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Det kan kreve en del å kaste seg ut i noe nytt; for eksempel det å være redacteur for 

første gang. Jeg hadde flere argumenter til meg selv om hvorfor jeg ikke burde gjøre det, 

selv om dette var noe jeg ønsket. «Du kan jo ikke skrive? Hvordan skal du klare å skrive 

redaktørens ord da?» «Noen andre vil gjøre en mye bedre jobb som redacteur enn du vil 

klare.» «Du kommer bare til å rote det til.»

 

Tilslutt står man der, usikker hvordan man tenkte det skulle gå i utgangspunktet. Så lar 

man han fortsette å henge på skulderen; han der «styggen på ryggen». Noen ganger må 

man derimot hoppe ut i det og tro at man vil flyte. Jeg gav han derfor et av slagene jeg 

lærte på NTNUi boksing, og sa: «Jeg skal gjøre det likevel.»

I denne utgaven av M-ord skriver Olav om SHoT-undersøkelsen, som har fokus på 

studentenes helse og trivsel. Han skriver også om sin egen erfaring med psykisk helse. 

Emma har skrevet om sitt møte med maskin som jente. En noe kritisk artikkel, men som 

jeg håper kan skape en viktig debatt om hva vi faktisk synes om kulturen phadderbarna 

våre møter. Synes vi at noe burde endres eller er man uenig i det som skrives? Og som 

en liten kontrast til det hele anbefaler redaksjonen drinker du bare må prøve. Kanskje du 

skulle testet “Fjellbekk”? God lesning! 

Hei!
 

For de som ikke kjenner meg heter jeg Ragnhild 

Marie Ulsaker Jacobsen (kjært barn har langt navn) 

og er da Phormand i A/F Smørekoppen!

 

Før valget stilte jeg meg spørsmålet om jeg virkelig 

skulle bruke ett år til i Styret. Er det ikke på tide å feste 

litt mindre og bruke litt mer tid på skole for en gangs 

skyld? Innså til slutt at det å jobbe med og møte så 

mange engasjerte folk er litt for gøy og tenkte at ”Nei, 

det ordner seg”. Er det noe jeg har lært så langt i min 

tid i Styret så er det at øvinger alltid kan kokes og at 

det er bedre å stå opp kl. 05.00 for å koke en øving 

før forelesning og vors, enn å gå glipp av en god fest!

 

I skrivende stund har det akkurat vær kvinnedagen 

og det er flott at ingen hever et eneste øyenbryn 

når det er en kvinnelig leder. På den andre siden er 

det mange utenforstående som ikke forstår hvorfor 

det fortsatt heter Phormand selv om det er en 

kvinne. Har prøvd å forklare at det er tradisjon, men 

det hjelper ikke. Litt det samme problemet med å 

forklare hva er smørekopp er, ingen forstår det før 

de faktisk har begynt på Maskin. Har konkludert med 

at maskinstudenter er smartere enn alle andre og at 

det å begynne på maskin er det samme som å oppnå 

nirvana.

 

Folk har forstått at vi er de smarteste og de prøver å skvise oss ut ved gi våre identitetsareal til andre slik som HumSam 

og div. bachelorgrader. Vi må ikke glemme at dette en gang var NTH og selv om Bovim lever for fusjon må vi vise at 

vi var her først og fortjener minst like mye plass som de nye. Siden mange bachelorforeninger har lurt seg til større 

kontorer enn oss synes jeg vi skal kreve arealer andre steder. Jeg synes vi blant annet skal gjenoppta søknaden om 

løkplanting på frimerket (ref. Vorselesning) og kreve å få lagt togbane rundt, slik at vi kan kjøre Bjørkelangen mer enn 

bare frem og tilbake. Det er på tide at vi får det vi fortjener!

 

Takk for meg!
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Skrevet av: Redaksjonen                  Illustrasjon: Redaksjonen

REDAKSJONEN ANBEFALER

Anniken anbefaler: Frisk skogtur 

Du fikk kanskje ikke tatt den skogsturen denne helgen her 

heller. Da har jeg drinken for deg. Ta med deg smaken av 

frisk skog på festen. 

