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/*Det siste året har vært preget av hysteri rundt det
digitale skiftet. Alle bedrifter med håp om å overleve har
kastet seg på bølgen for ikke å sitte igjen som en sinke.
Avisene flyter over av meninger om hva norske politikere og
industri må gjøre for å henge med.
Som ny Redacteur har jeg besluttet at turen nå har kommet til
MediaCom. I det nye årsbudsjettet har vi satt av betydelige
summer til konsulenter som skal utrede muligheten for økt
effektivisering og samhandling gjennom bruk av digitale
hjelpemidler. Vi er blant annet i full gang med å overføre
alle våre verdier til den nyutviklede kryptovalutaen
MediaCoin, den mest volatile valutaen noensinne, som på
magisk vis vil gi oss enorm avkastning. All levering av
fremtidige M-ord vil nå bli gjort av CO2-nøytrale, autonome
droner med computer vision-teknologi. Vi har også investert
i en maskin, som ved hjelp av det aller nyeste innen kunstig
intelligens, daglig generer debattinnlegg om hvorfor vi må
innføre obligatoriske kodings- og gründerfag i barnehagen.
Effektiviseringen vil frigjøre betydelig med arbeidskraft
i redaksjonen slik at vi endelig kan fokusere på det vi
er mest opptatt av. Høre på sjeldne vinyler mens vi tar
bilder av håndplukkede, lysbrente kaffebønner med et analogt
mellomformatkamera fra Øst-Tyskland.*/

Åreturen er over, øvingene kokes, og våren
er for fullt i gang. Jeg har offisielt tredd inn
i rollen som VicePhormand og har endelig
forstått hva dette vervet innebærer. Da jeg
ble valgt hadde jeg nemlig ingen aning om
hva en VicePhormand faktisk gjorde. Nå
derimot, har jeg skjønt at dette vervet kun tar
seg av Smørekoppens viktigste oppgaver. En
skriver referater, svarer på de mailene ingen
andre orker å svare på, og handler inn det
vi Smøregutter trenger mest i løpet av en
skoledag, nemlig kaffe og øl.

Men jeg tar også dette vervet seriøst.
Jeg har en drøm. Jeg har en drøm om å
opprettholde og forbedre det sosiale vi har
på Perleporten. Ikke bare er vi en av de eldste
linjene på Gløshaugen, men også en av de
mest profilerte. For vi er ikke bare best på
fest. Vi har et godt samhold som det er viktig
å ta vare på. Nå er det på tide å skape en
Smørekoppen ingen har sett maken til, for
alle barn av Fader Heron.

Jeg vil si at mitt prestisjeverv ikke har forandret
meg. Så klart har jeg nå kanapeer og hvitvin
til lunsj, og drikker kun champagne på vors.
Men ellers er stipendet det samme som før,
hybelen har en gjennomsnittstemperatur på
12°C, og hooks lov fungerer fortsatt bedre
på fjærkraft enn på byen. Men jeg klager
ikke. Jeg har et sprudlende styre å forholde
meg til, kjekke Smøregutter hvor enn jeg
ser, og Andreas sine berusede quindetaler
om vårt tette forhold (#metoo).

Jeg er veldig glad for at ingen stilte imot
meg på valget slik at jeg kunne få denne
fantastiske muligheten. Vi må huske at det er
viktig at trøndere representeres, ikke bare på
skilandslaget, men også i linjeforeningsstyrer,
da vi ikke kan bidra med så mye annet enn
trønderrock, Dahls øl og pågående flørting
med unge jenter i politikken ellers. Jeg lover
å være meg selv 110 % og å spille spillet til det
ytterste. Nu kör vi.
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ystenes survival guide
1

For Avogadros skyld, IKKE, jeg gjentar: IKKE åpne PC-en i øvingstimen. Studier viser
til at Google er bygget på ryggen av metodeelever, og må unngås for en hver pris.
Får du for eksempel spørsmålet: “Hvilke grunnstoff er jorda bygget opp av?”, er det
en mye bedre idé å kunne det fra før av.

