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Bovim, bare hør her!
Jeg vil gjerne benytte denne spalteplassen til å rette oppmerksomhet mot hvor 

viktig det er å nyte de to første årene på maskin. Det har seg nemlig slik at mange 

av våre nykommere nå går inn i sin første eller tredje eksamensperiode her på 

Gløs, og da vil jeg bare si «nedprioriter eksamen!». For hvor viktig er det med gode 

karakterer, gode jobbmuligheter, et godt arbeidsmiljø, være selvstendig, mulighet 

til å forsørge sin familie, og kunne ha Tesla model X, hytte på Geilo, leilighet i 

Roma og villa på Nordstrand? Vel, ikke viktigere enn en real tur på byen to ganger 

i uka spør du meg. For hva er viktig her i livet? Nei, det er ikke å ha muligheter 

senere, men å ha det lættis nå. Og ikke sånn liksom gøy, men ordentlig gøy. 

Som en eldre og erfaren Smøregutt vil jeg derfor si at Bovim du tar feil, bare hør her. 

Studietiden handler om å prioritere. Du skal være sosial, danne nye vennskap og få 

minner for livet, ikke sitte på sal 48 timer i uka. BI har skjønt det, Melina og Henrik har 

skjønt det, Dragvoll vil nok aldri skjønne noe, men nå skal Gløs også skjønne det. Så 

kjære nykommere husk at dere ikke er her for å studere. Det kan du gjøre senere i livet.

redacteurens ord

Da jeg var liten ville jeg forske på iskrem. Derfor begynte jeg på 

matvitenskap på NMBU i Ås. Så kom digitaliseringen til Norge og 

alle måtte plutselig lære seg å progge, analysere stordata og bruke 

AI. Jeg hørte at “machine learning” var det eneste som kunne gi deg 

en sjans i arbeidslivet, så jeg begynte på maskin på Gløs. Hittil har jeg 

lært mye om maskiner, men ikke så mye om progging. Heldigvis har 

jeg lært å bruke Adobe Illustrator i MediaCom, så AI-delen er good.  

Som fersk Redacteur vil jeg ta mini-ord og M-ord til nye høyder! 

Og dybder. Jeg vil lansere emneknaggen #metooTaboo på 

Smørekoppens SnapChat og jeg lover å rette et kritisk søkelys 

mot kritiske søkelys. #metoo har feid over mange på gløshaugen 

og nå akter MediaCom å gjøre det samme. Schladder skal 

melde hardere. Artiklene skal bli krassere. Vi skal sparke nedover. 

Linjebladet til Smørekoppen bør stå i stil til den type folk som 

går maskin. Maskin er linja for ekte mennesker. Vi som sier det 

vi mener. Vi som skal bygge maskinene som skal bygge landet.
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raskeste vei til stripa
Skrevet av: Olav Bjørken

4 5

Uten kaffe fungerer maskinstudenten ikke! 

På grunn av alt anleggsarbeidet som foregår 

er det vanskelig å komme seg rundt på 

Gløshaugen, og det er ikke alltid åpent på 

kontoret. Derfor vil jeg ta deg med på den 

raskeste veien fra Smørekoppkontoret 

til stripa, slik at du rekker en kjapp tur for 

å fikse en digg kopp med kaffe mellom 

forelesningene.

Første steg er å komme seg ut av 

Verkstedteknisk. Jeg velger å gå over 

Perleporten til

Materialteknisk, siden det regner ute. Shit! I 

dag måler de avstanden mellom to skruer på 

lampene i taket, så gangen over til det andre 

bygget er blokkert av det velkjente «STOP 

NTNU»-båndet. Det virker kanskje litt bedre 

enn tiltenkt, for det har stoppet hele NTNU.

Etter litt prøving finner jeg en dør som ikke 

er blokkert, kan balansere på en planke ned 

til veien, og gå rett over til realfagsbygget. 

Trodde jeg. Tydeligvis har noen sett for seg 

at den nye bussveien er tenkt å være en 

presspasning. Det ser i alle fall slik ut da veien 

er sperret av en AtB-buss med knust front 

og dør...

