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Lars Kristiansson:
Född i tvillingarnas stjärnbild i Gbg 24 maj -34,
civ.ing.examen på Chalmers,lic.examen Gbg,arbete hos
Saab med krigsmaskinen Viggen,lektor militärhögsko
lan,doktor och docent på teknis samt därefter verk
sam på institutionen för teletransmissionsteori.
Dessutom ett år på Philips i Holland. 1976 professor
i Göteborg.
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KRISTIAN
När vi skulle skriva rent den här intervjun med ·"Kristian",
konstaterade vi sriart att den måste skrivas i monologform.
Vi låter således Kristian börja med att berätta om sin nya pro�·
fessur vid Chalmers:
- "Professuren handlar om informationsteori med datakommunikation.
Det kommer att bli tre bitar som jag kommer att ta fasta på.
Att jag är så fascinerad av tjänsten därnere beror på att den
också har med perception att göra,människans sinnesorgan alltså.
Mittenområdet är digitaltekniken. lär har-vi haft förmånen att
jobba med Philipsforskarna. Så har man det tredje området som är
datatransmission och som är jättes�ännande i sig självt.
Om man tar det från början så har man perceptionen som är inom
människan,byggblocket som är själva digitaltekniken och sedan sys
temet - datatransmissionen.
-"Hur det kommer att kännas att flytta till Göteborg? Jag har
ju alla mina vänner i Stockholm,det är det som är det svåra. I
Gbg har jag barndomsvännerna som jag sparkade boll med. Men alla
har varit så hyggliga och jag har verkligen känt mig välkommen
på Chalmers. Dessutom är jobbet intressant.
Tiden här på Teknis har varit helt fantastisk. Jag har fått ett
enormt stöd av Zetterberg* och sektionen. Det är inte lätt att
undervisa här. Föreställ dig att tyska institutionen träffas i
september. Forskarna där säger att under det gån gna året har tyska
grammatiken och lexikonet utökats med 10 %• Som en följd av detta
har en ny fantastisk tysk litteratur utvecklats. Det är tur att
vi inte sysslar så mycket med tillämpningarna utan att vi kan ägna
åt oss grammatiken och lexikonet. Dom nya tyska starka verben läg
ger vi naturligtvis på doktorandundervisningen. Men för oss tek
niker är det så att det är dom nya starka verben aktiebolaget
Sverige behöver.
Trots dom här svårigheterna i undervisningen har det varit stor
förståelse mellan lärare och elever. Det är kanske fördelen med en
hårt strukturerad undervisning .••
- Ett sätt att få ett bättre Teknis är att få kurser som är irratio
nella och emotionellt färgade,sedan får dom kallas·vad som helst;
arbetsvård,sjukvård eller poesi, Bara det blir något som bryter
mot den logiska och hårt strukturerade undervisningen,
- Jag höll en predikan i Engelbrektskyrkan på Botsöndagen, Jag ,
som icke troende,var inbjuden att tala om vetenskapsmannens samvete,
vilket jag formulerade om till oro i stället.

-Efter mitt anförande i kyrkan fick jag frågan hur det kändes
att jobba med Viggen,och jag svarade att 'det kändes för djäv- ••
var svårt alltså'.
-I själva predikan talade jag om att teknik är så kolossalt spän
nande och roligt,samtidigt som det tar så stor del av en människa
som sysslar med det,att den inte hinner utvecklas emotionellt.
Vi står för en bit av samhället och vi önskar inget hellre än
att kommunicera med samhället. Men vi har ett krångligt språk,
och detta är kanske historiens största pedagogiska problem • .Det
känns därför ojuste när dom hoppar på oss och säger att vi inte
har tagit ansvar när det blir sådana här stora båtar exempelvis.
Hur kom tankbåten fram t.ex ? Inte var det teknikernas önskan.
Det är inte vi som bestämmer hur stora båtar som skall byggas.
Man kan fråga politikerna och ekonomerna hur det kan komma sig
att optimum för en båt ligger i oändligheten. Det måste vara något
fel på deras ekonomiska modell, Det är de ekonomiska modellerna
som styr produktionen.
- Vi har inte haft tid eller språk för att kunna argumentera
som politikerna. Vi blir tråkiga och alltför sakliga i debatten •.
Vi måste lära oss irrationell konversation och irrationellt tän
kande. Samtidigt som vi skall vara väldigt glada f0T att kunna
strukturera tanken även om problemen är emotionellt färgade.
- Jag skulle vilja illustrera teknikerns inre konflikt med ett
hjärta som omsluter ett kugghjul,där kugghjulet symboliserar oron
och tekniken. Men där det viktigaste är att hjärtat måste vara
större än det intellektuella för att man skall överleva.
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fforobrtm
otb om karnebalen ben 29:e maJ
Om Du, käre läsare, å ovan angivet datum skulle stöta på någon

kollega från sektionen, som iförd ex.vis fotsid mantel, eller kanske
tom full stridsmundering åla tidig medeltid, skutta omkring på stan

tillsammans med en massa andra människor i liknande utstyrslar till
tonerna �rån en säckpipeorkester, då vet Du att Du står öga mot öga
(tand mot tand?) med FORODRIM, Stockholms Tolkiensällekap, som just

chockar stockholmarna med sin årliga karneval. För att Du då inte

ska stå alldeles handfallen, meddelas här några enkla fakta i 1111.lets
Poll'Odrim har till syfte att med JRR Tolkiens verk ( Sagan Om ,,

Ringen, tex.) som gemensam plattform, erbjuda en samlingspunkt för

dem, som är intresserade av myter och sagor. Varje månad samlas hela
F. till lagtima folkmöte (ek, stormöte). Där har medlemmarna möjlig
het att under gemytliga former umgås med likasinnade, lyssna till

föredrag eller högläsning, delta i diskussioner, bl.a, Tyngdpunkten

av verksamheten bedrivs emellertid i en brokig skara mindre grupper,
sk. gillen. Det finns sålunda ett gille som studerar midgårdiska

språk, ett bokg!llit:osom lånar ut fantasyböcker (fantasy ung.= sagor),

ett musikgille, det onda gillet mfl, mer eller mindre seriösa grup

peringar.

F. ger ut två tidskrifter, varav den ena, PALANT!REN, är av in�

treese även för utomstående. P. innehåller sagor, poesi, artiklar,

recensioner etc. som skrivits av F.s medlemmar, Det senaste nWllret

var ett temanummer om King Arthur,

Medlem i P, kan alla bli som klarat tentan i tolkienkunskap.