2

Gå på realfagsbiblioteket, og jobb deg systematisk gjennom boklisten fra A til Å.
Bruk gjerne bøkene som pute om natta, slik at logikken kan diffundere inn i hodet.
Her er det viktig å lese ALT, selv om det ikke er pensum. Du vet aldri hva som
kommer på eksamen (ref. V2017).

3

Invester i et stempel med bokstaven H på. Da sparer du mye tid.

4 Du tenker kanksje det er en god idé å grave hodet ned i sanden for å gjemme deg
for problemene dine. Men husk, da kan du bli utsatt for luftingscellekorrosjon.
5

For høyest mulig konsentrasjon på eksamen, drikk ublandet husholdningssaft.

6 Velg et fengende navn til testene. Du kommer til å skrive det mange ganger.
7

Skrevet av: Trym Haddal

Illustrasjon: Lera Usenco

Kongen av Island, Mr Mensa, Harikkenoelyst -nes. Ja denne mannen har mange
navn. Han er kjent for sine ukonvensjonelle forelesningsmetoder og alternative
reglement, men desto mer kjent for sitt hat overfor metodeelever. Det er lett å se
på øvingsopplegget og falle ned i en fortvilelse dypere enn Marianergropen og gi
helt opp. Men frykt ikke! Over halvparten av de som melder seg opp i TMT4106
overlever eksamen. Her er en liten guide med tips og triks for at nettopp DU skal
komme helskinnet gjennom.
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Ta deg en inspirasjonstur til Island. Der finnes det mange spennende t-skjorter
du kan ta med hjem som suvenir. Disse kan komme godt med i en eventuell
smiskesituasjon.

8 Sett http://www.side.ystenes.com/ som din startside. Her finner du masse nyttig
informasjon, pakket inn i et elegant brukergrensesnitt.
9 PTSD er en alvorlig lidelse. Oppsøk hjelp, helst innen to timer etter avsluttet
eksamen.
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Det øvre leirlaget på vestre side er det
området som nå er i størst bevegelse.
Geoteknisk institutt har pumpet vann ned
i grunnen i håp om å utløse et kontrollert
ras.
– Det er nå bevegelser på over ti
centimeter i døgnet, fortalte Steinar
Bergersen, professor ved Geoteknisk
institutt fredag 16. februar.

har brakka falt?
Skrevet av: Rannveig Marie Færgestad

Økte bevegelser i fjellet gjør at det nå er
ekstrem fare for ras under Brakka ved
NTNU Gløshaugen. Norges vassdragsog energidirektorat (NVE) har igjen hevet
farenivået på fjellpartiet til rødt.
Bevegelsene i øvre del av fjellpartiet
økte fra fredag ettermiddag, og har økt
ytterligere i natt. Brakka har beveget seg
nesten ni centimeter det siste døgnet.
Også bevegelsene i det nederste
fjellpartiet har økt.
Sterk vind i området gjør det umulig å fly
inn med helikopter, så det vil ikke bli satt i
gang med vanntiltak i dag.
Evakuerer innbyggerne
Alle innbyggerne ved det rasutsatte
fjellpartiet er evakuert. Elleve personer i til
sammen fire husstander er direkte berørt.
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Foto: Johannes Giercksky Nilssen

Det er nå femte gangen studentene må
evakuere på grunn av rasfare. Det er bare
en uke siden sist gang.

Planlagt lenge
Blikra presenterte planene under den
nasjonale
fjellskredkonferansen
på
Stranda i Møre og Romsdal i september
i fjor. Rektor Gunnar Bovim ved NTNU
sa da at det er uvisst hvor mye av selve
grunnen som vil rase ut.
– Tiltaket er et forsøk på å få løsnet øvre
del av grunnen. Spenningsmomentet er
hvor mye skredet vil ta med seg, men det
vil uten tvil ta med seg den øverste delen
som beveger seg raskest, sa Bovim til
MediaCom.

