Ett gigantiskt nUllllller av Emissionen eller hur. Innan vi
började med att arbeta med det så trodde vi att det här
blir en lätt match. Så där alldeles efter påsk orkar väl
ingen skriva något. Men, vad man bedrar sig, Det tycks
som �m hela sektionen har drabbats av en mycket svår
skrivklåda som yttrar sig i att skriva i Emissionen.
Oss gör det givetvis ingenting men det är synd om dig
stacckars läsare som har alla dessa sidor att plöja
igenem innan du med gott samvete kan steppa tidningen
i bokhyllan eller papperskorgen vilket du nu föredrar.
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Och Hall�n sade fl! morgon är det dan första maj", och det varde vår!
Nja, kanske inte riktigt ännu - det dröjer nog ännu ett tag innan
vädrets makter börjar rätta sig efter E-osquaruldas almanacka - men
vårskiftet 1 styrelsen har i alla fall ägt rum. �ånga gamla tro
tjänare (funkrumadegare) har lämnat plats för nya förmågor. Här har
du den nya ligan:
85 91 86

Ordförande

Christer Cederberg

E2

Vice Ordförande

Hasse Dreijer

E1

61 10 71

Sekreterare

Monica Einarsson

E2

710 52 80

Kassör

Åke Hohl

E2

86 79 51

SIIO

Andar• Wrebo

E2

15 71 84

Klubbmästare

Karin Nilsson

E:1

40 61 56

Vice Klubbis

Dennie Breander

El

768 47 84

Källarmä!ltare

Ulf Ranggård

E1

62 BO 98

Hans-Olof Johansson

E:1

29 07 31
89 53 14

Totts Partell

E1

Anders Ryde

E4

717 34 22

Öfvrig

Jan Hopfinger

E1

761 02 70

Chefsemitteur

l'lats Önnest"11!

E1

46 00 53

I drotts ledare

Rickard Söderqvist

E2

711 16 68

Tolverichefer

Vid förra SM1et fastställdes budgeten för den här perioden, ae vi
dare på ekonomieidan. Stadgarna ändrades också så att det nu kommer
att finnas en förfeddar, som jobbar parallellt med ÖSK för ett ge
nOllan en god studiestart och utveckla kamratskap inom nOllan samt
aellan nOllan och äldre sekt!onsmedlaamar.
Tisdagen den 22 maJ h6ller vi periodens sista SM och behandlar bl a
ansvarsfrihet för föregående styrelse. Vi börjar klockan 18 i Gröten.
Några ord om mottagningen - de nDllor som kommer till hösten kommer
nog att få möta en hel dul problem p g a nya kurser som ännu inte
hunnit bli "tillräckligt bra ft mm. Do• behövur din hjälp och ditt fulla
stöd under sina första månader här på Elektro. Ställ upp som fadder!
Den 17 maj är det planerat en stor fest- och lärostund vid kårens stuga
pA Värmdön, möt upp!
Dan 15 maj byter vi kod till Tolvan - se styrets anslagstavla.

Vid det här laget kan du väl inte ha undgått att h6ra talas o• SER
Svenska Elaktroingenjörars Riksförening. De har ett förmånligt er
bjudande speciellt för teknologer, som du inte bör missa. För JO
kronor per år får du tidningen Elteknik, möjlighet ett gå på en
mängd intressanta föredrag och mycket mera. Jag väntar på en packe
gamla Elteknik som kommer att läggas ut i Tolvan. Nyp dig några ex
och läs, Sen kan du också ta andra lappar med plats för ditt eget namn
namn och adress. Fyll i och posta till SER,
t'\Q.5't
Medvetet har jag sparat det bästa till�t, tråkigt nog är det historia vid det här laget, nämligen vårbalen. Detta Enorma tjugoFyra
timmars, åttamila evenemang hade bara en enda mörk sida, nämligen det
påträngande överskottet av våtvaror, typ regn och snö. �en trots detta
var sektionens festanda på topp ända tills det att den sista sillbiten
svalts vid halvåttatiden på morgonen.
Sist, men inte minst! Nu när sommaren kommer passar du väl på att ta
vazs på allt det gottigaste den har att ge dig, så att du kommer till
baka till Teknis lugn som en filbunke till hösten.
Styrelsen genom

T

Christer

1
TRÅKIGA NYHETER TRÅKIGA NYHETER TRÅKIGA NYHETER
E-osquarulda är mycket klågingriga (!?) och det för
svinner med jämna mellanrum saker ifrån väskor och
salar. Än en gång •••
Tag Dina saker med Dig - annars gör någon annan det!
WANTED ! ! ! ! ! ! ! !
Nyckelknippa med ölöp1111are. Den försvann på
efterköret till vårbalen, Om du har hittat
den, prata med Åke Hohl eller Mikael Engström.