Den nyblivne medlemmen förväntas sedan avlägga sitt borgerliga namn,
och i stället använda ett alias ur något fantasyverk, aamt i kläd
sel, tal och åthävor gestalta detta.

Intresserade av Tolkien, Forodrim och/eller Palant!ren uppsöker

lämpligen Jan Ponteus, Anders Reuterswärd, Lennart Borg eller Stefan
Litsenius (som alla går på sektionen), eller ringer Belladonna Took
(Bilbos mamma), tel, 156758,

- Namårie -
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Ja, vad gör dom') Det undrade vi och ueslöt oss för att luska i saken.
Mera specifikt undrade vi vad ::illa a.ssar, doktorer _och professorer
sysslar med när dom inte stångar sina pannor blodiga mot oförståemde
teknologer.
Vi började med ett besök hos Janos ·;:erner på T'rS-institutionen.
Samtalet inleddes me d lite snack om det ekonomiska. Det framgick
att TTS har en basram på ca 1t miljon statliga pengar,som fördelas
70-30 på undervisning resp. forskning (förövrigt en fördelning som
visade sig gälla på de flesta inst.) ::Jessa pengar är avsedda för
undervisning och forskarutbildning, Pengar till egentlig forskning
kommer dels från StU (styrelsen för teknisk utveckling),dels från
Televerket och LME. Stu-pengarna är helt knutna till projekt av olika
slag och utdelas från år till år. Samarbetet med Televerket och Ll\1E
ligger delvis i ämnets natur och pengar därifrån kan gå till, exempel
vis,en doktorand som pysslar med något av direkt intresse för dem.
Detta bör enligt Werner skiljas från uppdragsforskning,då här inte
förekommer någon direkt-styrning företag-forskare. Det blev på det
stora hela rätt mycket pratat om ekonomi-antagligen för att den upp�
levs som ett problem,inte bara på TTS.
Vi övergick sedan till att prata om aktuella projekt, TTS-inst. som
tydligen är en PR-minded firma gav oss en liten lista,varur vi har'
saxat en del,
Trafiksimulering. Problemen med komplexa telesystem (och system
· i allmänhet) är att matematiska metoder inte räcker till när man
ska utvärdera och testa systemen. �å simulerar man trafiksitua�·
tioner på dator istället. Nya problem uppstår då programmeringsarbe
tet blir svårt och det ställs stora krav på datorerna. Här arbetas
det med att förenkla och förbilliga simuleringstekniken. Just nu ut
vecklas ett paket för simulering på PDP-1 1 som är både J<'ortran och
Assemblyanpassat.
Tillförlitlighet. Förr, i en grå forntid var man mest oroade för
bristande tillförlitlighet hos maskinvaran, Numera, när datorer
ofta har hand om styrning och kontroll av hela processer har det visat
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sig att ett programfel kan bli många gånger dyrare än installatio
nen,om man har otur och hamnar i konstiga loopar. Bakom några dörrar
försöker folk hitta på fiffiga sätt att skriva program som är till
förlitliga,samtidigt som man söker efter metoder att uppskatta pålit
ligheten hos ett färdigt program.
Ett intressant projekt är handikappkommunikation. Man har kon
struerat "telefoner" för döva och dövblinda som går att använda på
det konventionella telefonnätet. På detta sätt kan man också dist
ribuera tidningar i blindskrift. Inom den närmaste framtiden ligger
studier av datorterminaler för blinda.

Efter besöket på TTS stegade vi vidare till prof. Gunnar Brodin
på Elmät, där vi blev furstligt mottagna. Efter att ha slagit oss
ned i vipstolarna kom vi loss med lite ekonomiskt prat. Basanslaget
från staten är av samma storleksordning som på TTS. En skillnad är
att inst. formligen vadar i konsultuppdrag, och skulla kunna försörja
sig gott på sådan verksamhet. För närvarande tar man bara de uppdrag
som verkar givande och tillräckligt intressanta ur forskningssyn
punkt. 150.000kr flyter in via STU - en summa som låter rätt blyg
sam. Till saken hör att Gunnar Brodin själv sitter i STUs fördelande
organ, och tycker det skulle se lite illa ut med alltför ohämmad
tilldelning. A andra sidan får inst. ca 450.000 kr från industrin,
att användas enligt samma principer som STU-pengarna. Vad gör de då 9

Forskningen täcker tekniskt sett väldigt stora områden pga ämnets
natur. Vi kan ta några exempel:
En doktorand arbetar med ett problem som kallas glimning. Glim
ning uppstår i en transformator som första tecken på överslagsrisk.
Arbetet går ut på att ställa upp en teoretisk modell av trafon som
fyrpol, som svarar på glimning med störningar på uttåtarna. Proble
met är att genom analys av störningarna avgöra var och hur glimningen
uppträder. Ett annat ASEA-Ludvikaprojekt gäller hur man skall lyckas
mäta restströmmar av storleksordningen bråkdels ampere i en brytare,
som i tilläge leder åtskilliga kiloamp, och detta i en mättekniskt
bråkig miljö. Som exempel på problemen kan nämnas att man använder
ljusledare i stället för konventionell elektrisk överföring pga
störningarna.
Ett helt annat projekt kallas SYDAT, ett system som kombinerar en
TV-kamera och en dator för informatinsbehandling av bilden. För detta
finns en uppsjö
där fysisk kontakt
111.--------1

inte får förekomma. En annan fördel är att en enda tv-bild inne
håller mycket mer information än vad man kan åstadkomma med kon
ventionella givare. Faktiskt så mycket att man måste sila informa
tionen kraftigt för att få det hanterligt för en dator. Man kan tex.
ta två på varandara följande bilder, subtrahera dem och på detta
sätt .. detektera rörelse, eller skilja ut runda föremål från andra.
Andra inte fullt så komplexa uppgifter är tex. att göra ett
signalsystem för T-banan så att det blir störningsfritt, att mäta
inverkan av vind, luftfuktighet och temperatur på isoleringen i ett
bostadshus och att göra en sökare så att en trådbuss själv kan koppla
på sin strömavtagare. Det sista har man löst med en laser som söker
rätt på reflexen på linan, till skillnad från institutionen för
elmask, som löst samma problem med en sensor för det elektriska
.fältet från linan.
Institutionen har även många exjobbare som bl .a. pysslar med:
En dosimeter, som mäter vibrationsdosen en arbetare får under en
viss tid, bildminne till IR-kamera, dosimeter för gammastrålning,
en anordning att montera i utryckningsforci.on så att sirenljudet
kan åstadkommas med bilens högtalcire i stället för tryckluftdrivna
sirener.