Ser ut til at jeg ikke har noe annet valg enn å 

ta en omvei og prøve en inngang sørsiden 

av Realfagsbygget. Dette viser seg jo også 

å bli en utfordring, da hele sørsiden og 

Byggteknisk er innebygd med stillaser og 

400 000 pakker isolering opp mot dører og 

vinduer. Nå er jeg faktisk så langt sør at jeg 

velger å gå innom Engineering-verkstedet 

på valgrinda for å ta en kopp fra den beste 

kaffemaskinen vi har.

Etter en skuffende tur til et stengt verksted, 

uten noen form for koffein å oppdrive, tusler 

jeg litt oppgitt mot stedet der ingen Gløsinger 

ønsker å ha forelesning. Jeg snakker ikke 

om Dragvoll, men Handelshøyskolen. Det 

er ikke noe galt med selve bygget, men den 

forbanna bakken er unødvendig bratt.

Heldigvis er de fortsatt ikke ferdig med de 10 

meterne med veiarbeid utenfor Rema 1000, 

så jeg kan overtale meg selv om at jeg ikke 

kommer frem til bakken uansett. Herifra kan 

jeg like godt ta bussen om Samfundet og 

opp.

Tradisjonen tro er AtB den vanskeligste 

måten å komme seg fra A til B på. Etter å ha 

måttet vente på «spøkelsesbusser» som aldri 

dukker opp og stappfulle busser som bare 

turer forbi, er jeg sjeleglad da jeg endelig kan 

hoppe på 8-eren.

Dessverre ble jeg tydeligvis litt for 

komfortabel da jeg plumpet ned i setet, fordi 

i det jeg åpner øynene ser jeg at skjermen 

på bussen viser «Kalvskinnet». Det er i det 

minste litt betryggende å vite at av alle 

stedene jeg kunne vært strandet, er det hos 

vår lillebror MIT.

Jeg loffer inn på området og ser at her er det 

jo mer kaos enn det er oppe hos oss. Ikke en 

eneste stand hvor jeg kan finne kaffe. Bare 

masse av utstyr som skal flyttes. Ikke rart de 

mistet den safen med radioaktivt materiale i 

dette rotet.

Jeg rusler videre ned mot Elgeseter bru 

undrer jeg på hvordan jeg skal finne plass på 

U1 etter Kalvskinnet blir flyttet opp hos oss. 

Humøret blir heldigvis bedre da jeg møter 

Rulleskøytekisen på brua, og jeg kjenner den 

fantastiske lukten av sesamburger.

Selv om jeg er skrubbsulten må jeg bare gå 

videre. Hadde jeg hatt råd til Sesamburger 

hver gang jeg gikk forbi, ville jeg ikke trengt 

å gå til Stripa for å hente kaffe. Dessuten 

smaker den best på vei hjem i 2-tiden på 

natta.

Fra Samfundet kan jeg gå «straka vegen» 

opp mot hovedbygget. Uheldigvis er det 

mange folk langs denne veien, så jeg må 

jobbe litt ekstra med å ikke se så andpusten 

ut. Hvem sin idé var det å bygge skolen på 

en haug egentlig? Het han Gløs?

Når jeg ser hovedbygget som ruger på 

toppen av bakken begynner jeg å forstå 

NTH’s fokus på «fri og dominerende 

plassering», før det ble fokus på bærekraft 

og sånn med NTNU. Jeg ser også at et så 

gammelt bygg trenger mye vedlikehold, 

fordi hele venstresiden er dekket i stillaser, 

og det er en diger kranbil som har tatt seg til 

rette på parkeringen.

Dessverre er eneste løsning å gå rundt 

høyresiden. Det er ikke så stor omvei, 

utenom at jeg må gå forbi den blå 

pølseboden ved EL-bygget.

AVSKY!

Av prinsipp er jeg nødt til å gå over til den 

andre siden av frimerket, slik at jeg kan følge 

Kjelbygget og hvile øynene på vårt vakre 

damplokomotiv. Skulle kanskje lurt inn 

et jernbanespor til Bjørkelangen midt i all 

denne ombyggingen?

Nå er endelig tiden kommet.

Jeg går fornøyd inn i Gamle Kjemi. 