-- � --

BAR
ORD&T
haft sitt sista möte för terminen. Vi tog då

hur vi vill ha vår praktik i framtiden.
vi ha en hel praktik termin?

bör man kräva för typ av praktik?

vi gå med på att man flyttar sommarlovet?
skolan/ kåren förmedla praktikplatser?

Som ni ser så finns det en massa olika frågor som bör diskuteras

ordentligt innan man fattar ett beslut om hur praktiken skall

vara utformad för oss teknologer.
Vi valde också nya

representanter till linjenämnden och till

institutionsstyreelserna (du vet väl att det sitter elevrepre

sentanter där ??). Vilka de är kan du läsa på nästa sida.

Vidare tog vi upp frågan om hur inledande kursen i matte bör se
ut och hur den på bästa sätt kan samordnas med mottagningen av

de nyantagna till hösten. Vi såg det som ett minimi krav att ha

ninst fem övningsgrupper.

Vi fick också information om vad de olika profilgrupperna hade
kommit fram till när det gäller utformningen av de högre års

kurserna. Torbjörn Lindström redogjorde för mö�ligheterna att
studera i USA.

Efter mötet avåts den sedvanliga "Brakmiddan".
Jag hoppas att ni alla får en trevlig sommar så att ni alla kan

komma tillbaka och hjälpa till med mottagningen av dem som skall

prova på den nya studieplanen. Det är nämnligen viktigt att de

blir medvetna om att det är deras egen utbildning det gäller och
att det går bra att påverka den

Teknolo5 representanter i institutionsstyrelser:
Matte:

Eva Hjärne

Numme:

Björn Buö

TET:

Pia Sindahl

El .mask.:

Annelie Parnerud

Fysik:

El.anl.:

TTT:

Lars Ljungdahl

Il
Il

Anders Berglund

Helena Andersson

Anders Wrebo

Håkan Brännlund

Il

TTS:

Anita Kanåker

Il

TdE:

Bo Karlsson

Mikrovåg:

Ingmar DahU:vist

Talö.:

Anna-Lena Haraldson•

Per-O�of Sjöberg
Ola Sellin

Henrik Sandell

Plasma:

"
Il

"

Lennart Linder

Il

Didrik Bona

Il

Sakis Stoitsas
?

Elektron:

Edgar Goobar

Honica Einarsson

Erik Waesterberg

Elmät:

Iris Kanåker

Thord Nilsson

"

?

Henrik Sandell
Mats Önnestam
Didrik Bona

Per llö):,iesson
Ragnar Möller

Janne Lundberg

Anders Pettersson
?
?

?

?

Telmologrepresentanter i Linjenämnden:
Ordinarie:

Ola Sellin

Anders Wrebo

Henrik Sandell
l::Va Hjärne

Henrik Svensson

Suppleant:

Lennart Linder

Erik Waesterberg

Iris Kanåker

Eva Boestad

Janne Lundberg

F R A N

ST UD IE VÄGLEDARNA:

Hej!
Nu är det snart sommar och (förhoppningsfullt)
sol,och så här i slutet på terminen

vill vi

gärna komma med lite goda råd.
-- Använd inte hela sommaren till tenta-läs
ning och arbete.Sikta in dig på� eller max.
två tentor under tentamensperioden i september.
Du ska väl ha lite ledigt också.
El - Koncentrera dig på spärrtentorna.Du som
riskerar att inte klara spärren kontaktar vi
i början på sommaren.
E 2 - Välj studieinriktning,helst innan septem�
ber.
E3 - Planera inte in för många valfria kurser

i ditt tredje år. Försök i stället planera in

lite resttentor under året.
E4 - Nu är du väl snart klar,va?
För övrigt - skön sommar! Vi finns här till mit
ten av juni och återkommer i början av augusti.

Kerstin Ingemar Bettan Janne Tomasz och Uffe

Vad får du egentligen för dina tjugo kronor i sektions
avgift, Ja, det undrade redaktionen också, och när vi

beslutade om den senaste budgeten på SM så tog vi och

räknade ut vad man får, Det här är resultatet.
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Arvoden:

4,27 kr. Ordförande, kassör och SNO
Sekreterarna SS och SN
Vice ordf och revision
Öfvrig och kopiatorskötare
Källeriet
12'an
Idrotten
Emissionen
PR

350
250
150
100
900
800
250
200
200

kr var,
kr var ,
kr var.
kr var,.,
kr,
kr.
kr,
kr,
kr/nr.

Emissionen:

3,86 kr, Din terminsprenumeration kostar
faktiskt inte mer.