Efter ti sd�gens kvaltävlinr,ar i dart s tod de t klart att E
även i år skulle skörda framg:-J.ngar på Kåre ns övningar den
1 7 : e mars .

Ylva och N e s s e spe lade s emifinal både i singel

och mixed .

De ssutom tävlade Pe ter och Nivve i phlhäf och

Lola som Mr . '.)s quarkandidat .
Peter begynte med flaskan och med tanke på bri s t e n på
. ru t i n var hans 5 : e ( 9 )

plats mycket hedrande.Här har vi

ett mäs tarämne . Under tiden avancerade pilkastarna skonings
l ö s t .En sek tionsrepresentant i varje betydels efull fi nal .
Nu b örjade s tora saker hända . Stora häfet,1 liter s tarköhl ,
Nivve fick en bra lottning och häfte som s i s t a man . Näst
bäst och till final som den store favorit e n. Tyvär inträdde
en temporär formsvacka , som ledde t i ll en hedrande andTaplats .
Spänningen kring dart-finalen s t egrades

för at t s enare

övergå i e t t extatiskt tillstånd då Elektro skördade lagrar .
Helt naturligt belade våra spel�re första-placeringen i
både damsinge l och mixed . Heder åt Ylva och N e s s e !
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DET NYA

Ordf .
Ylva
Hambraeus ( E2 )
m
V . ordf .
Ian
Carlström ( E 1 )

1 2 : eri chef
� Karin
Larsson ( E 1 )

Kassör
Lars
Thunberg ( E1 )
Irållarm.
Nils
Sundberg( Ei )
Övrig Jan
Carlsson ( E 1 )
Sekr .
Peter
Widerståhl( E2 )

Min största am
bition som funk
rumsdegare

Ögon-- -· -::, Valspråk
fär
Blå

N jut av li
vet !

Fördela arbetet ,
hålla SM i gasquen

Blå

SNO G öran
Brännström( Ek4 ) Ljus
brun
Klubbm .
Helena
Haglund( E1 )

t- STY RET

Fixa de vedervärdi
ga förhållandena
kring Emissionl!Tls
tillblivelse .

Tidigare meriter
Övrig , PR , sekre
terare och fram
för allt skändare
Diverse

Lärde mig dubFörsöka reda ut vis�
sa frågor t . ex . vad belt halvslag ,
vilket har knutit
jag skall göra .
mig till förtroen
deposter

Quo vadis?

Grön

Gör e j idag det
du kan skjuta 1JD)
t ill morgondagen

Blå

Det är förvi sso Att bli den degigas
Målade om lek
bättre att vara
te degaren genom
stugan vid 7 års
ett kantigt något tiderna & förverk
ålde_r
än ett runt inliga drömmen om den
glade teknologen .
genting.

Rött
& blå
bl.a.
Nej

MelP.rade
Gr .
br .
gr .

överlåtes åt
kungar m . fl .

Förstår e j frå
gan

Inga

S e vart pengarna tar Övrig
vägen , veta vad som
pa jar , vara med i makt ens c entrum .

onödig

Bättre en nors- Jag degar 80% av min Jag degade 8°"
tid på Teknis
ka i _handen än
av min tid på
tio svenskar
Teknis som Tolve
i skogen
riche f .
Mänskligare
teknologer
Hallen åt folket

Reformera mera

Om studierna tilllåter ska jag försöka fungera som
sekreterare
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Samma som nu
varande .
Hattar till 777
( inomhus )
S e j de l pilsner
6 . 5 s . Annars
inga?

Laster
Ylva

Jag?

Ian

Tja , • •

Det värsta
jag vet

Det bästa
jag vet

Förberedelseupp
gifterna till TdE
labbarna.

"H emlis"

Får i kål,Palme,
violett, (nät)under
tröjor m.m.

Mina laster

Göran Brukar stän
digt glöm
ma kalendern
så jag vet
aldrig vad
jag lovar

Hur jag blev funk
rumsdegare.

Personliga
intervjuer

Sönerlästa Kalle
Ankatidningar och
snuskiga bord i
to�van.

Om jag det visste ! ?
Jag? Degare ?
Jag var närvarande
och gjorde delta
gare i SM medvetna
om defakto.

Helena Det har jag Friterade
då verkligen nudlar
inga

Att svara på en mas Då jag redan tidi
gare visat prov på
sa dumma frågor.
mitt enorma ordnings
sinne och arrangörs
förmåga så var valet
solklart
DET kan jag fak Arbete,kame;por
tiskt inte skri och TV
Ena halvan &v Mamba**
genomdrev förslaget
va , men det vore
på ett SM
lögn att påstå
annat
Att hålla "min" Att värderas uti Gick dit en dag -en
från mina presta post var ledig -jag : c
flicka i hand
harklade mig,och sen
tioner
vet ni vad illa det
kan gå !

Karin

Whisky,
Miljonä
rer,mat

Lars

Lasternas
summa=k.
Jag röker
kinte,su
per lite.

Nils

Vodka lime Pierre Smir
samt öl
noff Fan Club

Jan

Ladies

Anna-Lena

Infantila och pennalistiska skänderideltagare

Peter

Alla dom
vanliga +
fotboll

Tjejer

Tjejer

PSFC,dagen efter

** Mamba? ? ? (Red. s anm. )
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Jag blev intryckt i
ett hörn av Tolvan
och avtvingad ett ja
på frågan om jag 'vil
le" bli tolverich ef.
Personliga kontakter

Intensiv påtryckning
och övertalning av
Ylva och Richard B.
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SM u sK
FANTASTISKT ! Otroligt ! Att nägo� liknande detta får fr&lllföraa på en

svensk teater! Ved.ervärdigt , är i detta sammanhang ett understate
ment som saknar motstycke ! Och kastar dom ägg , så träffar dom bara

den nya filmduken å 7000kr! Pestflagg! Tvi vale! Vi har helt enkelt
beslutat att skäll a ut dom efter noter:

�r,,
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J
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Vaddå? SMuaK? Ja, att orkestern var pro!rsig som vanligt behöver ju
inte kommenteras , Vi talar om publiken. På !redan, Den var seg så att
Arvids biffar blev gröna av avund , ( På lördan märktes en klar för
bättring, se och lär, ) ,

..

