jeg føler meg jævlig gammel når halvparten av folka her ble født det året jeg begynte på skolen. - Robert (3.)

Jeg drikker fortest når jeg gjør matte. - Wario (2.)

02 er ikke innafor før til neste år. - Oliver (3.)

¡Hola Señodrita! Spania er skamkjipt, savner MediaCom </3 - Peder (4.)

Sondre (4.) ble stemplet som homo på Misjonen på p4, men fikk heldigvis en t-skjorte som trøst.
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