Idrotten:

1,90 kr. Det är SOLAstafetten som kostar.
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Studienämnden:
kr. ivier be talar du inte för den
studiebevakning som du får. I
posten ingår driftsmiddagarna.
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Gäster på gasque :
1 ,6 4 kr. Profeter och folk från andra
"'\.
högskolor går gratis på vår
balen och nollegasquen. De får
�
däremot betala resan hit själva.
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W adderi ,

�
, 6 4 kr. Det är kostnaderna dels för fadder
verksamheten och dels nolleuppdragen.
Skänderiets kostnader ligger inte
på den här budgetn men skulle ha varit
betydligt större om dom hade g j o rt det.

\

\
II \; \I\'-· -----

l\ · \

\1 \'
\

1

I
1

i

Sektionsmöten ,

0 , 97 kr. I�ostaden för de subventionerade
1
måltiderna.
\
_____4-,-.........
-----... ....................... _ •. ···-·----·

\

I

i\ \ PR,

\ 0,82 kr. 1 000 kronors bidrag till biljetterna.

.
\ L_______________,,__ .....___ - - ---·· ·------·--
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Telefo n ,

0,66 kr. Fin service till ett lågt pris.

Övriga kostnader,
1 ,94 kr. Konto rsmatrial
Sektionsrepr.
Sångartäfvlan
1 2 ' an

Arbetsglädje
Gåvor
Extern .f'Rverk.
Porto
SMusK
KnEpp

50 öre

33 öre
33 öre
öre
öre
öre
öre
8 öre
8 öre
8 öre

30
25
16
16

Staffan LarssGn och Lennart Linder , båda E3 , har under det
gångna året fungerat som telcn•logrepresentanter i den av
LNE tillsatta kursrevideringskolllllliten. De ,örmedlar här
sina i ntryck av arbetet. Q.,�

rorev1oen11
jobba.

Mt2Cl -,

Varför ska man ändra på något sem fungerar? Det är en
vanlig invändning från många, både lärare och teknologer,
som tyckt att arbetet med en revidering har varit förspilld
möda.
Ja, varför? Kan man med fog påstå att vår nuvarande
utbildning fungerar? Svarar utbildningen mot de krav
som samhället ställer? Hur är det med integrationstanken
i kursutbudet ? Upplever du som teknolog att dina studier
är väl sammanhållna och målinriktade?
Svaren på dessa frågor utgör några av motiven till att vi
och många med oss ansett det nödvändigt att hjälpa till
att förändra något som � fungerar.
Vad vi ville ha:
Några centrala punkter i !!!: målsättning med kursrevideringen
har varit :
* En humanare och jämnare fördelad arbetsbelastning.
* En bättre k•pplin� mellan kurserna, aed avseende på
överlappning, glapp och inbördes samverkan.
* Att anpassa utbildningen till da&ens verklighet. Kraven
från industrin •ch det övriga samhället är intedesa1111&
idag som för ti• år sen.
* Att få linjen att fungera som en �· dels gentea•t
teknologerna och dels utåt. För närvarande består linjen
av tolv enskilt verkande och föga samarbetande instituti•ner.

-

Vad får vi?
Det vet vi inte med säkerhet nu . Men några gissningar
tänker vi våga oss på.
Arbetsbelastningen lär inte minska särskilt mycket . För
pionjärsårskursen tillkommer dessutom en del inkörnings
problem. Problemet med att kursansvariga inte förmår att
rensa bort omodernt stoff ur kurserna i samma takt som
man inför nytt kommer sannolikt att kvarstår.
Däremot kan man anta att arbetsbelastningens fördelning
över året blir jämnare .
Att bättre samordna kurserna är ett stort och svårt
arbete . Pågående kursrevidering kommer förhoppningsvis
att fungera som väckarklocka, och en kick i rätt riktning.
Sedan gäller det att hålla hårt i samordningsarbetet så att
inte alla goda idee� rinner ut i sanden och s jälvdör . Här är
teknologernas fortsatta engagemang av stor vikt , eftersom det
är vi som faktiskt har den bästa och färskaste överblicken
över vår utbildning.
Beträffande anpassning till dagens krav:
Ser man till kursernas innehåll , kan vi nog förvänta oss en
strävan till modernisering med sikte på idag aktuell och
gångbar teknik . Den numera överspelade indelningen i stark
och evagström kemmer att ersättas av en uppdelning i fyra
eller fem prefiler som bättre speglar den arbetsmarknad som
dagens civilingenjör möter. Det är här viktigt att poängtera
att det är en profilering och inte en alltför hård specialisering
som är avsikten.
Nya omräden där det av ess som blivande ingenjörer krävs
en allt större medvetenhet är bland annat: Teknikeretik,
arbetsledning, gruppsamverkan , kommunikation i tal och
skrift, arbets- ech yttre mil j ö .
Kort sagt: Människ•r i social samverkan.
I det nya ämnet Teknik & Samhälle skall en del av dessa
emråden täckas in, men det krävs också att dessa preblea
earåden berörs ech gradvis vävs in i övriga ämnen.
Målsättningen att forma linjen till en fungerande enhet
är föratdligen en av de svåraste uppgifterna för framtiden.