- Gin; hell til skogsmaken blir for mye

- Sitronsaft; så mye friskhet du ønsker på turen din

- Fyller opp med farris for å øke opptaket av alkoholen

Bendik anbefaler: Fjellbekk

Ein skal leite lenge for å finne ein alkoholhaldig drink som 

ein verkeleg kan kalle norsk, men vi har vertfall ein, Fjell-

bekk. Ein enkel og frisk støyt som hadde si storheitstid på 

90-talet.

- 2cl vodka

- 2 cl akevitt

- Ein dæsj limejus

- Kolsyrehaldig leskedrikk med sitronsmak

Malin anbefaler: Strawberry daiquiri 

En litt rimeligere versjon. Digg å starte kvelden med noe 

forfriskende og får du ikke i deg nok bær er jo dette en god 

løsning på det. 

Frosne jordbær (la dem tine såpass mye at du kan mose 

dem)

- Limejuice

- Rom, hvit

- Sukker

Lukas anbefaler: Ginger Xanté 

Er du lei av å bruke brus som blandevann? Vel her bland-

er du alkohol med alkohol! Mer av det gode! Tro meg, 

pæresmaken er like god på vei ned som vel...litt senere på 

kvelden.

- 4 cl Xanté

- Fyller opp med Ginger Joe

- En skive pære om du skal være fancy

Emma anbefaler: Pornstar martini 

Den ultimate “sophisticated fun” drinken. Innehaveren 

av dette mesterverket av en drink fremstår tilsynelatende 

classy. PM som connoisseurene caller den, er overpriset, 

overkomplisert og fancy, men får selv de mest konservative 

til å slippe seg løs.

- Vaniljevodka 

- Vaniljesirup 

- Passoa

- Prosecco 

- Pasjonsfrukt

- Sitronjuice

Frida anbefaler: Vodka Redbull

Når jeg ser etter drinker bruker jeg et kulhet-nyttighet-dia-

gram. Øverst på kulhet er alt som har flammer og øverst på 

nyttighet er drinker med koffein. Koffein pluss alkohol får 

jobben gjort, eksempelvis kaffe baileys eller vodka redbull.

-Vodka

-Redbull

-Dette burde du skjønt selv

Olav anbefaler: Lennart

En favoritt jeg fant nederst på Samfundet. Lennart er en 

fin drink for den som liker en litt syrlig drink man kan nyte, 

men som fortsatt er lettdrukken nok til at du kan kaste den 

i deg og løpe videre når du innser at du plutselig skulle 

vært på Bodegaen.

- 3 cl Xanté

- 1 cl vodka

- Limejuice

- Sprite

Oscar anbefaler: Long Island Iced Tea

Lang Kald Te fra Island er uten tvil en drink som kan sparke 

i gang et vorspiel, nå høydaren på festen eller redde 

stumpene på nachet. Lite kan sies om denne drinken som 

ikke allerede sies av listen over ingredienser:

- 1 del vodka

- 1 del rom

- 1 del tequila

- 1 del gin

- 1 del triple sec

- 2 deler cola

På norsk kan dette leses som; sprit, sprit, sprit, sprit og litt 

cola. For de som lurte på dét trenger man ikke ha noen 

studiepoeng i bartending for å lage drinken. Fremgang-

småten er som følger:

- Bland

- Pynt med en skive sitron

Denne drinken har reddet undertegnede ut av utallige po-

tensielt kjedelige kvelder på byen. Jeg anbefaler deg, kjære 

leser, på det sterkeste å nyte den ved neste mulighet. Finn 

frem tannbørsten for nå skal tenna i tapetet!