Oppkvikket av å endelig være fremme 

strutter jeg bestemt nedover Stripa. Jeg kom 

meg omsider frem! Det er lite utvalg av stands 

i dag, men i enden ved hangaren vet jeg at 

Tekna stiller opp. Medlemskontingenten 

kommer godt med, særlig med tanke på 

hvor mye kaffe jeg har hentet hos dem.

Jeg er i topphumør. Nå kan ingen ting gå 

galt! Jeg plukker meg et par drops og løfter 

pappkoppen bort til kanna.

Pchhhlllrrr....

«Sorry vi er tom for kaffe.»

Der har du altså den raskeste veien til 

skuffelse, bare 5 timer og 23 minutter!
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kalorier for pengene
Skrevet av: Frida Jerve

6

Mattilbud-appen kan gå og legge seg

 

Okey, så det ble en litt hard 

fadderperiode og september og 

oktober. Så på en eller annen måte 

brukte du opp hele storstipendet på 

ting du ikke husker eller prøver å ikke 

huske. “Når du har for mye måned igjen 

på slutten av stipendet” som teite folk 

sier. Men hvordan skal man egentlig 

lage mat på luft og kjærlighet? Her er 

noen enkle oppskrifter som kan få deg 

gjennom hverdagen. Oppskriftene 

er basert på prinsippet «kalorier for 

pengene», som egentlig sier seg selv.

 

Rundstykke og banan: En klassisk 

kombo for studenten på farten. Et 

rundstykke og stapp en banan inni. 

Enklere oppskrift finner du ikke.

 

Ris med pasta: Du har kanskje hørt 

om komboer som “ris og bønner” 

eller “pasta med noe digg”, men med 

denne komboen får du dobbelt så mye 

kalorier for halvparten så mye smak. 

Enda bedre er at både soyasaus og 

ketchup passer utmerket som tilbehør.

 

Kål: Nå går vi inn i fårikål-sesongen. Lam 

er ikke så billig, men vet du hva som er 

billig? Kål. Her er mulighetene uendelige: 

kålsuppe, kål-og løksuppe, ris med kål, 

pasta med kål, ris med pasta og kål.

 

Sjokoladepålegg: Ikke det mest 

mettende alternativet, men veldig mye 

kalorier. Faktisk er det over 2500 kalorier 

i en 500 grams boks. Tenk hvor glad den 

8 år gamle versjonen av deg hadde blitt 

hvis den visste at det å være voksen var 

å spise en hel boks nutella om dagen.

 

Rullekake: Møt din nye bestevenn. 

Ikke bare gir en rullekake deg nesten 

hele dagsbehovet for kalorier MEN 

du får også i deg nærmere 150 gram 

sukker. Trenger ikke koffein når du 

er konstant høy på sukker vet du.

Hvis dette ikke er helt for deg 

så finnes det også noen andre 

metoder for å skaffe seg mat “gratis”:

 

Skaff deg en venn som jobber på kafe/

sted med mat. Spør om de kan ta 

med det de egentlig skal kaste. Dette 

blir fra nå av det viktigste vennskapet 

i ditt liv. Aldri fortell vennen din den 

egentlige grunnen til at dere er venner. 

 

Dumpster Diving: du vet hva de sier 

“One mans thrash is another students 

mat for den neste uken” Meld deg 

inn i gruppen «Dumster Diving 

Trondheim», men da må du være 

aktiv hele tiden for det er tydeligvis 

andre i denne byen som er sultne.

 

Gå på tinderdate med en du tenker 

kommer til å strekke seg etter 

regningen. Denne kan være litt risky 

fordi du kan ende opp med å betale 

for det du har spist. Eventuelt bare si 

at du har glemt kortet, selv om det er 

en åpenbar løgn så du må slette han på 

alle sosiale medier når du kommer hjem

 

Gå på ALLE bedpresser du kan. Her må du 

legge til side det du har av moral. Stapp 

ansiktet ditt fullt av Tulla Fisher-pizza 

mens du sier at du skal “definitivt” skal 

søke på summer tranieeprogrammet 

til Kongsberggruppen.

