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Hvis du er plusskunde hos Dagens Næringsliv kunne du 
for tre uker siden lese en artikkel som hevdet at “kyberne” 
er fremtidens elite i arbeidslivet. Undertegnede er ikke 
plusskunde hos Dagens Næringsliv, men fikk likevel 
denne overskriften servert under frokosten en ellers 
fredelig onsdagsmorgen. Kaffen gikk i vrangstrupen og 
brødskiven ble kastet gjennom rommet. Hvordan kunne 
en av landets ledende finansaviser nevne studenter under 
linjeforeningen omega(avsky!) og ordet “elite” i samme 
setning. Jeg plukket opp telefonen for å fortelle – en 
Redacteur til en annen – at det faktisk er Smøreguttene 
som er eliten innen alt av relevant teknisk kompetanse.
 
Det ringte et par ganger før en skremmende tanke fikk 
meg til å legge på umiddelbart. “Kunne det tenkes at 
artikkelforfatteren ikke hadde hørt om Smørekoppen?” 
Selvfølgelig hadde han ikke det; da ville artikkelen 
omhandlet oss. I lys av at flere av landes nasjonale aviser 
har kopiert store deler av M-ordets grafiske profil, har 
jeg som Redacteur tatt det for gitt at majoriteten av 
landets husholdninger diskuterer Smørekoppen til alle 
døgnets tider. Det er med tungt hjerte jeg må innrømme 
at denne antakelsen er feilaktig, men frykt ikke kjære 
venner. Løsningen er like enkel som den er fantastisk. 
Vi må spre mini-ord og M-ord til alle landets kriker og 
kroker. Så kjære Smørekoppenstyre – vi trenger penger, 
masse penger.
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La meg få benytte denne spalteplassen i storslått A5-format til å fortelle dere hvor 
viktig jeg synes det er å gå i forelesning dette semesteret. Statistisk sett er det 
38.6% større sannsynlighet for å stryke i et fag når det er UKA. Personlig skal jeg 
holde meg unna alt som begynner på oktober eller slutter på fest, og jeg vil sterkt 
anbefale deg å gjøre det samme. Det er tross alt nå vår fremtid skal formes.

Glemte du slippet til Astrid S, rakk ikke Martin Garrix og ble utkonkurrert av script 
under billettslippet til oktoberfest, er dette det beste som noen gang har skjedd deg. 
Det betyr mer tid til epsilon delta, maskintegninger og andre adekvate synonymer.

Her på NTNU settes karakterer ut ifra en normalfordeling. Det vil si at det hjelper 
ikke å lese mye, du må bare lese mer enn alle andre. Hvilket UKA gir en ypperlig 
mulighet til.

Men fra alvor til spøk; jeg ønsker også å ønske alle nye førstiser velkommen! Dette 
er et nytt kapittel i livene deres, og jeg håper dere har hatt en bra start. Ta initiativ, 
vær åpen og stol på deg selv, så kommer dette til å bli noen fantastiske år.
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Skrevet av: Rannveig Marie Færgestad Illustrasjon: Malin Tvedt Jensen

nyheter

Slåsskamp i TEP4120-forelesning
I semesterets første forelesning i termodynamikk, brøt det ut slåsskamp mellom 
tolv andreklassinger da foreleser åpnet påmeldingen til referansegruppen.  
 
Personlige bilskilt florerer blant NTNU-ansatte
For å opprettholde status som Norges hippeste og kuleste universitet har Gunnar 
Bovim skaffet seg personlig bilskilt, samt oppfordret resten av NTNUs ansatte 
til å gjøre det samme. Bovim selv har skaffet seg ”FUSJON”, Ystenes fikk tak i 
”ISLAND<3”, men kjøpte også ”LOGIKK” kun fordi ingen andre er verdige. Knut 
Sørby gikk selvsagt for ”SPON” og Arild Clausen fikk tak knabbet til seg ”FAGVERK”.
 
