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Glemte bilder fra arkivet

Fem år med gode historier

Fem år med uforglemmelige øyeblikk

JUBILEUMSUTGAVE
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Fem år har gått siden sist, og 90 år siden første gang; det er atter en gang tid for jubileum! 

Smørekoppen er en av de aller eldste linjeforeningene på NTNU. Vår historie begynner 

allerede i 1916, da Akademisk Forening Ambolten ble stiftet. Foreningen var hovedsakelig 

for maskinstudenter fra første- og andreklasse, med mål om å inkludere og bygge samhold. 

Siden den gang har det skjedd mye, og selv om A/F Ambolten i 1928 ble til A/F Smørekoppen, 

forble målet det samme:

Smørekoppens mål er dette:

Kjendes og bli kjendt

Kameratskap av det rette,

Mellom hver student

I dag, 90 år senere, fungerer Smørekoppen som en sosial arena for alle Smøregutter på 

tvers av årskull;  og vi har mange gode grunner til å feire linjeforeningen vår!

6. november 2017 markerer datoen for JubComs første møte. Her ble de største 

begivenhetene diskutert, og datoen for Phaestum Jubilaris fastsatt. Våren det påfølgende 

året hadde JubileumsComitéen opptak og tredoblet medlemstallet sitt! Planleggingen av 

A/F Smørekoppen 90 år startet for alvor, og hele fjorten arrangementer står nå klare for en 

heidundranes feiring av linjeforeningen vår.  

Det har vært en ære å kunne forberede en storslått feiring av alt det Smørekoppen har fått 

til de siste 90 årene, og vi gleder oss stort til å dele alt vi har planlagt med dere. Vi håper 

inderlig det faller i smak! 

Med smøreteknisk hilsen JubileumsComitéen
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STORMESTER HAR ORDET
Nu når det er duket for 90årsJubileum i Akademisk Forening Smørekoppen, tenker man 

gjerne både litt fremover og bakover, kanskje også samtidig, slik at det hele blir bak-frem 

som seg hør & motbør. Hvis vi skal gå et stykke tilbake i Smørekoppens historie, vil jeg 

henlede oppmerksomheten på en eller annen ukuelig optimist av en fisk som fant det 

for godt å kravle opp på land for anslagsvis 380 millioner år siden. Denne fisken er den 

direkte årsak til at vi i dag kan feire 90årsJubileum i Smørekoppen. Slik kan det gå.

En del andre ting har selvfølgelig også hendt siden den gang. Fullt så grundig vil 

undertegnede dog ikke gjennemgå den videre historie i Smørekoppen; for den slags 

henvises det til dertil egnede historiebøker og vorselesninger annetsteds. M-ords format 

nu til dags egner seg ingen lunde for grundighet i sin uttrykksmåte; her gjelder det 

dessverre å korte seg i fatthet.

90 (tellende) år som akademisk forening 

er litt av en bragd. Bare tenk, aldri før 

har Smørekoppen feiret så mange år! 

Aktiviteten i foreningen og kvaliteten 

så vel som kvantiteten på studentene 

ser heller ikke ut til å på noen måte stå 

tilbake for fordums prakt. Comitéene er 

flere enn noen gang, og virkningsgraden 

konvergerer mot 1 – ingen energi ødet 

i Smørekoppens tjeneste kan anses som 

tapt. Enhver kan nok tillate seg å være 

aldri så lite optimistfisk med tanke på 

fremtiden også.

Da gjenstår det bare å ønske 

Smørekoppen og alle dens nulevende 

og utmatrikulerte studenter et riktig godt 

Jubileum, samt en fortreffelig fortid, 

nutid og fremtid!

Med smøreteknisk hilsen,

RDSR Bendik Toldnes

Gratulasjon til Smørekoppen og dagens studenter fra Stormester
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Ærede Riddere, Vyrde Kollegium, Smøregutter  og andre 

venner av Smørekoppen!  

I min søken etter inspirasjon til denne teksten leste jeg 

gamle Jubileumsord og fant ut at Phormanden ved de 

siste 3 jubiléene har vært kvinner. Dette kan nå anses som 

er ny tradisjon som jeg håper vil bli fulgt i fremtiden. Dette 

er en interessant utvikling, men dessverre viser det seg at 

Styrets udugelighet er helt uavhengig av Phormandens 

kjønn.

Nå er det endelig tid for jubileum og denne gangen fyller 

Smørekoppen 90 år! Vi i foreningen har holdt på det vi kan 

av gamle tradisjoner, i hvertfall så mye som medlemmene 

og det Udugelige Styret klarer. Samtidig forandrer 

foreningen seg med tiden, gamle tradisjoner går tapt og 

nye kommer til.