 

Meld deg inn i alle kundeklubber: Gratis 

kaffe, bolle, cookie etc kan narvesen og 

7-eleven friste med når du har bursdag. 

Heldig for deg at du har bursdag 

de ukene det er tomt på kontoen

 

Ring mamma og pappa, prøv 

å høre like stusselig ut som du 

vanligvis høres ut rett før eksamen.
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veldedighetsauksjon
Skrevet av: Andreas Sund

Fredag 19. Oktober skal Smørekoppen 

for første gang arrangere sin 

Veldedighetsauksjon. Det blir en 

heidundranes aften med en god 

blanding verdifulle og morsomme 

auksjonsobjekter som blir delt inn i 

pakker. For eksempel kan det være 

en  “tidenes festpakke” hvor den 

som byr mest vinner vorskonsert, 

VIP-inngang på Downtown, maxitaxi 

kupong og ryddehjelp med frokost 

fra styret dagen derpå. Eller kanskje 

en “romantikerpakke” hvor en får 

gavekort på kondomeriet, en flaske 

vin, gratis middag på Frati og blir 

kjørt til byen i Kromprinsen.  Dersom 

vi samler inn nok kan det også 

tenkes at en viss person tar håret.

Dette er bare eksempler på 

potensielle pakker, de aktuelle  

auksjonsobjektene presenteres i 

facebook-arrangementet når det 

nærmer seg. Vi i VeldediCom har 

saumfart hele Trondheim for ting å 

gi bort og tenker det kommer til å 

bli en fantastisk kveld.  Det dukes 

for vors før auksjonen, gratis pizza 

og salg av øl under arrangementet, 

og vi drar til Samfundet etterpå.

Selv om dette blir fryktelig gøy, er 

selve poenget med arrangementet 

veldedigheten. 100% av pengene 

som brukes på inngangsbilletter 

og auksjonsobjekter går direkte 

til Against Malaria Foundation 

(AMF). De kjøper myggnettinger 

til malariautsatte områder og 

anses som en av verdens mest 

effektive veldedige organisasjoner.

De har muligheten til å kalle sin 

organisasjon en av de mest effektive 

ettersom de, i motsetning til mange 

andre organisasjoner, følger opp 

at malarianettene utnyttes til riktig 

bruksområde. Nettene kalles Long-

lasting Insecticide-treated Nets 

(LLINs), og det er sterke bevis 

på at de er effektive i å redusere 

tilfeller av Malaria og barnedød. 

Hvert nett koster kun 30-35 kroner 

og kan gi beskyttelse i flere år. 

Med andre ord, hver krone teller!

Det er vanskelig å regne seg frem til 

akkurat hvor mye penger som må 

doneres for å redde et liv, da det 

er utallige faktorer å tenke på, men 

GiveWells estimat er at gjennom 

AMF er det vanligvis 33 000,- per liv 

og 41 000,- per småbarnsliv(under 

5 år) reddet. Dette er noe vi med all 

sannsynlighet kan klare å samle inn i 

løpet av kvelden. Tenk så deilig det blir 

å tenke at vi har reddet et liv sammen!

Så gjør klar lommeboken din og kom 

på Veldedighetsauksjonen, enten for 

å by eller bare for å se på. Uansett 

blir det en veldig morsom kveld, 

hvor du får sjansen til å være en del 

av noe større enn deg selv. Hvor 

var du første gangen Smørekoppen 

reddet barn fra Malaria? 
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kroken på døra
Foto: Anniken Haver LillebySkrevet av: Oscar Lilleløkken

#metoo-kampanjen traff studiebyen 

Trondheim midt i barten og lokale 

appropriasjoner av kampanjen har har 

ikke latt vente på seg. #metoo ble til 

#metooAkademia og den trønderske 

utgaven #æå slo raskt an. 

Det siste skuddet på stammen er 

#sjælass, som sikter på å kombinere 

problematikk knyttet seksuell 

trakassering og skjevhet i maktforhold 

med god gammeldags guttastemning. 

En representant fra Handelshøyskolen 

BI, hvor #sjælass oppsto svarte i en 

tekstmelding til redaksjonen at “Nå 

skal det bli pels på emneknaggen 

forråsiresånn!”, etterfulgt av to 

aubergin-emojier. 