Linjekvotering på oktoberfest under UKA-19
Etter årets billettslipp til oktoberfest ønsker UKA nå å innføre kvotering av studenter 
fra andre linjer enn data, komtek og informatikk for å sørge for større mangfold 
på arrangementet. Nok en gang kapret Trondheims mest datakyndige studenter 
tilnærmet alle billettene, og UKA ønsker nå en jevnere fordeling i billettsalget. 
Dersom forslaget går gjennom vil hvert studieprogram få tildelt et visst antall 
billetter de kan fordele på sine studenter under UKA-19.
 
Blåhval til Gløshaugen
Start NTNU kapret nok en gang Gløshaugens oppmerksomhet ved å ta med lamaer 
på campus tidligere i høst. Nå skal Teknologiporten overgå stuntet ved å ta med en 
blåhval til gressplenen bak hovedbygget i november.
 

Realityprogram i Matte 1
For å motivere årets førsteklassinger gjennom TMA4100 har Institutt for 
matematiske fag startet et nytt prøveprosjekt, nemlig realityprogrammet ”Jakten på 
deriverbarheten”. Programmet vil følge ti førsteklassinger fra ulike studieretninger 
i deres matematiske reise gjennom semesteret, og det er duket for både intriger 
og drama. Episodene vil bli lagt ut på NTNU Open Video hver torsdag frem til 
eksamen, og på selve eksamensdagen blir det livesending fra Spektrum.
 
Michelin-stjerne til SiT
SiTs satsning på å gjøre gourmetmat tilgjengelig for studenter har lykkes over 
all forventning og i forrige uke ble det annonsert at SiT Hangaren vil få utdelt en 
Michelin-stjerne for sitt fremragende arbeid.
 
Full forvirring på Gløshaugen
Da en gjeng klovner løp over Gløshaugen tidlig i september lurte mange på hva 
som foregikk. Noen spekulerte i om Klovneløpet hadde spontant blitt arrangert 
en hel uke før den annonserte datoen, men det viste seg at det bare var omega-
studenter på vei til El-bygget der det ble delt ut gratis ting. 
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Forvillede førsteklassinger, fortvil 
ikke! Femteklassingene har gode 
råd om hvordan man skal komme 
seg gjennom studiet. Vi lærer best 
av egne feil, men det er ikke alltid så 
dumt å høre på hva de eldre sier. Live 
går kanskje i 5. klasse, men gammel 
kommer hun aldri til å innrømme at 
hun er. Ta til deg erfaringene og nyt 
studietiden til det fulleste!

Hva skulle du ønske du visste når du 
begynte i 1. Klasse?
At 5. klassinger egentlig ikke er gamle! 
Og at man kan egentlig bare gjøre 
eksamenssett fra første stund, for 
eksamene er relativt like fra år til år og 
gir en god pekepinn på hva du burde 
øve på. Spesielt Ex. Phil.-forelesninger, 
det angrer jeg på å ha gått i. Jeg skulle 
også gjerne ha visst at det blir enklere 
å få gode karakterer når man kommer 
opp i trinnene, selv om det ikke alltid 
går så bra de første årene. 

Hva er ditt beste minne fra studiene?
Det må være alle turene jeg har vært 
på, både sammen med turtelleren, 
men også andre venner. Festene har 
selvfølgelig vært gøy, men de sitter ikke 
like sterkt. Du blir kjent med mennesker 
på en helt annen måte på tur og 
stemninga rundt bålet er uslåelig. Det 
er også gjennom turtelleren jeg har fått 
skiinteressen min, som jeg har fått mye 
glede av gjennom hele studiet. Sol på 
fjellet er 50 ganger bedre enn sol på en 
strand i Thailand. 

Om du skal nevne én ting – hva skulle 
du ønske at du hadde gjort, men som 
du lot være? 
Jeg har lett for å ikke tenke meg om to 
ganger før jeg gjør ting, så jeg har vel ikke 
latt være å gjøre så mye. Kunne ønske 
jeg hadde vært flinkere til å dra på nach 
og å utnytte bolletirsdag i sitcaféen. 
Jeg anbefaler å utvide horisonten og 
også bli kjent med andre studenter på 
tvers av studier. Ta også verv der du ikke 
kjenner noen andre fra før.