En av tradisjonene vi har måttet gi slipp på er den 

sagnomsuste RaegePhaesten. De rosa raegehodene er 

lagt på hylla og vindunkene er satt i boden. Å drikke seg 

sveiseblind med rester av majones i trynet er tydeligvis 

ikke like populært som det en gang var. Heldigvis 

har en ny Phaest klart å fylle de mange rosa skoene. 

CasinoPhaesten gir alle Smøregutter muligheten til å sette 

statistikkunnskapene ut i praksis. Det faglige står fortsatt i 

fokus, altså.

Selv om vi gjerne vil holde på det gamle fra tiden på NTH 

så er forandring i anmarsj nå som linjeforeningene fra 

gamle HiST kommer opp på haugen. Dette er en god 

mulighet til å knytte nye bånd - hvertfall med Bachelor 

Maskin! Vi vil få et spesielt nært forhold til MiT som vi nå 

ser frem til å dele arealer med. Husk at noen av de beste 

opplevelsene vi har hatt (les: Laavephaest og revy) er de vi 

har hatt sammen med gode venner fra andre linjer. Det er 

en grunn til at vi bruker mye tid på å pleie båndene med 

de linjeforeningene vi har kjent lenge; vi gjør ufattelig mye 

gøy sammen! Jeg vil si det er spennende tider vi går inn 

i og det blir gøy å se den videre utviklingen til foreningen 

de neste årene.

Med smøreteknisk hilsen

Ragnhild Marie Ulsaker Jacobsen

TAKK TIL VÅRE SPONSORERPHORMANDENS ORD
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ARKIVBILDER
JubCom har gravd i arkivet og funnet mange  gamle godbiter. 

M-ord
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Socialkontoret hadde lenge hatt sitt tilholdssted i 

kjelleren på Gamle Kjemi etter det ble flyttet fra lokalene 

sine i Hovedbygget. Etter mye krangling med NTNU Drift 

om hvordan en forening med 700 aktive medlemmer 

kunne ha 8 kvadratemeter kontor i en kjeller langt fra alle 

studentene, ble det enighet om at Styret skulle overta kontoret 

til De Veldreide på Verkstedteknisk. Dette er Socialkontoret 

Smørekoppen har den dag i dag.  

2014 ble også det første året til nye PhadderCom. Phadderperioden 

hadde tidligere vært drevet av VicePhormanden og KjellerSjefen 

med deres respektive Comitéer fungerende som en slags 

PhadderComité. I 2014 ble det bestemt at en egen 

PhadderComité, ledet av  PhadderSjefen, skulle arrangere 

Phadderperioden. Dette gjorde driften av perioden enklere 

og Phadderperioden nådde nye høyder.

En av disse høydene var å prestere  male området foran 

Hovedbygningen rødt og blått, samt pynte en av bilene 

til NTNU som stod parkert i nærheten. NTNU Drift synes 

dette var et helt midt på treet påfunn og enkelte er arge den 

dag i dag. Straffen var 6 måneders alkoholnekt på campus.

Etter en pangstart på 85-årsjubileet er The Lubricators nå 

et etablert linjeband på Gløshaugen. De er faste innslag på 

Smørekoppens arrangementer og blir i tillegg booket til spillejobber 

hos andre linjeforeninger. Reportoaret varierer fra dansemusikk, til 

pop og country. Dog må det nevnes countrymusikken som oftest 

spares til LaavePhaest.

2014

2014

2015

2016

2017

2018
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2015 2016
2015 skulle vise seg å bli et år i idrettens tegn. 

Smørekoppen hadde lenge hatt flere interne idrettslag  i 

fotball og det var ønske om et bredere utvalg. Da dette 

sportslige engasjementet i seg selv var en kjærkommen 

kontrast til foreningens ellers, tja skal vi si fuktige, profil 

var det overveldende antallet sportslige Comitéledere 

blitt uoverkommelig. Det var blitt så trangt rundt 

Stormoetebordet at det ble besluttet at alle idrettslige lag 

og grupper skulle samles i én Comité; SportsCom, ledet 

av sin President. SportsCom ble en stor suksess og er den 

dag i dag en av Smørekoppens største og mest aktive 

comitéer, med lag innenfor fotball, håndball, innebandy, 

sykling og, ja, frisbeegolf. 

PhadderCom opplevde også omveltninger i 2015. For 

det første ble Smørekoppens Phadderperiode utvidet til 

å inkludere studenter ved Undervannsteknologi (UVT) 

og de nye 4.klassingene som tar en to-årig master. Disse 

har senere vist seg å være blant Phadderperiodens mest 

engasjerte deltagere. 

1. januar fusjoneres NTNU offisielt med Høgskolen i Sør 

Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. 