Slik planlegger studentene å rømme når
Brakka faller
I mai 2016 ble studenter som spilte
volleyball nedenfor Brakka evakuert av
frykt for at det skulle rase ut. Det samme
skjedde i oktober 2016 og mai i fjor. Det er
usikkert når det vil skje neste gang.
– Det er umulig å si. Satsingen
på vanntilførsel kan uansett ikke
gjennomføres før i august. Isen må gå før
vi kan sette i gang, sier han.
Over hundre studenter påvirket
Det er til sammen over hundre studenter
som benytter seg av Brakka på ukentlig
basis.
– Studentene ser selvfølgelig med stor
interesse på tiltaket. De er glade for alt som
kan føre til at det blir en lettere hverdag,
og ønsker tiltak som kan resultere i et
kontrollert ras velkommen, sa rektor
Bovim i november i fjor.

– For studentene begynner det å tære på
å måtte evakuere. Det tar på psykisk og det
er slitsomt, sier Geir Steinstad, dekan ved
fakultet for ingeniørvitenskap.

Store bevegelser
De siste ukene har det gått flere større
steinras i Fjellsiden under Brakka. Det er i
overkant av en uke siden rasfaren var på
samme nivå som nå. Torsdag 5. februar
ble farenivået hevet til rødt. En uke senere
ble farenivået nedjustert til oransje, men få
døgn senere oppjusterte NVE nivået igjen.
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Anmeldt av: Oscar Lilleløkken
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smøregutt i arbeid

Studietiden er den beste i ditt liv.

Skrevet av: Ingeborg Kvammen

Hva gjør Smøregutter etter studiet?
Spørsmålet har like mange svar som
utgåtte studenter, men for å få et
innblikk i hvordan arbeidslivet kan være,
har Sylvia Oldebråten fortalt oss om
jobbhverdagen sin.
Høsten 2011 begynte jeg på PuP
og valgte å spesialisere meg innen
produksjonsledelse. I 4. klasse dro jeg
på utveksling til San Diego, før jeg kom
hjem og skrev masteroppgave om
informasjondeling i verdikjeder. Allerede
i 1. klasse ble jeg med i MediaCom som
journalist, og satt som redactaur i 2. og 3.
klasse. På 85-årsjubileet til Smørekoppen
ble jeg maskinert og føler fortsatt en sterk
tilhørighet til Smørekoppen.
Etter endt studie sto et halvt år med en
aktiv jobbsøkerprosess for tur, samtidig
som jeg hadde en deltidsjobb ved
instituttet. Prosessen besto av mange
oppturer og nedturer, og da var det godt å
ha mange venner i samme situasjon. Jeg
husker vi snakket om hvor sykt kjedelig det
var å søke jobber, noe som egentlig ikke
gir mening, for det var ikke dette vi hadde
jobbet for de siste 5 årene - burde vi ikke
egentlig være mer gira?! Om vi skulle ha
gjort det annerledes, skulle vi ha gjort hele
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greia til en hyggelig event med “skriveworkshops” og gitt hverandre feedback
og hjelp, deretter tatt noen velfortjente øl
etterpå.
Og forresten, at jeg fullførte et halvt år
etter normert tid var det absolutt ingen
som stusset på.
I dag jobber jeg i Orklas interne
konsulentselskap, Production Strategy
and Development (PSD), som Project
Analyst. Her er hverdagen min utrolig
variert, med reising til prosjekter i utlandet,
fabrikkbesøk og kontortid.
PSDs
oppgave
er
å
drive
forbedringsprosjekter på Orklas fabrikker.
I løpet av min andre uke på jobb var jeg
på vei til et 3-ukers prosjekt i Malaysia. Det
skal sies at det er mer vanlig at prosjektene
er i Norden og Øst-Europa, og de varer
typisk i 6 måneder.
Mandag til torsdag er jeg ute på Orklas
fabrikker sammen med et par kollegaer.
Som “Analyst” er typiske oppgaver å få
tilgang til datasett, gjøre litt magi i Excel
og lage noen kule grafer som sier oss
noe om forbedringspotensialet. Utenom
det jobber jeg med forbedringer som å