Skalärmusikdirigenternas kansli i andanom ,

'·

- M INA HERRAR, DE HÅ'.R lc!OMl'LICE R.AOE ELEkT Rot,aHJXR.woa."'IA

FulllGERAll VÅ CR.V"IDVAL AY l:N MY(ICET ENICEL R�l(.NE"'11:TOD,
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B IL L E ?
Varför inte läsa telau.sk biologi
� Du tänkt på att de flesta av Dina framtida arbetsuppgi�er har biologisk
anknytning? D=t är alltid ITffill1iskor som skall utföra jobbet och hur deras
arbetsmiljö påverkar dem är i grunden ett biologiskt problem. Vi sprider en
massa föroreningar i bl .a. luft och vatten - hur dessa påverkar levande
organismer är ett biologiskt problem. Ofta är det teknikern som skall angripa
och lösa dessa problem. Borde det :inte vara naturligt att skaffa sig grund
läggande kunskaper inom biologi för att först.!: dessa problem. Det finns
naturligtvis orienterade kurser , men för att verkligen förstå problem och
föreslå . lösningar behövs mera grundläggande kunskaper.
Naturen har löst många problem på ett perfekt sätt - genan slumpvisa för
ändringar och kampen för tillvaron . Det har tagit lång tid - miljarder år men lösningen är desto bättre. Av detta har vi mycket att lära och har lärt
mycket ifråga an tekniska framsteg. Fortfarende finns det dock rrånga upp
slag till nya lösningar på telau.ska problem. Exenvel : Vad kan nan lära av
växterna i avseende på utnyttjande av solenergi , vad kan man rnra av cellens
förnåga att transfonrera _ kemisk energi till lättillgänglig kemisk energi och
vidare till :rorelseenergi , hur kan man lagra infornation i små volyner
(oärrllig mängd i en sfär ned 10 µm dianeter) och hur kan man utnyttja valda
delar av denna infonn3.tion.
Slutsatsen av ovan : Har man gedigna kunskaper i biologi kan man lösa de flesta
problem bättre. Tycker Du att det är en överdrift - kanske det , nen nedge att
det gäller i nånga situationer. I tillräckligt många fall !ör att rrotivera
att ett antal studenter· :inan teknisk högskoleutbildning skall läsa teknisk
biologi . Det behövs många fler tekniker i vårt samhälle san har grumliga
kunskaper inan biologi och teknisk biologi··.är en kurs san är specialgjord
för dessa.
I kursen ges grundläggande kunskaper :inom cellbiologi och rrEtoder som används
där , om funktion och struktur hos växter och djur (framför allt människan ) och
an ekologiska grun:lbegrepp samt rngivningshygieniska problem.
Två års. studier på telau.sk fakultet räcker som förkunskapskrav för att läsa
telau.sk biologi. Kontakta studievägledare på Din sektion och hör efter om
IIÖjligheten att få tillgodoräkna kursen helt eller delvis i Din examen . Teknisk
biologi anfattar 40 poäng , ,L v .s. ett års studier och eftersom lektionsunder
visning och laborationsundervisning är :integrerad är det svårt att kunna göra
något annat utöver kursen .
Mer infornBtion kan Du fä genan Karl J . Johanson , Gustaf Werners institut ,
oox 531, 751 21 UPPSAlA, tel. 018 - 13 94 60 ankn . 36 .
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Kårspexet är här ! ! ! !
Det är sex år sedan sist . Da.mmet har växt meterhögt . Vi öppnade
en dörr ,nästan glömd och övervuxen med spindelnät . Med en sista
rasslande suck upplöstes den sista dräkten i ett sti lla fallande
stoftlager . Dammet virvlade runt våra fötter när vi med vördnad
steg in . Några gulnade notblad vittnade om att här hade musik en
gång hörts ,människor sedan länge försvunna en gång roat sig
s jälva och andra , ståtliga fester avhållits och b eundrande skaror
samlats .

När dammolnen sänkte sig stod vi sex där , var och en vemodigt
förs junken inför vad vi set t . Detta fick inte vara slutet .
Utan tanke på att fracken blev till oigenkännlighet invärvd i
spindelväv , damm och gamla noter satte vi oss ner och började
skriva jubileumspexe.t . Till 77 skall det bli" premiär . Kåren fyl
ler 75 , Teknis 1 50 och L 340 , det skall firas med yra och på Södran
har vi premiär .

Vi vill att många ska vara med och göra f öreställningen . Kan dU ; ·
eller vill du lära dig , sy, skriva maskin , s junga , snickra , spela ,ri ta ,
bygga ,måla , administrera , festa , arkivera , skriva spex 78 , eller bara
vara med?
Vi äter lunch på Kåren varje onsdag vid 1 2-tiden . Vi har vårt
kontor på Brinellvägen 32 - K 1 94 , tel : 23 6 5 20/ 2721 •
Anders ,Barbro , G öran , Micke , Myrddin& Pelle heter vi , och vi vill
gärna träffa dig.
Myrddin Em.rys

i)EN Söt,(
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KOIIGL. SJU.NDZBIET

ÖKAT HOT FRÅN SÖDER
ZAMBESI ( Emissionen)
Mystiska fotspår har setts i de yttre
delarna av Zambesi. Flera anmälningar har kommit in från
oro liga medborgare. Det har även förekommit illaluktande
gaser , antagligen härrörande från 'andra sidan flo den. Även
andra underliga händelser har rapporte �a�s . Det Konglig

Skänderi har noga lyssnat på dessa rapporter . Sedvanliga
åtgärder har vidtagits s.åsom utsättande av vägfällor, infö

rande av allmän skyddsjo rdnirig o.s.v., men ingenting tycks

hjälpa för att få bukt med de mystiska händelserna. Förkla
ringen kan bara vara en:

nOllan har återuppstått !

Sedan detta stod klart för De Konglige, har ett flitigt
arbete pågått , men vissa av De Konglige, ska snart av ålders
skäl dra sig tillbaka för att hämta ATP : n, och detta ökar
ju belastningen på de kvarvarande. De Konglige förutspär
att en kris är under uppseglande och de vet inte om de längre
kommer att kunna stå emot nOllans framstormning .