Jentene har også veldig lett for å lage 
rene jenteklikker, men det er hyggelig 
å henge sammen med gutta også! Det 
skulle vi ha gjort helt fra starten av. 

Og hva er et valg som du er veldig 
fornøyd med?
At jeg har engasjert meg i mange ulike 
verv og fått mange forskjellige venner 
som har de samme interessene som 
meg. Det er kjekt å ha mange forskjellige 
å spille på. 
Også er jeg jo fornøyd med å ha valgt 
produktutvikling som retning og at jeg 
sto på selv om jeg syns studiet var tøft i 
begynnelsen. Som sagt, det blir bedre. 

Som et siste råd: Hvis du ikke har tid, ta 
deg tid. Hvis du ikke har råd, ta deg råd.

Det blir enklere å få gode karakterer når 
man kommer opp i trinnene, selv om det 

ikke alltid går så bra de første årene!hadde jeg bare visst...
Skrevet av: Ingeborg Kvammen Foto: Christian Otto Sparre



mini-ord8 mini-ord 998

linjeforeningskjærlighet

Den 5. oktober feirer EMIL 
og Smørekoppen sitt andre 
utdrikningslag og i den anledning 
tenker jeg å gi en liten innføring 
i de ofte kompliserte forholdene 
linjeforeningene har med 
hverandre.
EMIL er gift med Placebo (medisin). 

Dette betyr at de arrangerer mange 

fester sammen og hjelper hverandre 

ved for eksempel å stille opp som 

bar- og edruvakter på hverandres 

arrangementer. Smørekoppen og EMIL 

er bestevenner og har faktisk signert en 

egen brocode som kan finnes, leses og 

respekteres på kontoret. Vi er forloverne 

til EMIL og har maskinert gifteringene 

deres.  Annen hvert år har vi tidenes 

mest syre Laavephaest sammen og 

vi arrangerer også et utdrikningslag 

inniblant. 

Vi er også gode venner med  det 

glade folk i Bergstudenterenes 

Forening (Petroleum, Tekn. Geofag, 

Materialteknologi, Geologi) og Hybrida 

(I&IKT). Sammen med Hybrida har 

vi et barn; bamsen Mario, som ikke 

må forveksles med Wario. Mario er 

ikledd både Hybridas klassiske kilt 

og Smørestyrets kigu. Vi gir han til 

hverandre hvert halvår, da en blir lei av 

fyllesvinet ganske fort. Det er vi som 

sitter på foreldreretten for øyeblikket 

etter at vi fikk han på immballet. 

Av familie så har vi Mannhullet (Marin) 

og MiT (Bachelor Maskin). Mannhullet 

er den irriterende lillebroren som vi 

ofte slåss og krangler med, men som 

vi innerst inne er litt glad i. MiT, som 

står for Maskinstudentene i Trondheim, 

er en fjern fetter som vi nettopp har 

blitt kjent med etter å ha drevet litt 

slektsforskning. Faren til Mannhullet og 

Smørekoppen er A/F Ambolten, som 

er linjeforeningen vi hadde sammen 

før vi ble for store til å sove i køyeseng 

sammen. 

Volvox & Alkymisten, linjeforeningen 

for bioteknologi, kjemi og biologi 

er gift med seg selv. Altså Volvox er 

gift med Alkymisten. Inntil de slo seg 

sammen på 70-tallet var det to separate 

linjeforeninger på gamle Universitetet i 

Trondheim. Dette blir mer komplisert 

når en involverer at linjeforeningen også 

har et romantisk forhold til Spanskrøret 

som er lektorstudier i realfag. Volvox 

& Alkymisten har altså en (felles) 

elskerinne i Spanskrøret. 

Vi i Smørekoppen liker ikke omega. 