I emneknaggens veldige bakevje har 

noen linjeforeningen innført et såkalt 

hookeforbud. Eureka, linjeforeningen 

for  euopastudier ved “NTNU” Dragvoll 

er en av disse:

“Det er ikke et forbud, men retningslinjer 

for å sikre en trygg fadderperiode” 

presiserer Eurekas faddersjef. Han 

legger også til at han har vært i kontakt 

med flere kvinnelige studenter som har 

opplevd forbudet som noe positivt.

“Mange sa at det var digg å ha et forbud 

å vise til. Nå hadde de liksom endelig 

en unnskyldning for å slippe å hooke 

med guttene på linja”, sier han fornøyd, 

før han plutselig rynker pannen og ser 

tenkende opp i lufta. 

I NTNU-administrasjonen har også 

forbudet skapt reaksjoner. En anonym 

kilde nær rektor hadde dette å si til 

mini-ordets gravende journalist; 

“Hvis studentene sier nei så er det 

bare å presse seg på, det er jo vi som 

har makta!” utbryter han, “men nok 

om samlokaliseringen, du hadde et 

spørsmål om hookeforbudet?”

”Ja, det stemmer”

”Jeg mener at et forbud mot å få på er 

fåfengt, men de får bare holde på som 

de selv vil tenker jeg”.

Nyvalgt Phaddersjef i A/F Smørekoppen 

varsler forbud mot hook under neste 

phadderperiode. Han viser til at 

takket være nye lovendringer knyttet 

til #metoo, vil et hookeforbud være 

hjemlet i Straffelovens kapittel 10, §57 

Forbud mot kontakt;

“Med utestengelse, trakassering og 

generell sjikane straffes den som i rollen 

som fadder hooker med ett eller flere 

fadderbarn”, 

Heldigvis kan Phaddersjefen berolige 

potensielle phaddere med at hooking 

kan forekomme under visse forhold. 

Hookingen kan godtas hvis:

- Hookingen overværes av to eller flere 

medstudenter

- Skjema om samtykke er underskrevet 

og signert med BankID av begge 

parter og sendt inn til PhadderCom til 

godkjenning

- Hvis det er skjevheter i maktforholdet 

mellom de to partene skal parten med 

mest makt ta av seg nok plagg til at 

maktforholdet oppleves som likt av 

begge parter

For øvrig håndheves ikke loven 

innenfor parallellsamfunn, slik som 

Studentersamfundets Bodega, 

eller i kulturelle ghettoer som 

Handelshøyskolen BI

Det er visse personer/grupper som 

phadderbarna ikke under noen 

omstendighet kan hooke med:

- Phaddersjefen (sittende og gamle)

- Phormanden

- omegastudenter

- Rektor Gunnar Bovim
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laavephaest PTSD
Foto: Christian Otto SparreSkrevet av: Oscar Lilleløkken

Nok en gang er det ikke UKA i 

Trondheim. Hva kan Smøreguttene da 

finne på når det rykker i Phaestbeinet? 

Jo- vi arrangerer den berømte 

LaavePhaesten! 

Laavephaesten?

Ja, Laavephaesten! Festen som A/F 

Smørekoppen og EMIL (linjeforeningen 

for energi og miljø) arrangere sammen 

hvert partallsår. 100 Smøregutter 

utkledd som cowboyer og 100 EMILere 

utkledd som meksikanere busser ut til 

en laave utenfor Trondheim og lager 

haraball i november. 

Tips og triks

Noe av det morsomste med 

LaavePhaest er å kle seg ut som en 

cowboy! Dra på deg et par jeans og en 

rutete skjorte, stapp skjorta ned i buksa 

og finn det største beltet du har. Knyt 

et tørkle i halsen og du er all good. 

Eneste utfordring kan være å skaffe 

en cowboyhatt, så start jakten en liten 

stund i forveien. 

PhaestCom laaver god stemning

LaavePhaest er først og fremst en fest. 

Du er på en laave, utenfor Trondheim, 

alt ligger til rette for at du kan slippe ut 

din indre cowboy! Det blir helt Texas! 