- drinker for å heve hverdagen
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Adjektivhistorie

Sofie at  hun hadde glemt legit imasjonen s in i 

hytta.  Hun måtte snu og på turen hjem møtte hun 

den                            Mart in med soundboxen 

på ryggen. De to danset s in vei  bort  t i l  hytta hvor 

de traff  på den                            Anne og den                    

S imen som hadde et gl is  om munnen. Idet Anne Sof ie 

fant legit imasjonen s in bestemte de f i re følgesvennene 

seg for å dra på den                            «skuta» i  stedet 

for bygget.  Det gikk nemlig rykter om at de 

                           k jemijentene og de                            

Long Is land Icetea guttene var å f inne der.  Ti l  t ross 

for at  den                            Marius hevdet at  skuta 

sto st i l le ,  kunne den                            E ir ik  sverge på 

at  den beveget seg.  Spr iten f løt fr i t t ,  folk hoppet og 

danset og det var                            gang og mye vind i 

sei lene på maskin-folket .  Når kvelden begynte å nærme 

seg slutten tok de                            smøreguttene ut 

det s iste de hadde på et                            nachspiel  på 

loftet .

Den                            Pyttå og den                         

Magnus hang ut av takluka,  mens den                            

Henrik sang                            mens han hoppet i 

glava-pakkene som om det skul le vært høy.  Glavaen 

sprutet og den                            Pyttå og resten av 

nachspielerne hostet og harket.  For disse guttene tok 

turen dessverre en                            s lutt  ettersom da 

ble de funnet døde neste morgen, nedstøvet i  Glava. 

Resten av smøreguttene vendte t i lbake t i l  s ine 

                           l iv  på maskin. 

Og snipp snapp snute så var eventyret i syndebyen Åre ute.

En dag i  Åre,  en                      adjekt ivfortel l ing.

Det var en gang på en                          

januardag at en gruppe                                       

smøregutter dro på tur t i l  den                            

syndebyen Åre.                              Emma, sen som 

vanl ig,  rakk bussen akkurat .  Der satt  hun ved s iden 

av                           Hi lde,  og                            Solveig. 

«Dette bl i r  den                            turen noensinne!», 

ropte                            Brage fra andre s iden av 

bussen. Det kunne den                           Solveig s i  seg 

enig i ,  som hadde gledet seg t i l  turen i  evigheter.  Langt 

om lenge datt  den                             g jengen med 

maskin-mennesker ut av den                            bussen 

i  det de var fremme, var al le klare for en                            

dag på ski .                             Tobias hadde glemt 

de                            stavene hjemme og måtte spikke 

to nye staver med den

                            kniven han hadde i  sekken. 

Heldigvis har jeg tatt  det                            faget 

prodmod tenkte han t i l  seg selv mens han spikket. 

Den                     Emma som på                           v is 

ikke hadde glemt noen verdens t ing,  var uvenner med 

de                            sk iene som var mer interessert  i  å 

k jøre inn i  trærne i  stedet for rundt.

De                            smøreguttene hadde det gøy på 

ski ,  men ble straks tørste og bestemte seg for å dra 

på afterski .  Der danset den                            Sarah på 

bordet,  mens al le de                            guttene så på 

ful le av beundring og øl .  Etter det som kan omtales 

som et                            «crab rave» begynte å dø ut 

dro gjengen videre t i l  bygget.  Turen var lang men når 

de omsider kom frem innså den                            Anne 
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Skrevet av: Olav Bjørken                                                               Illustrasjon: Anniken Haver Lilleby

SHOT 2018
- Utvikling av psykisk helse blant studenter

Psykisk helse er et tema som har blitt veldig aktuelt 

i dagens samfunn. Det er lagt mye ressurser i 

forskning på årsaker og behandling av psykiske 

lidelser de siste tiårene. Et av hovedfokusene har 

vært å kartlegge psykisk helse blant studenter. 

Jeg har gått gjennom resultatene fra Studentenes 

Helse- og Trivselsundersøkelse og sett på 

utviklingen fra 2010 til 2018. Dessverre har denne 

gått dramatisk i feil retning.

Denne undersøkelsen har siden 2010 blitt utført 

hvert fjerde år av folkehelseinstituttet (FHI) på 

oppdrag fra studentsamskipnadene i Oslo og 

Akershus (SiO), Trondheim (SiT) og på Vestlandet 

(Sammen). Den er et samarbeid mellom 

de store studentsamskipnadene 

og blir sendt ut ti l alle norske 

heltidsstudenter.