Dette er fordi elektronikk er noe møl, 

kyb-studenter er teite og at ohma 

electra er en dum trikk – ikke et tog. 

omega har selvfølgelig lav jenteandel 

da det fagre kjønn holder seg for bra til 

sånt. De er dermed gift med Høiskolens 

Chemikerforening som har høy 

jenteandel. Det tilføyer da til omegas 

tåpelighet at chemiejenter historisk sett 

ender opp med Smøregutter. De er altså 

ikke alfahanner, men omegahanner. 

AVSKY! 

Skrevet av: Andreas Sund Foto: Christian Otto Sparre

EMIL
Energi- og miljøingeniørenes linjeforening



mini-ord10 mini-ord 11

sex på sesam
Skrevet av: Trym Haddal Foto: Christian Otto Sparre

Det blir undervist filosofi på diverse skoler i det landstrakte land, men 
svarene på de virkelige dype spørsmålene får man bare av tyngre beru-
sede sjeler – i de sene nattetimer. Vi pakket derfor med oss notatblok-
kene og dro til Sesam etter imballet, for å få fasit på spørsmålene vi gru-
bler på.

Spørsmål:
1. Hva er den hemmelige ingrediensen i sesamburger?
2. Hvordan implementerer du matematikk i hverdagen?
3. Hva skjer etter døden?
4. Hva ER tall?
5. Hva er den beste måten å bruke en smørekopp?
6. Hva synes du EGENTLIG om finanskrisen i Venezuela?

Torgeir (1.)

1. Sesamfrø
2. Jeg vurderer hver jente som en 

funksjon av ITGK
3. En evig omgang av p triangel og 

dens eksistens
4. Det abstrakte objektet lagd av 
mennesker for å forstå omverdnen

5. Ha sex med den
6. Ja men nei

Torjus (5.)

1. Det er piffi krydder og msg
2. Jeg kan ikke hoderegning

3. Man må oppnå tilfredsstillelse ved å få 
jobb

4. Hadde jeg visst det hadde jeg ikke 
blitt ingeniør
5. Medbringe smøring

6. Fubar- fucked up beyond 
recognition. Nå er det battle royal, de 

må frem med stekepanna og kjempe for 
sin egen tilværelse

Christoffer (4./5.)

1. Dårlig tolmodighet, sult, mangel på føde 
og et behov for mat

2. Teller kaffekopper. I dag drakk jeg 5 
kaffekopper, i går drakk jeg 4, sånn at 

jeg kan regne meg frem til 4,5 kopper 
i snitt over to dager

3. Ingenting
4. Tall er en illusjon, noe vi har 

funnet opp for å komplimentere den 
verden vi lever i. 7 er et eksempel på 

tall. Det kan også være 8, men vanligvis 
er det 3

5. Jeg er ikke maskinist selv, men jeg vet at 
mange av maskinistene fyller sin smørekopp 

med kokain
6. Har en kompis derifra, veldig trist
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Gjøre nazihilsen til professor i starten 
av hver forelesning 

alltid ha med seg en dreiebenk?

 bade i svovelsyre?

eller

Alltid gå med sveisemaske 

Ligge med en fra omega 

eller 

 sitte uten bukser i hver 
forelesning?

eller

Bli kåt når du hører en pipelyd 

lage pipelyd når du blir kåt?

eller
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gamle moholt barnehage

Foto: Nabla ProKomSkrevet av: Oscar Lilleløkken

For lenge siden i en studentby 
langt borte var det en kjeller hvor 
Smøregutter etter en lang dag 
på Gløshaugens lesesaler kunne 
ta seg ei lita tår. Halvliterne og 
minnene ble mange. Sanger ble 
sunget, så gaulet og til sist 
snøvlet frem blant gode 
venner i brannfarlige 
omgivelser.

Alt gikk på skinner 

helt til Sit fant frem 

kart og kompass og 

fant brannforskriftene 

bakerst i HMS-permen 

til Trondheim kommune. 