Nettopp denne frigjorte innstillingen 

er grunnen til at LaavePhaest har et 

legendarisk rennomé! I skrivende 

stund sitter forfatteren av denne 

teksten med et smil så bredt som 

en laavedør mens de gode minnene 

kommer strømmende tilbake. Mange 

våkner dagen derpå med LaavePhaest 

PTSD og gode historier. Her er noen 

eksempler:

“...det må da være laav?!”

Da en smøregutt ble nektet å kjøpe 

mer drikke i den ene baren og prøvde 

vedkommende å argumenterte med 

at det var ulogisk å sette grensen på 17 

tequila sunrise. Hadde ikke 18 vært et 

bedre tall?

Helt på jordet

En EMILer gikk ut på jordet for å late 

vannet. Da han var ferdig bestemte han 

seg for å ta en kjapp powernap for 

å gi kroppen litt tid på å fordøye 

de tre siste Jack&coke-ene han 

hadde styrtet før han gikk ut. 

Etter 20 min ble han funnet 

av en venn sovende og 

sterkt nedkjølt (kun iført 

en poncho i 5 grader). 

Heldigvis er vi glad i å dele 

kroppsvarme i Smørekoppen 

så PhaestCom fikk varmet han 

opp.

Å hoppe i høyet

LaavePhaest er som skapt for romanse. 

Hva er vel mer tiltrekkende enn en 

macho kugutt med stor hatt som 

sender deg lite nikk og et blunk? 

Eller hva med en liten senorita 

som hinter til taco til frokost? 

Det sier seg selv at god 

stemning +billige drinker +en 

romantisk og rural setting gir 

kommende maskiningeniører 

nok av muligheter til å sjarmere 

og bli sjarmert. Folk har hoppet 

i høyet bak høyballene. Noen har 

pløyd jordet på jordet. 

Tips: hvis én av dere er fra EMIL 

kan dere bruke ponchoen som 

teppe.Mye kan også skje bak en 

laavedør...
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Foto: Anniken Haver LillebySkrevet av: Frida Jerve

kjellerne
Hva er egentlig greia med kjellerne?

 

Høyt der oppe på høyden. Langt 

inne i sovjetblokkene på Moholt. 

Mellom utvekslingsstudenter og SITs 

16-mannshybler som mest ligner et 

psykologieksperiment. Der borte, helt 

gjemt, men ikke glemt, ligger kjellerne.

 

Kjellerne har vært en institusjon for 

NTNU-studenter i mange tiår. Det 

var stedet man dro på vors og stedet 

man kom hjem for nach. Det er stedet 

foreldrene dine hooket for første gang, 

og du skal gå i deres rekker. For selv om 

kjærestegarantien ikke finnes, finnes 

kjellerne. For på stedet som ser skittent 

ut selv når det er vasket er det ikke 

meningen at du skal huske alt uansett.

 

Men er det egentlig lov med så god 

stemming? SIT mente i januar 2016 at 

nei, det er det faktisk ikke. Det hadde 

kanskje også noe med at ikke alle 

brann- og redningsforskrifter var i 

orden, men HMS er det vel bare de som 

går IPK som bryr seg om. Så kom den 

merkelige og noe 

usikre perioden. 

S t u d e n t e n e 

ble jaget opp til det som må være 

Norges mest shady barnehage. Med 

barnetegninger på veggene og alt for 

små doer skulle de nyte ølen sin. Det 

var en prøvelse på høyde med opptaket, 

men de kom seg gjennom. Og om 

det ble belønnet? Så til de grader. 

Den gledelige nyheten kom: Kjellerne 

kan åpne igjen.  17 kjellere ble til 8 og 

studentene fant sine nye hjem. NSB-skilt 

og togvognen ble flyttet med lastebil 

og de klarte på mirakuløst vis å ta med 

seg en skjenkebevilgning. Noen sier at 

størst av alt er kjærligheten, andre vet at 

det største som har skjedd er at kjelleren 

faktisk klarte å åpne til fadderperioden.