innføre 5S, forkorte omstillingstider med
SMED-metodikk, minimere waste og å
innføre visuell kontroll.
Seniorene i teamet mitt jobber mer
med fabrikkledelsen for å innføre
en effektiv møtestruktur og å utvikle
en organisasjonskultur som søker
kontinuerlig forbedring. Jeg ante ikke
hvor viktig et morgenmøte eller en tavle
ute i produksjonen var før jeg begynte
her!
Under prosjektene bor hele teamet på
hotell. Der spiser vi som regel middag og
tar kanskje en treningsøkt sammen på
kveldstid. I oppstartsfasen av prosjekter
kan det bli mye å gjøre og lange dager,
men etter det varierer arbeidsmengden
som i de fleste andre jobber.
Fra studiet har jeg fått bruk for alt som
vi lærer om masseproduksjon, men har
fortsatt ikke fått bruk for matematikk
2. I mitt tilfelle skulle jeg heller ha
hatt endringsledese, altså lære
om hvordan få en gruppe
mennesker til å endre vaner.
Mastersemesteret
lærte
meg også mye og ikke

minst det å strukturere en hverdag. Og
fra studietiden - oh boy! Av totalt 25 på
avdelingen er to fra PuP på NTNU, og en
er også maskinist. Instant bonding!
Studietiden er den beste i ditt liv.
Kostymefester kommer aldri til å bli like
morsomt og jeg kan ikke huske sist jeg
eller noen av mine venner gjorde noe sykt
lættis på fest. Med nedbetaling av diverse
lån er man også like fattig som før, så det er
best å bare beholde den sparsommelige
livsstilen fra studentlivet først som sist.
Men det skal sies, jeg trodde man skulle bli
så sliten av å jobbe. Likevel har jeg festet
mer enn jeg trodde var mulig i full jobb.
Men fra spøk til revolver, størst omstilling
for meg var vel følelsen av at man ikke
lenger jobber kun for egen
vinning, men at det er flere
andre som direkte blir
påvirket av det arbeidet
jeg gjør.
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jeg tenker
Skrevet av: Vegard Mikkelsen Bjerkeli

Foto: Christian Otto Sparre

Jeg tenker på er verden uten farger
Jeg tenker på fargen blå
En svane vil alltid huske
Alt den ikke kan få

Jeg tenker på konsekvensen av kunnskap
Jeg tenker på glemselens pris
En due vil aldri huske
At det siste den ser er et glis

14 mini-ord satire
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gløsmysteriet
Skrevet av: Nikolai Schjøtt-Pedersen

Tegninger: Malin Tvedt Jensen
Jeg aner ikke hva du snakker om, men
det kan ikke ha vært meg, for jeg fylte
denne kaffekoppen akkurat da, da var
den 80 grader celsius men nå er den vel
nærmere 75,74 grader, og jeg har ikke

IIIIIII
Smeltende snø dryppet fra taket på
hovedbygget. Studentene som vanligvis fyller
Gløshaugen med latter og liv hadde forlatt
Trondheim til fordel for appelsiner i solveggen;
det var påskeferie. Jeg var alene i gangene i
Perleporten, og skulle besøke instituttleder
Torgeir for å klage på maskindelerkarakteren.
Bestemt åpnet jeg døren hans.

IIIIIIK

!

fått drukket noe ennå...

Jeg dreide
dette emnet
da, så det kan
ikke ha vært
meg!

Torgeir var død! Han la over skrivebordet,
med blod rennende ut av et sår i bakhodet.
Blodet dryppet taktfast, og hadde alt dannet
en dam på gulvet.

...Torgeir,
Børge og
deg

Jeg komplimenterte kaffekoppen hennes, da
jeg så den hadde konstant varmeoverføringsareal, -koeffisient og -kapasitet på 0,1 m2,
13,1 W/m2K og 4187 J/K, respektivt. Jeg setter
pris på en god kaffekopp.