NTNU blir dermed Norges største universitet med mer 

enn 35 000 (40 000 per d.d.) studenter. Men! Bare 

Gløshaugen er Gløshaugen. 

27. januar 2016 vil for alltid være en beksvart dag i 

Smørekoppens historie. Kjellerne på Moholt ble stengt 

som følge av manglende brannsikkerhet. Gløshaugens 

linjeforeninger samlet seg i dyp sorg. Initiativet Redd 

Kjellerne ble grunnlagt, og arbeidet utrettelig for kjellernes 

gjenåpning. 

Etter en hard kamp ble det heldigvis bestemt at kjellerne 

skulle pusses opp og settes i forsvarlig stand, slik at de 

atter en dag kan åpne dørene. Kjellerne flyttet midlertidig 

inn i gamle Moholt Barnehage mens lokalene ble pusset 

opp.

2015 markerte også året da PhadderSjefen ble en del av 

Styret. Dette ble besluttet på bakgrunn av at arbeidet rundt 

Phadderperioden er noe av det viktigste Smørekoppen 

gjør for studentene på Maskin, og at engasjementet 

som skapes i denne tiden legger grunnlaget for videre 

engasjement i foreningen.   

Engasjementet ble viktigere og viktigere, da dette 

også var det siste året der de økonomiske pilene pekte 

riktig retning. Med  dårlige tider i oljebransjen hadde 

rekrutteringsmulighetene til Smørekoppens nærmeste 

allierte bedrifter blitt sterkt redusert, men i 2015 klarte 

man fortsatt å flyte på bølgen av en blomstrende bransje. 

QuindePhaesten dette året ble arrangert på Frimurerlogen. 

På konserten etter middagen imponerte The Lubricators 

så mye at de fikk en åpen invitasjon til å spille på Logen 

fremover. 

Også i 2016 fikk Smørekoppen en ny Comité. SosCom 

ble Smørekoppens Comité for lavterskel, alkoholfokusfrie 

aktiviteter. De arrangerer jevnlig quiz og vaffelsteking for 

den gjengse Smøregutt. 

I 2016 kunne Smørekoppen feire to jubileer. Vår alles kjære 

D/L Bjørkelangen fylte 55 år med brask og bram, kake 

og champagne, og selvsagt togturer i fleng. MediaCom 

kunne også stolt feire at Smørekoppens linjeforeningsblad, 

M-Ordet, fylte 30 år. 
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2018 ble et gledens år for Smørekoppen. EMIL- og Smørekoppenkjelleren i 

Herman Krags vei 20 ble åpnet igjen, innredet med både togkupé, Aquapult og et 

vektmaksimert ludølbord. Smørekoppen og EMIL deler nå både kjeller og revy, og 

forholdet har aldri vært bedre. 

Oljenæringen var på vei oppover og Smørekoppens økonomi gav merkbart 

mer rom for kunstnerisk frihet i hverdagen. Teknodagen klarte å doble antallet 

deltakende bedrifter fra året før, og både Industrivinduet og Teknologiporten 

leverte solide tall. Dette er kanskje grunnen til at Smørekoppen i 2018 

fikk to nye arrangementer med fokus på veldedighet og gambling, 

dog ikke på én gang. Etter flere år med sviktende oppmøte hadde 

RaegePhaest sunket inn i en form for dvale. PhaestCom arrangerte 

heller en CasinoPhaest som gikk over all forventning. Den ble avholdt 

på Singsaker studenterhjem og lokket til seg deltagere både i og utenfor 

foreningen. På høsten arrangerte den nyoppstartede Comtéen VeldediCom 

en veldedighetsauksjon som samlet inn over 40 000 kr til Against Malaria 

Foundation. 

Denne høsten feiret Badekarpadlingen 40 år, og med dette kom selvsagt en 

fantastisk jubileumsbankett etter nok en vellykket badekarpadling mellom Nidelvens 

to bredder. Gledelig var det også at IntVert hadde fått ny vind i seilene og inviterte 

et tjuetalls finner som deltok med stor vigør. Sanger ble sunget, utallige flasker 

Jaloviina ble inntatt og alt lå til rette for 40 nye år med badekarpadling og finsk 

besøk.

Norsk automotiv historie ble også skrevet i 2018, da Smørekoppen 

Engineering bygget Norges syvende Troll-bil. Karosseriet ble støpt 

med originale støpeformer og bygget etter originale tegninger. Denne 

versjonen ligner derfor svært mye på originalen. Herligheten ble 

avduket i all sin glans ved Hovedbygget foran Smøregutter, en MC-gjeng 

og riksdekkende regionale media. 