- \ <? -

Det är därför som skänderiet vänder sig till dig," Käre
elektriker , med en vädjan om hjälp. Oavsett din ålder och
ditt kön vill de Konglige att D.l uppsöker någon styrelsemed
lem eller funktionär i Tolvan och anmäler dig som Skändar
aspirant . Det enda krav De Konglige har på dig, är att du
ska vilja skydda sektionen mot dessa hemska nOllor.
Det Konglig Skänderi har doc k i sin vishet

förutspått

att nOllan kan komma att infiltrera den Kongliga E-sektionen
och därfär har De Konglige uppgjort en B-plan. Denna går i
korthet ut på att det skall finnas kontrainfiltratörer, som
i sin tur ska infiltrera nOllan och därvid försöka omvända
honom till etta. Dessa kontrainfiltratörer ska vara p ålitliga

elektriker och de ska gå under täcknamnet"faddrar'! Även här
Käre elektriker vänder sig De Konglige till dig med en
vädjan om hjälp. Kom och visa ditt intresse genom att prata
med någon nere i Tolvan eller genom att uppsätta dttt namn
på anmälningslistan.
Till sist:

Var aktsam med vad du säger utanför Tolvan,

ty nOllan lägger pussel.
Det Konglig Skänderi

KOJIIGL. SllANDBBIET

ÖKAT HOT FRÅN SÖDER
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i\R DU INTRESS ERA D AV MILJÖVÅRD

Vet du i så fall om att Tu numera har mö jlighet att läsa
mil j övård som frivilligt examensämne ?
Mil j övårdscentrum vid KTH har under vårterminen 76 på
�örsök arrangerat en kurs i mil jövård gemensamt för sek
tionerna E, F, M och T. Centret kommer i höst att ge en ny
kurs med s tart torsdagen den 9 september kl 19-21. Kursen
avs er att ge information om grundläggande principer för e tt
ekologiskt riktigt utnyttjande av naturre surserna, t eknolo
gin

för minskning av föroreningsutsläpp samt lagstiftning

och myndighe ter.
Undervisningens to tala omfång:
Föreläsningar

18 h
3 h

Seminarier
Inläsning för t entamen

15 h
4 h

Tentamen

40 h

:ru , som är intress erad av mil j övård, kom med på kursen
i höst ! OBS ! Kursen ger , bero ende på utbildnings-lin j e,
2-3 s tudiemedelspoäng.

Har :ru frågor o m kursen så kontakta mil j övårdscentrum,

Teknikringen 30, tfn 23 6 5 20 ankn 2236 och tala med
Per Olof Persson.
MILJÖVÅRDSCENTRUM
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Från _ van l i g t v i s _ f e l underr ä t t a t _ h å l l _ me dde l a s :
Nu är det snart dax .
Tekno l o g e rn a s s t o r a vårb a l avh å l l e s den 1 6 maj å St a l l mä s t ar g å rden .
L i t e r e k l am s k adar in te .
Är d e t någon s om h ände l s e v i s inte l ä s t Os q l e daren nr 4 ännu , s å gör
d e t ; den inneh å l l e r a l l in format i o n om de t r e re forme r som b e rör
o s s o c h som s k al l genomfö r a s unde r näs t a år .
Kåren komme r att avge s in a remi s s var snart , var för synpunkt e r p å
re formerna emo t s e s t a c k s amt o c h s kynd s amt .
Den a l l t mer närmande by ggs t ar t e n s ä t t e r s t or pi ä g e l p å a rb e t e t inom
k å re n . S.t a t s apparatens papp e r s kvarnar mal l ån g s amt o c h kåren t v i n g a s
p l an e r a i d imhö l j d framt i d o c h gardera s i g f ö r a l l a hände l s e r .
Sent om s i der medd e l ade i a l l a f a l l b y g gnad s s t y re l sen att fo r t s a t t
pro j e k t e r ing kunde genomfö r a s . Vår a s y s t emhand l ingar kunde me d and r a
ord l i g ga t i l l grund för en l åneans ökan t i l l r e g e r ingen - f ö rut s a t t
a t t b o s tads s tyre l s en g e r s i t t me dg ivande .
Inga o för ut s e dda h inder h a r to rnat upp s i g och h i t int i l l s h å l l e r t i d
p l anen . De t t a sku l l e be tyda att v i und e r s t o r pomp a och s t å s s ä t t e r
spaden i marken d e n 1 s e p t e mb e r i år .
Med v än l i g h ä l s n ing
Peder Jon s s on
FC

FORÄ N D R I N G
Det lär vara allom bekant att arbetsbördan vid den här
sektionen ibland blir i mastigaste laget, och att den dessu
tom har en tendens a t t öka genom lärarnas önskan att lägga
in nya moment i kurserna.
Studienämnden har försökt hålla läget under kontroll
genom att t . ex. driva på framtagandet av bättre kurslitteratur i kurser som upplevs som svåra.
Problemet är ingen nyhet utan har diskuterats i UNE
( utbi ldningsnämnden ) vid ett otal tillfällen , men ställdes
på sin spets i höstas när man ville införa ett par nya ob
ligatoriska ämnen , vilket studienämnden inte ansåg att det
fanns utrymme för.
UNE beslöt då att se över utbildningens form och innehåll
för att komma fram till en vettigare kursuppläggning .
Bl . a. har tanken på en uppdelning i fler linjer väckts, och
eka diskuteras framöver. Som ett första steg har UNE till: satt en arbetsgrupp bestående av studierektor , tre lärare
och tre studeranderepresentanter. Gruppens uppgifter är att
göra en inventering av nuläget på sektionen. Den ska dels
bestå av en flödesplan som visar kursernas inbördes beroende
och behövliga förkunskaper , dels göra en uppskattning av
arbetsbelastningen för olika kurser . Det senare bör ge en
bild av var "flaskhalsarna" finns .
Inventeringen ska vara slutförd till sommaren för att
kunna användas som diskussionsunderlag i höst. Om den dis
kussionen vet man mer efter en lång ( alldeles för
sommar .
Till dess simma lungt

Mi\NN
I SK/\. - MASKIN
KOMMUNIKATION.
- =- =======-------------------=
Sfter krav från 1,) bes l ö t UKi; att 6 °>!, av studietiden vid de
tekniska högskolorna skall ägnas åt Arbetsvetenskap. Som ett första
steg i den riktningen inrättades kursen i Män.mask. Vid närmare stu
dium visar sig Arbetsv etenskap vara ett synnerligen stort område,
där ett samlat kunnande hit tills saknats. (De som sysslat med a. v.
i praktiken har bara arbetat med vissa , snävt begränsade ' tillämpningar ,
t. ex. bullerdämpning eller utformande av instrumentp3:11elen i flyg
plan). Vad som behövs är tvärvetenskap mellan teknik , psykologi och
medicin.
Kursen män.mask. är tänkt att ge en allmän orientering,med viss
inriktning på s.k. informationsergonomi ( se nedan). Mera precist
Ingenjören skall veta:
1. Vilka problem
redan när han
har varit att
i korrigering

som existerar , så att han kan ta hänsyn till dem
börjar ett konstruktionsarbete. Allt för vanligt
maskinens anpassning till människan har bestått
av e n redan färdig produkt.