Jeg besøkte Børge, som forklarte meg at
det ikke kunne ha vært ham, da han hadde
dreid et emne med matingshastighet på
0,766 mm/s aksielt (både fram og tilbake),
med radiell mating på 2 mm (ingen mating
tilbake) i det aktuelle tidsrommet.

Jeg vet hvem som
lyver!
Jeg inspiserte liket nærmere, og oppdaget at
dammen var perfekt sirkulær med en radius
på 0,1 meter og en gjennomsnittlig høyde
på 10/Pi millimeter på det flate gulvet. Hver
dråpe var 1 milliliter, og dryppraten til hver
dråpe (som jeg av erfaring antok startet med
ett drypp i sekundet) sank med 5 prosent for
hver dråpe, relativt til forrige drypprate. Flaks
at jeg var på Tekna-kurset for øyemål.
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Forskrekket bestemte jeg meg for å utforske
saken nærmere, og gikk til kontoret til Ruth.
Hun kunne fortelle meg at det kun var tre
personer som hadde tilgang til den delen av
bygget om påsken: Torgeir – instituttlederen,
Børge – verkstedmester, og jeg – en tilfeldig
student.

Vet du?

Hvis du vet det òg, kan du vinne en iPhone X,
sponset av Styret!
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valgets kvaler

Energi-, prosess- og strømningsteknikk
La oss bare få en ting ut av veien med
en gang – “strømning” er et forferdelig
og misvisende navn på denne retningen,
så den vil bli omtalt som EPT i denne
teksten og forhåpentligvis i all fremtid.
Dette er retningen for deg som liker
dimensjonsløse tall, enten det er av
typen Mach, Froude, Biot, Sherwood,
Reynolds eller Lewis. Det finnes et tall
for enhver smak. Dersom du ikke liker
dimensjonsløse tall – styr unna EPT.
Stort mer er det egentlig ikke å si.
Industriell mekanikk
Indmek er kjent for å være vanskelig,
tidvis veldig vanskelig. Du kan også velge
mellom strømningsfag og faststoffag.
Liker du strømning, men vil ikke gå EPT?
Da velger du Indmek. Liker du bjelker,
men vil ikke gå bygg? Da velger du også
Indmek. Liker du numerikk og sene
kvelder på lesesal? Da velger du helt klart
Indmek.

Skrevet av: Vegard Mikkelsen Bjerkeli

Illustrasjon: Malin Tvedt Jensen

For noen betyr våren varmere vær, oppblomstring av Guds kreasjoner
og pollenallergi. Er du maskinstudent og på det 2. året av vårt episke
studieløp bryr du deg fint lite om disse tingene fordi du er i ferd med
å ta ditt livs viktigste valg – du skal velge studieretning. Dette er et
valg som vil definere resten av studietiden din, arbeidslivet ditt, og
pensjonisttilværelsen slipper nok ikke unna den heller. Det er dermed
helt naturlig å føle seg litt nervøs etter hvert som kalenderen kryper
nærmere 15. mai, men slapp helt av. Det er jo slik at vi som nå går i tredje
tok dette valget for et år siden, og denne teksten er et hederlig forsøk på
å lose deg gjennom hvordan hverdagen ble på de ulike retningene.
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Produksjon- og kvalitetsteknikk
Spon,
spon
og
mere
spon.
Sponvinkel,
statistikk
om
spon
og
sannsynlighetsregning
om
sponskjærende maskiner. Liker du
ikke spon kan du leke indøk og ta
ledelsesfag eller du kan leke kyb og
ta automatiseringsfag. Den viktigste
grunnen til å velge IPK er selvfølgelig at
du går i samme fotspor som Knut Sørby
og hva er ikke bedre enn det? Fint lite
egentlig.
Her har du altså en usensurert versjon
av retningsvalget. Ingen forelesere eller
studenter høyere enn tredjeklasse har
bidratt til denne teksten for å gi deg et
ærlig og ukritisk blikk. Husk at når du står
ovenfor vanskelige valg er det beste ofte
å følge magefølelsen – og ikke tro på
alt du leser.