2018-undersøkelsen er den 

tredje i rekken siden 2010, og 

viser at andelen studenter som 

rapporterer milde og alvorlige 

symptomer på psykiske 

problemer har økt kraftig i løpet 

av de siste 8 årene. I 2010 svarte 

til sammen 26% av deltakerne at de 

hadde hatt psykiske vansker. Hvorav 12% 

svarte at de hadde milde symptomer på psykiske 

lidelser, og 14% hadde alvorlige symptomer. Ved 

neste undersøkelse i 2014 svarte like stor andel 

at de hadde milde symptomer, men gruppen 

med alvorlige symptomer økte til 19% av alle 

deltakerne i undersøkelsen. Det er dobbelt så høyt 

som for tilsvarende aldersgruppe ellers på denne 

tiden. Resultatet fra 2018 viser en dramatisk 

økning i andelen studenter med psykiske vansker. 

Totalt svarte 42% at de hadde opplevd psykiske 

utfordringer, og andelen som hadde alvorlige 

psykiske symptomer var hele 29%.

Denne utviklingen må sees i sammenheng med den 

store økningen i antall deltakere, og arbeidet som 

har blitt gjort for å fjerne tabu og stigmatisering 

rundt psykisk helse. Takket være tiltak som “En 

Psykt Vanlig Uke” og “Verdensdag For Psykisk 

Helse” har man fått økt bevissthet rundt et tema 

som angår de fleste, men som få snakker ut om. 

Samme undersøkelse viser at 38% av studenter 

med fysiske problemer oppsøkte lege i løpet av 

de siste 12 månedene, men bare 15% av de med 

psykiske problemer oppsøkte hjelp.

Andre tall fra rapportene viser at det er sterk 

korrelasjon mellom ensomhet, psykiske plager 

og lav livskvalitet, og at dette blir verre med 

alderen. Generelt for psykiske plager er det langt 

større økning blant kvinnelige studenter, og mye 

handler om selvbilde og fokus på prestasjoner og 

kropp. Selv om de også svarer at de har mindre 

mestrings- og kompetansefølelse, 

viser tallene at de faktiske 

prestasjonene er ti lnærmet like 

for kvinnelige og mannlige 

studenter. Mannlige studenter 

sliter mer med sosial og 

emosjonell ensomhet, og 

mangler i større grad sosiale 

nettverk rundt seg. Av de 

15% som søkte profesjonell 

hjelp, var det dobbelt så mange 

kvinner som menn. Dette kan 

stamme fra de gamle ideene om at 

menn alltid skal vise seg fra sine sterke 

sider, og at det å vise sårbarhet er forbeholdt 

kvinner.

SHoT-undersøkelsen i 2018 ble besvart 

av 50 054 studenter, som tilsvarer 31% 

av målgruppen norske heltidsstudenter 

i alder 18-35 år. Hele 69,1% av 

besvarelsene oppgir å være kvinner, 

mens 30,7% er menn og 0,2% oppgir 

en annen kjønnsidentitet.

I 2014 svarte 13 663 studenter på SHoT-

undersøkelsen. I 2010 svarte 6053 

studenter på SHoT-undersøkelsen.

Sosial ensomhet viser til opplevelsen 

av å være alene, eller mangle et sosialt 

nettverk. Selv om man har gode 

venner, kjæreste og familie kan likevel 

opplevelsen av ensomhet på studiet 

være tilstede.

Emosjonell ensomhet er på den 

andre siden et mål på fravær av nære 

tilknytningspersoner, og mangel på 

noen å snakke om følelser og tanker 

med.

Har opplevd 
symptomer på 

psykiske lidelser

Har opplevd 
alvorlige 

symptomer

26 14 31 19 42 29

%

2010 2014       2018

50

25



10 M-ord 11M-ord

Personl ig har psykisk helse lenge vært et  tema jeg har vært 

opptatt  av,  uten at jeg har hatt  noen måte å kunne bidra 

på.  Jeg ønsker at  al le skal  være komfortable med å snakke 

om psykisk helse.  Enten det er store hendelser som skjer 

plutsel ig,  el ler  mindre problemer som bygger seg opp 

over t id.  Hva er det som gjør at  det er så høy terskel  for å 

søke hjelp for psykiske plager? Kan det ikke være l ike 

naturl ig å s i  at  man har t ime hos psykolog som å 

s i  at  man har t ime hos legen?