2. Var han kan finna information.
3. Vissa grundläggande begrepp.

Framtiden.
Den nuvarande kursen har fått kritik för att vara allt för in
riktad på tele- o datateknik. S å småningom ( nya kurser kostar pengar
och tar tid att utveckla ) kan man tänka sig en obligatorisk kurs i
1:an om arbetsmiljö i allmänhet,kompletterad med valfria specialin
riktade kurser (inf. erg. t. ex. ) . En föreslagen variant är att baka
in arb. vet. i övriga kurser. Huruvida en sådan konstruktion kan fun
gera tillfredsställande kan diskuteras. En arbetsgrupp på UKÄ skall
komma med en repport rörande undervisningen i ämnet.
Till h östen kommer övningskurse n att ändras: Mer studiebesök och
övningar ( delvis i seminarieform ) i anslutning till dessa. Föreläsning
arna blir mer kopplade till övningarna.
Informationsergonomi: Pysslar med människans umgänge med datorer.
Hithör2.nde prob lem drabbar inte längre enbart speciella programme
rare och opera tör er. I och med minidatorernas inträd e på kontor och
verkstäder ( proces styrning ) uppstår nya typer av prob lem som b erör
allt f ler i'IiiNNISKOR.

- ']_°?)- .

I NSÄHDARE

I
Vi var en grupp från SKf-.Elektr o som under påski'erierna. var i Köpenhamn,
för att b l , a, känna. atmos�åren på Da.nma.rks tekni ska Höjskol e , Skola.n är
utlokaliserad t i ll Lyngby en bit utanför centrum och ger ingen upprnuntrandea.

anb l i ck vi d första påseende , Den ligger sterilt uppdelad i fyra.

kvadranter på ett öppet fält , och be står t i ll stör sta. delen av två
våningslängor ,En jättelik kårhusbyggna.d med plats för kårknuttar ,
matsalar .bibliotek,bokhande l , gr i l lbar, fik och gymna.stikha l l ,
Sl al.ge teknologer såg vi inte i byggnaden. och fanns de så märkte man
de knappt ide jätte lika korridorerna .Bygget är en produkt av expans ions optimi smen pl 6o-talet , Inklämt ibyggnaden låg faktiskt e n l iten . gård
med porlande fontäner och gröna gräsmattor.Admini strationen inrymdes
ockal i huset .
Vi . träffade nlgra danska teknologer s om berättade och visade o s s runt

b l , a, pl dera s E-sektion,Deras elektriker får också välja me l lan kraft
ooh tel e ,Ungei'år 250 börjar varje år och även de läser Kalle Anka ! Det
finna tre sektioner till Ma skin.Kemi och Byggnad.
Deras klraammans lutning ka.llas Polyteknisk Forening , PF,Teknol ogerna välj e r på varje sektion ett råd genom ettpers onva l . alltså e j pa.rtiva.l . De s sa.
råd i sin tur väljer ett kårfullmäktige som är högsta beslutande organ
för PF . Idetta kårfullmäktige är de flesta socialister ,mer ber oende på
att de ssa är aktiva än att majoriteten a.v

teknologer är socialister,

Kåravgiften är ett engår.gbe l opp på 250 SKr ,
Vid sidan a v PF finns e n grupp . s om kallas Fa.gf'ronten,Den förso1cer akt ivera teknologerna på sekt i onerna. till något konstrukt i vt va d oet gäll er
cien bri stande samhälls orienteringen på h ögskr ,lan ,Man a.nordnar kurser i
bl , a , polit i sk ekonomi , har arbet sgrupper kring ingenj örensa.rbetsförhållande .arbe t s l öshet och hur arbetsm i l j ö ta.s upp i wnnen på skola.n,
Debatter anordna s och insam l i nga r t , ex, t i l l Dli I PHINT3 strejkanue .
arbetare

-2Ll -

Problemet med arbetslöshet är mycket
s törre i Danmark än i Sverige , och då
även för t ekniker.
Den klart dominerande undervisningsform en
på DtH är föreläsningar. Detta till skill
nad från Ålborg universitetscenters ingeB
j örsutbildning där problemoriente rade pro
j ektarbeten ingår till stor del.
G öran Söderb erg
Staffan Bergsmark

�

SKf= S o c ial i st isk Kår fro nt
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SN-krönikan
Efter ett år som SNO drar jag mig nu tillbaka till förmån
för nya friska krafter och ideer.
Näste SNO är redan vald och heter Göran Brännström , han
går i Ek 4. Det var minsann inte igår som vi hade en SNO
från kraft , och därför tycker jag att det är särs kilt trev
ligt att Göran ställer upp.
Det har tidigare diskuterats om hur ojämn arbetsbelast
ningen är i vår utbildning och att en genomgripande föränd
ring måste göras. Nåväl nu har man satt igång med det tunga
men nödvändiga förarbetet att inventera 'kurserna på E.
I första hand de i tean och fyran men sedan även ettans och
tvåans äinnen.

Meningen 'är att ta reda på förkunskapskrav, kursinnehåll
och sist men inte minst vad man kan ha för nytta av kursen
i framtiden. Målet är att kunna presentera vettiga kurs
kombinationer samt nödvändiga ändringar för att vi skall
få en acceptabel studietakt . Smärre ändringar kommer att
kunna införas till nästa vårtermin medan mer omfattande
ingrepp dröjer till HT 77 och ännu längre. Det är tråkigt
att så här angelägna saker skall ta sil. lång tid innan de
slår igenom, men vi får väl gläd j a oss med att :,rb etet över
huvudtaget har kommit igång. r,'. inst t,,å ggr hs.r ini t i ,1 t i v
a v det här slaget runnit ut i snnd en .