Det var fortsatt labre tider i arbeidslivet og konjunkturene haltet fremdeles 

etter oljekrisen. Industrivinduet kjente på manglende interesse fra 

arbeidslivet og det samme gjorde Teknologiporten. Disse inntrykkene 

til tross viste en sysselsettingsundersøkelse utført på bestilling fra 

studieprogrammet at nesten alle utgåtte maskinstudenter var i en jobb 

de trives i 6 måneder etter endt studie. For å opprettholde aktivitetsnivået 

og  den daglige driften, ble foreningen nødt til å kutte støtte til reduksjon av 

billettpriser og liknende.

Det ble gjort en endring i Styrets sammensetning der Secretaer nå tituleres 

VicePhormand, og tittelen til lederen av PhaestCom er endret til Phaestsjef. Dette 

ble gjort for å sikre kontinuiteten ved Phormandens avgang, da det ble ansett at 

Secretaer har bedre innsikt i Phormandens oppgaver enn VicePhormand vanligvis 

har. 

2017 skulle bli et rekordår for EMIL- og Smørekoppenrevyen. Over 1100 

personer kom for å se revyen “I Limbo”, som ble satt opp i Storsalen på 

Samfundet. Forestillingen fikk en mottagelse som var en UKErevy verdig 

og RevyCom kunne smykke seg med å ha solgt ut Storsalen ved alle 

forestillinger. Dette har ingen linjeforeningsrevy klart tidligere (red anm.).

Etter at fusjonen og samlokaliseringen var et faktum, ble det klart at 

Maskin fremover kom til å dele Perleporten med maskin (bachelor fra gamle 

HiST). For å sørge for et godt naboskap tok Styret kontakt med linjeforeningen 

Maskiningeniører i Trondheim (MiT) for videre samarbeid. 

Etter flere år med voksende frustrasjon over Smørekoppens gamle nettside tok 

endelig noen initiativrike Smøregutter på seg oppgaven å lage en ny hjemmeside. 

WebCom ble stiftet som en undergruppe av MediaCom og det gikk ikke lange 

stunden før smørekoppen.no gjenoppsto i ny kulør. I tillegg til et nytt og bedre 

design er den nye hjemmesiden så enkel å oppdatere og endre at den kan driftes 

100% av foreningen selv. Gå inn og ta en titt!

2017 2018
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visste du at?
...da KjellerCom i år 2000 testet sine 
evner som konstruktører av et ølskap 
i hjørnet ved bardisken, involverte de 
to konsulenter fra Nidaros Domers. 
Disse to iførte seg fullt sportsutstyr 
for amerikansk fotball, tok løpefart 
fra dansegulvet og braste i full fart 
rett inn ølskapet. To av de tre fikk 
svært hard medfart, og det var ikke 
ølskapet.

...før i tiden sto det et piano på 
Kjellern som stadig var i bruk under 
Swinghjulets øvinger. Det sies at 
Swinghjulet på denne tiden sang 
både firestemt og satte sammen 
revyer til spesielle anledninger. På en 
16. maifest på 90-tallet ble det gamle 
pianoet båret ut og tent på, mens en 
av Smøreguttene spilte “Great balls 
of fire” så lenge det var hele strenger. 

...Smørekoppens beskytter, 
Fader Heron, oppfant den første 
myntautomaten (vending machine). 
Den ble brukt til å gi ut en dose 
“hellig vann” til de som puttet på en 
mynt. “Hellig vann”, bedre kjent som 
hjemmebrent har historisk vært en av 
de viktigste ingrediensene for å få til 
en god punsj.

...Troll-bilen ble for første gang 
produsert på 50-tallet og skulle 
markere starten på en storstilt 
bilproduksjon i Norge med kun 
seks eksemplarer. Samtidig som 
Troll-bilen feiret 60-årsjubileum 
startet Smørekoppen Engineering 
produksjonen av Troll 7. Med originale 
støpeformer og deler fra fabrikken. 

...I 1931 ble det utarbeidet en 
rangordning i Smørekoppen 
bestående av 3 grader. Øverst 
skulle det sitte en Storridder av Det 
Skadelige Rum, med tittel Hans 
Kappasitet. Etterfulgt av en Ridder av 
Det Skadelige Rum, med tittelen Hans 
Uskadelighet. Siste nivå i ordenen 
var Maskinistene ved Fader Herons 
Mekaniske Verksted. 

...Siden 1978 har Badekarpadlingen 
blitt arrangert for nyankomne 
studenter i Trondheim. Smørekoppen 
startet initiativet og  stod alene for 
gjennomføringen frem til 2015. De 
siste årene har medlemmer fra alle 
linjeforeningene på NTNU kunne 
søke seg inn i Comitéen. 