Dessverre hjelper det l i te å ønske hvordan 

t ing skal  være,  man må fakt isk gjøre noe for 

at  t ing skal  skje.  Gjennom denne teksten 

ønsker jeg å oppfordre al le t i l  å  bl i  l i t t 

mer åpne om sin egen psykiske helse.  Stol 

på vennene dine,  de er der av en grunn. 

Stat ist isk sett  v i l  halvparten av al le voksne 

mennesker oppleve psykiske vansker i  løpet av 

l ivet .  Selv om al le erfarer t ing ul ikt ,  er  man aldr i 

a lene om å ha opplevd vanskel ige s i tuasjoner.  Noe 

det tok meg lang t id å forstå.  Men jeg kan ikke fortel le 

andre at  de bør snakke om sin psykiske helse,  uten å først 

være ærl ig om min egen.

Jeg har s l i t t  med psykiske problemer i  minst 10 år.  Det 

tok mange år før jeg forsto hvor mye det har påvirket 

l ivet mitt ,  ikke minst hvor utfordrende hverdagsl ige t ing 

har bl i t t  på grunn av dette.  Det jeg har s l i t t  mest med er 

mangel på selvt i l l i t ,  dår l ig selvbi lde og sterk selvforakt . 

Det som suger mest er at  mange deler av l ivet mitt 

a ldr i  har vært bedre.

Jeg har det bra på skolen.

Jeg har det bra i  vervene mine.

Jeg har det bra med vennene mine.

Jeg har det bra med famil ien min.

Men jeg har det ikke bra med meg selv.

Det er vanskel ig å sette ord på hva som er 

problemet.  Vi  har al le en “styggen på ryggen” 

som bryter oss ned fra innsiden. En som lever for 

å gjøre oss usikre på oss selv.  Personl ig har styggen 

fått  overta en alt for stor del  av l ivet mitt .  Det har påvirket 

hvert  eneste valg,  hver eneste tanke og hver eneste dag 

av l ivet mitt . 

Det er en evig følelse av å være velkommen over alt ,  men 

aldr i  føle seg hjemme. Det er å være omringet av venner, 

men fortsatt  føle seg ensom. Dette har tatt  fra meg mange 

muligheter og drømmer.

Hadde det ikke vært for det gode mil jøet i  Smørekoppen, 

de fantast iske menneskene jeg har bl i t t  k jent med, og 

den trygghetsfølelsen jeg har hos vennene mine,  hadde 

jeg nok ikke hatt  energien t i l  å  kunne stå fram med dette. 

Men dette handler ikke om meg. Det handler om å være 

åpnere om psykisk helse.  De som aldr i  har opplevd det 

v i l  kanskje ikke forstå,  men de som kan relatere t i l 

dette må vite at  ingen av oss er alene.

Når det kommer t i l  hva man kan gjøre, 

har jeg ingen svar å komme med. Før v i 

kan få svar må vi  sørge for at  det er rom 

for å st i l le spørsmål.  For noen ganger 

er det greit  å ha det jævl ig,  og det er 

greit  å være ærl ig om sine utfordr inger/

vanskel igheter. 

Enda vikt igere at  det er greit  å snakke om 

det.

Mental Helses Hjelpetelefon
 
Telefon 11 61 23 (Hele døgnet)

Sit Psykososial helsetjeeneste

Telefon 73 53 86 30

Besøksadresse
Bregne vegen 65
7050 Trondheim

Informasjon om tjenester
sit.no/helse
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Hvem er disse underlige vesenene? De vi stoler på at skal 
styre moderskipet. Dette “Styret”.