I daa;c;,rn8. h;u arb e t sgruppen för datorinriktad utbildning
v i d E kommi t me d ett förs lag som j ag har satt upp på
Studienämndens anslags tavla . Intressant är att ämneskomb inationerna som rekommenderas, redan i höst kan anammas av
Et treorna. Läs och begrunda om

w

funderar på en inriktning

på dators i dan .
''

DEN S IS TA T I DEN HAR JAG ARBETAT PÅ ATT FÅ RÄTTNING S T I DEN
FÖR TENTOR KORTAD FRÅN 3 TILL 2 VECKOR . SOM DET NU ÄR
S LARVAR MÅNGA INS TITUTIONER OCH HÅLLER INTE ENS GRÄNSEN 1 5
ARBE TS DAGAR . FRÅGAN VAR UPPE I UNE DEN 27/4 OCH

ETT

SÅ KOMPAKT MOTS TÅND HAR JAG ALDRIG VARIT MED OM : ARGUMENTEN
VAR fl!ÅNGA OCH PROBLEMEN VAR OÖVERSTIGLIGA , -MEN JAG TROR
ATT DET ÄR DEN GODA VILJAN SON SAKNAS , TY S TUDIENÄMNDENS
KRAV PÅ 1 0 DAGARS RÄTTNING S T I D ÄR INTE PÅ LÅNGA VÄGAR NÅGON
OMÖJLIGHET . HELA PROBLEMATIKEN BOTTNAR I ATT MAN FRÅN INS
TITUTION�HÅLL INTE VILL FÖRSTÅ ATT KTH I FÖRS TA HAND ÄR EN
SKOLA , OCH DÄRMED SKALL DET PRIMÄRT SATSAS PÅ SERVICEi� TILL
TEKN0LOGETINA .
- JAG EFTERLYSER LITET 1/!ER S ERVICEANDA HOS INS TITUTIONERNA !
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" Bäste Osquarulda ,jag kom just hem från Budget-SM och ska försöka
ge dig en rykande färsk sammanfattning . Förslaget till nyskrivning av
§8 E-s ektionens stadgar gick igenom som väntat och därmed är SRK : er
na.s ansvar gentemot b idragsgivare och sekt i on klart reglerad . Dl som
b erörs av stadgan bör hämta e tt ex i funkrummet . I sammandrag innehål
ler den följande :
SRK sköt er all insamling av bidrag till s ektionen . Insamlingsperio
den s träcker s ig från 1 ja.11 . åk 3 till 31 dec i åk 4 . Verksamhe t en
skall vara. avslutad sena.s t 3 1 okt f öljande år . De tta innebär att verk�
samhe tsberätt elsen skall vara skriven,ekonomiska redovi sningen avslu
tad och dokumenterad samt studi eres eberättelsen färdig och dis tribue
rad .
Tidpunkten 3 1 okt är vald så att SRK skall kunna revideras och få
ansvarsfrihet på det första SM : et i november . Jämt e s tadgan gäller
o c kså PM 1 976-02-1 7 som innehåller några synpunkter o ch förtydliganden .
E-sektionen har under e t t helt års tid saknat repres entant i S tudie
u t sko ttet ( SU ) på kåren . Eft ersom jag själv flera gånger har dragit
den här frågan i E-s ektionens s tudi enämnd utan att någon velat ställa
upp så verka.de de närmas t lät tade att slippa tjatet när jag till slut
själv s tällde upp . Sektionsmö t e t valde s e dan undertec knad till att rep
resentera E-s ekt . i SU under -76 .
En mo t ion handlade om avskrivning av kaffeautomat en,men det hade
budge tberedningen :·redan tänkt på . Starre tyckte att Sektionsmöt e t
skulle utse inte bara idro ttsledare utan o ckså årskurs idrottsledare.
De t tyc kte SM ocks å . Om du är intress erad och vill ta initiativ till
något arrangemang i Din årskurs - kontakta Starre eller Gunnar Järn
b erg och ställ upp som årskursledare och medhjälpare i I drotten !

Bergsmark - Söderberg yrkade i e n motion på"att SM skulle ta ini
tiativ till ett möte om kursanalys och kursplanering" mot bakgrund
av den kursinventering som Studierektor Torbjörn Lindström + arbets
grupp håller på med. I diskussionen framkom att man önskade mer in
formation om projektet, t.ex. på em elevmötestimma och att studerande
representanterna i arbetsgruppen sitter med i studi enämnden som ju
sammanträder varj e läsperiod. Sektionsmötet beslöt uppdra åt Studienämn
den att inbjuda T. Lindström till ett sammanträde:' för att diskutera
projektet med dess möjliga konsekvenser.

))

((

"C hange partners!"

Budgetförslaget tröskades punkt för punkt och gick igenom med en
liten justering.
Vi diskuterade skänderiet,dock utan att finna någon ÖSK , varför prob
lemet delegerades till styrelsen.
Bland övriga frågor meddelade jag att jag hos Dri fts ektionen,KTH ,
har begärt en anslagstavla för sektionsstyrelsens räkning i korrido
ren förbi .!1 1 och till vänster om damtoaletten.
Efter två timmars flit tågade vi ner i gasquen för att smaka på
ärtor som Lena och lllonika till slut lyckades exaltera till kokpunkten • •
Detta var mitt sjätte och sista SM med klubba i hand och efter mig
lämnar jag två äppelskrott, en utsliten skrivmaskin och en gyldene
ordförandekedja. Jag hoppas att Ylva Hambraeus får en minst lika rolig
och stimulerande tid vid !I-styret som jag har haft. Tack alla ni som
hjälpte till '
Vi ses
Pichar d B Svenselius
Ordförande T�meritus.
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Insändare till Emissionen

Herrar och ' Oamer Redakteurer:

Så kom den tiden då det nya numret av den hittills så eminenta

Emissionen föll i mina händer, Under en synnerligen långdragen

föreläsning , då föreläsaren förirrat sig in i ett längre teoretiskt
resonemang , beslöt jag att söka en stunds förströelse och mental
förfriskning ur Emissionens friska och djuplodande källor,

Med viss förvåning som övergick till häpnad läste jag ledaren .

Nåja, i ledaren brukar chefredakteuren förutom att klanka på

E-Osquar även få utlopp för sitt hämmade känsloliv och - � illfälle
att sätta mindre goda id�er på pränt , Allt nog , resten av tid

ningen måste vara bättre , så jag läste vidare , Vad fann jag?
Sida upp och sida ned, med de mest erbarmliga trångsyntheter ,

Tror verkligen herrar , damer reedakteurer att E-Osquarulda är

så fantastiskt intresserade av socialistiskt tänkan de att de är

villiga att med sektionsavgiften bekosta tryckningen av sådana

alster? De som verkligen är intresserade kan säkerligen få den

information de önskar i den flora av specialtidningar som finns,

Med det politiska intresse som E--Osquarulda verkar ha, se på kår

valen t .ex, verkar det senaste numret av Emissionen lika egendomligt
som om den vore tryckt på danska, Visserligen är det väl svårt

för en fantast att avhålla sig ifrån att skriva om just det som
intresserar just honom, henne, men nog kan vi väl få se en lite

mer allsidig blandning i kommande nummer av Emissionen , Apropå

omslaget , ljuset i gubbens hand_ symboliserar väl reportaget

från ölhäfningen , eller hur?