Produktutvkling og materialer
Jasså, du er glad i stål? Puma skal være
for deg som ønsker å være en kreativ
sjel der du skaper nye revolusjonerende
produkter, men hverdagen oppleves ikke
alltid slik. Maskindeler og MetMatMekOpp
dominerer timeplanen og hvis du trodde
du skulle CADe tar du dessverre feil. Det
er litt gøy på mekatronikklaben, men
det er en kortvarig glede i en metallisk
hverdag.
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ingeborg står frem med koppen
Skrevet av: Trym Haddal

Dagens ungdom blir utsatt for et enormt
press helt fra deres første opplevelse
med varm drikke. Dag inn og dag ut får
de høre “ædda bædda, den koppen din
var stygg”, eller “det der er ikke en kopp,
det er en flopp”. For mange vil det anses
som sosialt selvmord å bli sett med en
skitten kopp.
Ingeborg Kvammen har fått mye tid i
rampelyset det siste året fra stillingen
som blæstesjef i Smørekoppen.
Det er først nå som hennes tid som
herskerinne er over, at hun kan være
ærlig om koppspresset som følger med
stillingen. Nå viser hun for første gang
den mindre “perfekte” siden av seg selv,
og legger ut om marerittet.
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Foto: Christian Otto Sparre

“Lenge drakk jeg Tekna kaffe fra
pappkrus, men følte fort at jeg trengte
noe mer adiabatisk tilpasset drikkeutstyr.
Jeg viste stolt frem den nye koppen min,
men merket umiddelbart det enorme
presset. Det er bransjestandard å
photoshoppe bort flekker og urenheter,
for at koppen skal se “perfekt” ut.
Enkelte tok det så langt som å ligge
med eller gjøre øvingene til grafikerne
i Mediacom for å få photoshop-jobben
gjort profesjonelt.”
I en eksamenslesningsulykke i 2015
fikk Kvammen et dypt hakk i koppen, et
såkalt “battlescar”. Hun beskriver at hun
i styremøter satt lenge konsekvent med
hakket mot seg selv i håp om at ingen
skulle se det. Men hvem bestemmer
egentlig hvordan en kopp bør være?
Ingeborg står her frem som et eksempel
i kampen mot forventningene, og
oppfordrer andre kjente Smørekoppenprofiler til å gjøre det samme.
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schladder
Vagina er faktisk større enn nesebor. - Vegard (3.)
Jeg ser på meg selv som en mann som har sett en del pupp. - Henrik (3.)
Jeg pleide å være flink på skolen, men så ble jeg flink til å drikke... - Wario (2.)
Frederik (1.) holdt strippeshow for en vakt i Åre i -17°C.
Simen (3.): Bad å bli tatt i forsikringssvindel da
Vebjørn 3.): Ja, men mer bad å være fattig student
Snøcom er konkurs etter at Vegard (1.) knakk en sofa på Åreturen.
Jeg har lyst til å komme inne i moren din der du kom ut. - Trym (2.) til Torgeir (1.)
Men det er veldig spennende de 15 minuttene man holder på da. Eller.. de siste 3
minuttene er spennende. - Signe (3.)
Jeg har sett en del rumpe i mitt liv. - Sofie (3.)
Rita (5.) har i likhet med enkelte profilerte håndballspillere fått private bilder spredt
på nett. Send gjerne til MediaCom hvis du finner dem.
En gjeng smøregutter ble skremt livet av etter at Emil (1.) brøt seg inn i hytten
deres i Åre midt på natten.
Anonym smøregutt (1.) som ikke klarte å få seg billett til Kakkmaddafakka ble
observert i kjøpe t-skjorte på samf etter konserten for å prøve å få seg hook den
kvelden.
Ryktes at Phormanden har fått sansen for cougars
Ola (1.) var ikke fornøyd med stipendet i år så han har tatt på seg en ny deltidsstilling med salg av stjålne klokker.
Bytur i Åre endte med plastisk deformasjon av truse for uheldig smøregutt.
9 av 10 smøregutter vurderer å starte nudistkarriere etter å ha sett Nome på
revyen
Vegard (3.) har horet rundt
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