Jeg har fulgt de i mange uker. Jeg har sett de i sitt 
naturlige habitat, på svette møterom og godt beruset. 
De har merkelige tradisjoner: hvert møte åpner med en 
liten bønn og valg av de største og minste ting foregår 
med peking. “Direkte demokrati” som noen kaller det. 
Og stavemåtene, som er så tradisjonsbundet at de 
gjør hva som helst for å bortforklare det. Jeg har 
hørt alt fra “jeg skjønner ikke hva du mener, jeg har 
dysleksi” til “det er en test”. Men selv om lojaliteten 
ligger hos Smørekoppen, ville 5 av 8 valgt pupp 
over PuP. Tenk litt over det du.

Sjelden har en kvalitativ studie slik som jeg har 
gjort, gitt så lite givende resultater. For jeg har 
jo ikke et gang fått svar på det viktigste: Er de 
udugelige?

STYRET

Håkon Gørbitz
Phaestsjef

Det beste med Styret er at vi 
alltid har det gøy på møter. 
Det verste er at vi alltid har 
det så gøy på møter at jeg 
ikke får gjort det jeg skal :-(

Oskar Elfmark
Kjellersjef

Hadde pupp vært i flertall så 
hadde kanskje pupp vunnet. Men 

det skal mye til for å slå PuP.

Petter Rasmussen
Bedriftskontakt

Jeg er han som googler 
“bra svar på hvem er du” 
når noen spør og ender 

opp med å svare “Han som 
googler “bra svar på hvem 

er du” når noen spør og 
ender opp med å svare “Han 

som...”

Olav Bjørken
Blæstesjef

Det verste med styret er 
å skrive smørerøret. Det 
er ikke noe å se fram til 

på mandag når jeg må se 
gjennom snapper av alt jeg 

ikke husker fra helgen.

“Man kommer ikke inn på 
maskin uten å være maskin.”

Maria Sagberg Bakk
Vicephormand

Det er mye bra med å være 
i styret, men det beste er 

daljer. Daljer er alt. 

Ragnhild Marie Jacobsen
Phormand

Mitt verv er viktigst fordi det 
er jeg som styrer skuta og 
passer på at alt som skal 

gjøres faktisk gjøres. Uten 
meg ville de andre i Styret 
løpt rundt som hodeløse 

høns.

“PuP når det er business, 
pupp når det er fest”

Tarald Byrkjeland
Phaddersjef

Ingen Phaddersjef, ingen 
phadderperiode, ingen 

phadderbarn, ingen 
Smørekoppen. Easy det 

VIKTIGSTE vervet.

Jakob Midtun
Casserer

Det er mye å holde styr på i 
styret, kanskje spesielt med 

penger. Og kanskje spesielt når 
man ikke har hukommelse. Ikke 

si det til de andre.

14

                       Skrevet av: Frida Jerve                                                           
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VÅREN
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Kvinnelige Smøregutter
                               Skrevet av: Emma Veland                Illustrasjon: Malin Tvedt Jensen
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For noen uker tilbake sa MediaCom-Malin at hun ble 

kjønnsforvirret av å gå maskin. Det som kanskje i utgangspunktet 

var ment som en spøk er noe jeg har tenkt mye på i ettertid. Min 

identitet som jente på maskin er forvirrende. Ja, Smøregutt er 

et kjønnsnøytralt begrep sies det, men hvordan er det å være 

kvinnelig Smøregutt i praksis? Hvilken type jente vil man være og 

hvilken jente forventes det at du skal være? 