De innså at det kanskje ikke 

var ideelt at studenter drakk 

seg sveiseblinde i det som 

senere ble beskrevet som en blivende 

brannulykke i rapporten som ble lagt 

frem av brann- og redningsetaten. Så 

litt forenklet gikk saken slik:

“Kjellerne på Moholt må stenges 

permanent”, sa Sit.

“Hain ska fan itj’ stængs, nei!”, sa 

Trondheims samlede studentmasse. 

Og sånn ble det. 

Kjellerne har siden den gang vært 

stengt under oppussing, men åpner 

på ny i romjulen 2018. For å ha et 

sted å omgås i kjellernes fravær 

har Gløshaugens studenter inntatt 

Gamle Moholt Barnehage (GMB). 

Her har 13 av de tidligere kjellerne 

fordelt seg på 4 avdelinger og gjort 

en nedlagt barnehage 

til et av de mest 

besøkte utestedene 

i Trondheim. 

GMB kan friste 

med egne 

signaturdrinker, 

L u d ø l - b o r d , 

beerpong-bane 

og strippebur. 

Samfundet er nå 

på MazeMap, det er 

ikke GMB. Det kan være 

lett å gå seg vill om man ikke holder 

tunga rett i munnen. Av den grunn har 

redaksjonen utviklet en guide:

EMIL, omega, Abakus
Gått deg vill? Da ender du ofte opp 

her. Ta det med ro, kjøp deg en herlig 

drink og dans med noen du ikke husker 

navnet på. Avdelingen kan friste med et 

romslig dansegulv og sittegrupper like 

ved. Du får nesten 

følelsen av å være på 

et alminnelig utested, 

bare at drikken er billigere, 

folka hyggeligere og 

vaktene mer omgjengelige. 

Flott avdeling, minus tingene til 

omega.

X-faktor: Stort dansegulv

Lignendene sted på Samfundet?

Storsalen

Smørekoppen og 
Realfagskjelleren
Dette er avdelingen som er best 

tilrettelagt for drikkeleker og loungeing. 

Må du drikke deg opp, eller har du 

danset av deg skoene og må sette deg 

ned med en hvilepils? Da er du på rett 

sted. Enten du trenger et rolig parti 

Ludøl, en hissig runde cage eller en 

oppkvikkende match beer pong så har 

vi det her - bare spør i baren. Om du 

nettopp kom og vil slå av en prat med 

en kompis mens du kjører i deg den 

første ølen er Smørekoppens togkupé 

et ypperlig sted å gjøre det på. Med 

autentisk interiør gitt til oss av NSB i 

1974 kan du dra på kjøret i første klasse.

Gamle moholt 
barnehage blir drevet 

100% frivillig av medlemmer 
på tvers av Gløshaugens 

linjeforeninger. Alle kjellerstyrene 
samarbeider for å skape et så bredt tilbud 

som mulig til den gjengse student. Kjernen 
av driften er organisasjonen ReddKjellerne. 

Dette er en håndfull studenter som helt 
siden stengingen av kjellerne i 2016 

har nedlagt en enorm innsats for 
å få kjellerne opp å gå igjen.

X-faktor: 

Bredt utvalg drikkeleker, togkupé 

Lignendene sted på Samfundet?

Edgar og Daglighallen

Nabla, HC og Janus
Avdelingen med desidert best lys- og 

lydannlegg. En opplagt endestasjon 

for alle som dyrker klubblivet. En svak 

eim av tapte hemninger ligger over 

hele avdelingen. Det er neonlys i taket 

og sortmalte vegger. Ikke en solstråle 

dagslys slipper inn. Gutta, nu kör vi! 

X-faktor: 

Strippebur, bra lyd- og lysannlegg 

Lignendene sted på Samfundet? 

Bodegaen
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Timini og Hybrida
Stemningen er intim og nær. Hvis 

du har fått klørne i en du kunne 

tenke deg å spandere frokost 

på, er dette avdelingen dere 

burde stikke innom før dere 

drar. Dette er den minste 

avdelingen og tilhører de 

to minste linjeforeningene. 