 

Ryktene sier at maskin nå deler denne 

kjelleren med EMIL, men hvis du er der 

mer enn to minutter ser man at det 

bare er tull. Det 

er ikke en 

plante, en 

vindturbin eller en vegetarianer i sikte. 

Emil-studenter har uansett ikke tid 

til å feste, de skal jo redde planeten.

 

Så hva er fremtiden for kjellerne? 

Utenom selvfølgelig å holde åpent. Det 

skal være alle de tingene du trenger 

av et utested som drives av din egen 

linjeforening. Det skal være stedet for 

vors så du slipper å rydde din egen 

stue. Det blir øvinger for swinghjulet 

og andre ganger meget sur allsang, 

tenk silent disco uten headsett. Se 

frem til uoffisielt NM i beerpong, cage 

og andre øl-grener når abstinensen 

fra fadderperioden viser 

seg. Men aller mest så 

kommer du til å huske 

de gode vennskapene 

<3. Og resten tar 

noen andre alltid 

ansvar for å minne 

deg på dagen etter uansett.

 

Adresse: Herman Krags veg 20

Åpningstid: Helt ærlig så er det bare 

når noen føler for det. Bare følg med.

 

Kanskje vi sees på kjellerne.
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tidslinje

klara kok
Skrevet av: Emma Veland

6

Hei Klara, hvordan er det egentlig 

å ha sex med en feminist? 

- Nesten jomfru

Hei! Det ligner litt på «de 

gruesomste proebelser». Det er 

skittent, vått og hår overalt.

Hjelp! Det kommer noe hvitt og 

klissete ut av penisen min. Er 

dette normalt? Hva skal jeg gjøre?

- Gutt 26

Hei! Takk for at du skriver til 

oss! Det er helt normalt. Det er 

kroppens naturlige måte å utskille 

sukker på. Det er derfor det er 

hvitt. Bruk det til glasur på kaka, 

smaker digg.

Hei Klara Kok, jeg drømmer 

hele tiden om å ligge med 

fadderbarnet mitt, men er redd 

pga hookeforbudet! Hva skal jeg 

gjøre!?

- Bekymret fadder

Hei! Man skal alltid følge drømmene 

sine på bodegaen. Regler er jo til 

for å  brytes.

Når begynner egentlig penis å 

vokse?

- G 26

Hei! Senpubertale tendenser er en 

av «make a wish» organisasjonens 

hjertesaker. Ikke vær redd for å ta 

kontakt!

Hei Klara… Jeg er konstant trist 

og ensom. Har du noen tips til 

hvordan man kan få seg venner?

- Ulykkelig student

Hei!

For å få venner på gløs sier 

smørekoppens speiderregler som 

følger: Bær alltid tyggis, paraply og 

fellessnus som du bærer din dalje, 

lett tilgjengelig og godt synlig. På 

kjelleren derimot er det ultimate 

tips å kjøpe seg en meter.
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schladder
“Morfin er digg” - Vale (1.)

“Det er så nice når du kjenne at du kjem, også kjem det” - Sofie (4.)

Andreas (3.) har hatt litt samisk i seg.

“Æ sugd røret i mårrest og fikk masse grums i kjeften” - Sander (2.)

Helene (3.) har søkt innpass på indøk. Indøk har også fått innpass på henne.

“I e så jævla tæn” - Ingeborg (4.) på utveksling

Andris (4.) og en quinde som studerte religionshistorie syndet på vigslet jord ved 
Nidarosdomen.

Anonym (1.) biter fra seg fra byen etter nyoppdaget dracula fetisj.

“DU! Æ kan jo komprimer kuken!“ - Sondre (2.)

“Æ kan være designert ballemottaker!” - Siren (2.)

Ryktes at Redacteuren vil utnytte kommende Phormand.

Magnus (4.) har annonsert at han skal enten bli alkoholiker eller bryggemester.

“Det er mange som er late og bare tar tunga i åpningen” - Sinthur/elgen/munken 
(3.)

Oscar (4.) ble tatt i å lage porno på smørekoppen kontoret.

“Du spruta eple!” - Andreas (3.)

“Kan æ putt handa mi i lomma di?” - Maria (2.)

“Brage og Solveig burde vært en greie.” Anonym (1.)