Etter et semester på maskin har jeg funnet ut at den jenten man 

ønsker å være og den som forventes at du skal være ofte ikke 

korrelerer. På maskin, som er en så mannsdominert studie med 

en så mannsdominert drikke- og festkultur, har jeg innsett at 

spekteret for hva en maskin-jente kan være til tider er ganske 

snevert. Man skal være aktiv i verv, sosial, glad i å drikke, men 

samtidig også være skoleflink og pliktoppfyllende. Tro det 

eller ei men det er ikke alle som besitter disse kvalitetene. I 

phadderperioden traff jeg på et phadderbarn som ble bedt om 

å dra hjem fra et arrangement fordi hun ikke ønsket å drikke 

alkohol. Det var kanskje ment som en spøk, men jeg syns ikke det 

er særlig morsomt og det syns ikke hun heller. Som Shakespeare 

så fint skrev, «å være eller ikke være, det er spørsmålet». I denne 

sammenheng er spørsmålet noe innsnevret. Skal man være jente 

på maskin eller ei? Til tross for alt det som er fint med maskin, 

for det er mye som er bra også, velger jeg nei. Det valget baserer 

seg selvsagt på flere ting enn kulturen i Smørekoppen. I hovedsak 

handler det om at det er andre linjer som passer bedre for meg, 

men det er kanskje noe å tenke på uansett. 

Jeg innser at denne teksten fremstår som ganske aggressiv og i 

stor grad fokuserer på de negative aspektene ved det å være en 

kvinnelig Smøregutt. Det er viktig å påpeke at dette kun er mine 

personlige meninger, og at teksten er kort, med et formål om 

å fremme et poeng. Likevel skal den ikke ta bort ifra alt det fine 

vi har som jenter på maskin. Det å være en Smøregutt, uansett 

kjønn, er et privilegium og noe å være stolt over. Miljøet blant 

jentene i klassen, til tross for at vi er få, er veldig fint. Det kan til 

og med tenkes at det som gjør miljøet så spesielt er nettopp det 

faktum at vi ikke er så mange. Man får muligheten til å knytte 

tettere bånd med hverandre og man får en følelse av å bli passet 

på. Det å være jente på maskin betyr også at det mange gutter å 

ta av som for det meste er utrolig omtenksomme og hyggelige. 

Avslutningsvis vil jeg si at jeg selvsagt setter stor pris på folkene på 

maskin. Once a smøregutt, always a smøregutt og jeg kommer 

til å savne masse ved maskin. Jeg tror definitivt ikke at noen har 

gått inn for å få jentene til å føle seg mindre verdt enn guttene. 

Likevel tenkte jeg bare å si ifra at vi kanskje burde revurdere våre 

holdninger rundt drikke- og sexkulturen i studentmiljøet. Men til 

dere som syns at jeg er kjip fordi jeg ikke kler av meg på fest, ikke 

ønsker å drikke mer enn 3 shots på rappen, eller ikke vil suge deg 

i køen til et utested, vil jeg bare si: Jeg er ikke kjip, jeg er som min 

queen Missy Elliot kaller det «sophisticated fun», look it up.
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SCHLADDER
“Ska gi dæ en bakut, æ“

- Sander (2.)

“Lag en pin, så kommer en person som fortjener det snart.”

- Magnus (5.)

“Jeg hang meg litt opp på den dildoen.”

- Kjersti (4.)

“Den ble mye mer løs av å legge til 90cm”

- Jørgen (1.)

“Jeg skal befrukte veien“

- Håkon (2.)

“Jeg venter bare på en anledning til å være transe-Tarallen igjen!”

- Tarald (1.)

“Denne musa trenger en del tilvenning”

- Adrian (4.)

“Det verste du kan høre er to døve personer som har sex”

- Petter (2.)

“Det var bare tre runk, så det vakke no stress”

- Andreas (4.) med Peder (4.) i jacuzzien

“Det er bedre å få den opp og bomme litt, enn å ikke få den opp”

- Olav (2.)

“Me må lage ølslush!”

- Håvard (Phd)

“Nå håper jeg bare stanga varer hele kvelden”

- Marius (Phd)

“Om jeg dør skal maria få stokken”

- Ragnhild (2.)

3 ølkagger kom seg på 5.klassevors

Ca. like mange 5.klassinger kom seg på Phaestum-gallaen

“The only winning move is not to play“

- Torjus (Phd), har med andre ord tapt

“Jeg er en skitten smøregutt”

- Sondre (5./3.)

“Jeg synes omega er ganske kule”

- Axel (1.)

SNAPS FRA SEMESTERET

Nobody:

Petter (2.):
“Jeg klorer opp meg selv om natten når 
jeg ikke har sett dama på noen dager”

-