Avdelingen kan friste med 

Barnehagens minste dansegulv, 

perfekt for pardans. Et hett tips er å 

spørre om “en sykt digg øl” i baren, da 

må bartenderen ta av seg et plagg og 

servere deg en halvliter. Roterommet, 

som skal fasilitere sjelelig samkvem av 

kjødets art er absolutt verdt et besøk.  

X-faktor: 

Roterom utstyrt med rotekart

Lignendene sted på 

Samfundet?

Begynner som Edgar på 

en tidlig tirsdag, men blir fort 

Bodegaen på en sen lørdag
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*host*

Mange tror at logikken er ulogisk bygget opp. Men den er ikke det.

Tenker å starte opp NTNUI Divergensdans

Trondheim sitt togagame er on point #squadgoals

Klør som et helvete

Væsken du skal få er hverken kjølende eller emulgerende.

Broren min er bare en følsom spiller.

REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Heldigvis er mumling et internasjonalt språk #uka17

Førstis1 @fersking

Ystenes @bruklogikken

Morten Nome @matte1kongen

Hellas @greece_official

Pirum @UKEkoretPirum

Sprut Sørby @sponkongen

Waluigi @waluigi

Effektiv Altruisme @ea_ntnu

Future @future

twitterveggen

Utrolig at det tok UKA 100 år å finne ut at onsdag er ONSdag 
#prettyobvious

Gudrun @gløsetøsen
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spørrekoppen schladder
Hva er Pias mors farmors sønns nevø til hennes mor?

Kan en norsk mann gifte seg med sin enkes søster?

Du kommer til en kald vinterhytte og oppdager at du kun har en fyrstikk. I hytta er 
det en peis, en parafinlampe og ett stearinlys. Hva tenner du først?
 
Han som lager det, selger det. Han som kjøper det bruker det ikke, men han som 
bruker det er ikke klar over at han bruker det. Hva er “det”?
 
Når vegguret slår 13 slag, hva er da klokken?
 
Hva kalles mellomtingen mellom hest og menneske?
 
Hva er likheten mellom en sjømann og en bil?

Andreas (2.) og kjemijente har visstnok funnet kjemien.

E e veldig effektiv på fylla. Og det e bra, for e e veldig mye full. - Sofie (3.)

Føler nesten at jeg faktisk var i milla etter å ha gått to år på maskin. - Ingeborg (3.)

Jeg chugger så mye blandevann ass. - Sondre (4.)

Jeg husker bare at jeg gikk rundt og tok alle på puppene. - Signe (3.)

For økonomien og nakenhet holder hender sterkt i sterkt. - Martin(1.)

Nakenhet er ikke en ressurs, men ett tilbud. - Olav (1.)

Magnus (3.) observert på vei ut av do på realfagbygget med laptop under armen.

Shit, nå fikk jeg flashback til Åre 2016. Det skjer av og til. - Sofie (3.)

Samtlige sjekket opp Rikke (2.) under ÅPT.

Den gikk opp til taket, den var helt enorm. Jeg har aldri sett så stor før! - Ine (2.)

Ingvild (2.) har brukt året på folkehøgskole til å øve inn nye dansemoves og er klar 
for å ta Bodegaen med storm.

Klær er oppskrytt. - Ragnhild (1.)

PURRRRRRELØØØØØK!!!!!! - Magnus (1.)

Portugal e skamkjipt. Savner MediaCom </3 - Pål (4.)

Hvor stolt skal man egentlig være av å få gullbånd på immballet to år på rad? 
Vi ser dere.

Hvor er pappa? -Nikolai (5.)

Ryktes at Sindre (6.) har lagt undervannsteknologien på is for å få Smørekoppen FK 
Moro til tippeligaen.

Gleder meg til å være Andreas sin høyre hånd i et helt år! - Helene (2.)

Finn 5 feil

Send inn svar til blestesjef@smorekoppen.no for å vinne phete premier (smørekoppen-effekter)

Vi har også gjemt Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bladet, klarer du å finne han? Nikolai blir svært takknemlig.
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