Åke

;o:
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ARARA T: SEMINARIE PLAN
Onsdag 5 maj

5. Vad är ekol2ld ? En pr n s-en' ation med tre olika utgångs 
punkter.
p rof. Bengt Owe Jan s son,
Stockholm, mus<·ichef Bengt Hubendick, Götebo rg

T o r s dag 6 maj

6, Socia l i s ti sk planhushållning - ekonomi sk a och politiska
synpunkte r på ett förve rkl igand e av det resursbevarandesamhället
A rr, av Al t e rnativt samhäll e s miljög rupp med Eva N el sor
Lund, Bjö rn E ri k s s c. n , Stockholm, Göran Jakob s son ,
K ramfo r s , P e r Kåge s so» , Sto ckholm , Per Jan s e , Stock
holm

1 1 - 14 maj

7 . F ö redragsblock · Solene rgi och ekologiskt byggande
D r H a r r y Z Tabo r , Is rael , p rof. Felix T romb e , F rank
ark. Donald Watson , ·
rik e ,
USA , ing. P e t e r Flack , U SA , a rk . Richard Stein, USA ,
prof, Johan Galtung, Schweiz

Lörd- sönd 1 5 - 1 6 maj 8. Alte rnativ teknologi och indu s tri. B ra dfo rdkonfe rensen
och Luca s - a rbetarna s fackliga aktion e r fö r en ändrad
produktion sinriktning vid sitt företag i England,
Dr Dave Elliott från Undercurrents Magazine och Mike .
Cooley från Luca sindu strie rnas a rbeta rkornmitte samt
4 delta gare från svenska fackfö reninga r och företag,
On sdag 19 ,maj

T o r sda g 20 maj

9. Förutsä t!ninga r för fö rändring - "nya soc�ala rum"
A r r . av Cent run1 för tvä rveten skap i Göteborg med
civ. ek. Åke S andbe rg, Sto ckholm, lektor Sigmund
Kvalöy, N o r g e , fil. mag. Ola F riholt, Lund , univ.
lekto r B ritta Jungen, Götebo rg , doc. Emin Teng ström,
Götebo rg. D e s sutom - och eventuellt i an slutnin g till
seminariet - Ralf N ader, USA , och prof. Ba r ry Com
mone r , USA
1 0 . Slutdebatt: Om det ekologi ska samhället
ARARA T - g ruppen och repre sentante r för de pol iti ska
partie rna i S v e r i g e diskutera r k ring utställningen och de
slutsat s e r man kan dra av den.

P rin c ipen för upplä ggningen av seminarie rna är att de bö rja r på dagen med
ef\ •nte rn del fö r de inbjudna deltaga rna och att de a v sluta s på kvällen m ellan
kJ. l 9 och 21 med en publik del, då semin a riedeltaga rna rt'dovi sar s ina samtal
� dagen och delta r i en offentlig d i skussi on,
N å g r a sel'ninarie deltaga r e har ännu inte tackat dt>fin iti vt ja. Det kan alltsä bli
fråga om en del föränd ringa r i programmet. Kon trolle ra mot museets annon s e r
i <lag s p r e s s en !
F ö r v ida re info rmation kontakta ·Pä r Sto lpe på Moc:l t: r n a M u s e e t .

; �s ikfe s t

?& S�d ran

Och så var c1e t da;{ för det årligt åtcrlrnmmande evenemanget :

vårkonsert

SMUSK:s

Emissionens utsände var naturl igtvis där på fredagen, premiiirda 1en .

fijrväntades man , so� är brukl i g t vid

s&dana här galafijrest�llningar,

D&

fl träffa the Jetset. Men varken Kissinger eller Bergman dök upp ? ? ? !

I lrets show medverkade Teknologkören, en saml ing sköns&ngare som har

många godbi tar .

Föres tällningen börj ade i ganska lamt te mpo. Arr en satt inte riktigt

där dom skulle. Men puplikum hade synbart kul, entus iasmen tycktes

smitta av sig i orkest ern, t empot ökade och Janne P fäktade med takt

pinnen intens ivare än någonsi n . Detta bl .a bidrog . t i l l att pausvilan

i första hand användes till att vila strupar och handflator, och skratt

musklerna naturligtvi s ; "Aldr i g på en söndag" med Teknologkören s j ung

ande på norska, kommer jag då inte att glömma . Et t nummer i hög int er

nat ionell klass. BRAVO ! ! ! !

Nu hade grabbarna kommit i form

och f ortsat te av bara farten hela t iden

ut . Publiken tvingade som vanligt till sig ett par extranummer, och det

hade säkert blivit några t ill om inte orkes terns knappa repetoar vari t

slut. Men erkännas måst e a t t i bland gick det onödigt trögt , äggkastning
förekom., bägge dagarna . Ett typiskt uttalande av en ur publiken var :
II

Det här var ju riktigt skoj

•••

11 •

Man blir fundersam då mit.n får höra att

lördagens föreställning var ännu bättre •

Väl spenderade pengar o c h e t t minne för livet !
Emerlist Davj ack

-32-

m ana den s dik t
0

I sing a sad ballad
abau t a bad sallad • • • �

Gro d.männ e n går upp på land för att leka .
Förs t kommer brudarna me d rom och s en kommer
grabbarna med Coca Cola • • •

))((
-Vad dog Hampus av ?
- Han var för långhårig .
- Men d e t dör man väl int e av ?
Ne j,men vi klippt e honom e f t er en
spillkum,och sen såg han så j äklig
ut att vi måst e slå ih j äl honom .

D a g e ns c i t a t :
Il

Den lyt ta , halta , skumögda krympling som heter
Laplac etransformme to den , är inte bara o duglig
vid de tvungna svängningarna , dvs i verklighe
tens värld ,utan den saknar överhuvud existens
11
berättigande ..
Erik Hallert

.,, Å NG KOJ KOM MI T T E,N :
He dersomnämnande till Elektromaskinlära för bulten .
He dersomnämnande till Hedner för hans uträlm.ing .
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