-- 1 1
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Preble•et belyses rätt klart av de reakti•••r på kursrevideriacen
som från början kea från lärarhåll. Kan reagerade nista.n inte
alls. Någ•n vilja till förändring red•visades i vilket fall
inte öppet. Efter hand har fördämningarna börjat rämna.
Även em ideerna inteflödar , så visas det på sina håll en
ged vilja till förändring och utveckling.
Revideringsarbetet har ta�it enödigt libl« tid, •ch det huvud
sakliga skälet för det är LNE ' s svaga agerande i frågan .
Bristen på ledning har varit påfallande , •ch detta i
keabinatien •ed ett dåligt fungerande linjekansli har inneburit
att den haJldlingsfrihet linJen b•rde ha i dessa frä&er
nästan helt har saknats . Tekn•legernas agerande i LNE •ch
institutionsstyreleer ke..er att vara av ster vikt för linjens
utveckling,
Framtiden
Vi vill avslutningsvis skissera några av våra ideer om
det fortsatta arbete t .
För att kunna "öppna" linjen utlt är det viktigt med
externa kontakter, både idustriellt och samhälleligt . De
kontakter som hittills tagits är bra, men o tillräckliga. Det
är int e bara våra profeters kurskamrater som ska ges tillfälle
att lägga synpunkter på vår utbildning. En aktuellare och
ofta mer initierad bild av utbildningen har nog den nykläckte
E-ingenjören. Många statligt tillsatta organ och nämnder
kan också ha vettiga synpunkter att lägga. Som exe mpel kan
nämnas Forskningsrådsnämnden ( FRN ) .
Viktigt är att LNE ges s tadga och handlingskraft, och att
man tar tag i linjens ekonomi och sätter stopp för den
ekonomiska lekstuga som institutionerna nu tillåts bedriva.
Målsättningen för framtiden måste vara att skapa förutsättningen
för ett fortlöpande revideringsarbete. Kursrevidering ska
inte vara något man tillgriper vart 10 - 15'e år för att
fräscha upp en utbildning som är nedkörd i botten.
De förändringar som nu görs måste följas upp för att få en
återkoppling till det arbete som lagts ned, och för att få en
styrning av framtida arbete.

�
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Det har varit en ide som redaktionen har haft sen i höstas
att på något sätt presentera skänderiet föJ E-Osquarulda.
Först var det ett hemma-hos-reportage med 'ÖSK som verkade
roligast men efter många övertalningsförsök fick vi ge upp.
I gengäld skulle vi få vara med på något evenemang när
de Konglige konstituerade sig, men av det blev int e t . Till
sist fick vi vår chans. Vi skulle få intervjua gänget när dom
int�g ärtor och pannkaka utan punsch . Så här följer:

som följde med dom upp till
var en
kåren för att äta middag . Man vet aldrig vad man kan råka
ut för i ett sådant sällskap . Skulle jag bli utsatt för att
försöka snabbäta min soppa? eller skulle mina pannkakor smaka
underligt? Ja, det var många orosmoment . Jag kände mig lite
som en sparv i tranedansen.
- Hur är det med herr Emission, kollllller han att ha studiemedel
nästa termin'?
Vackert, det började som en intervju av mej, gjerd av skänderiet .
Jag repade lite •�d, och började med att fråga:
- Är0>-Mikael en envåldshärskare?
- Ja , mest våld svarade någon.
- Ne j , d•• flesta av ess skulle ju inte sitta här em det var
så. Vi gör ju det här för att det är religt .
Gänget verkade bra sa11111ansvetsat. Det tycktes inte förekomma
några direkta metsättningar .
- Det här är f� sta g�en på länge som �ela skänderiet är
handpleckat av OSK , sa�'llikael Engström , �SK.
- Det var lätt att övertala dem flesta men det fanns ett par
so• var mer svårövertalade.
Alla utem jag var klara aed maten , det stojades ech det var
svårt att få något vettigt ur någ&n. Någon började lösa kersordet
i Kalle Anka.
- Vacker fågel, fyra bo kstäver, slutar på ALK. Vad kan det vara?
- Har du försökt med ett F någen gång?
- Ne j , jag kea bara till E ech jag tyckte inte att det stämde .

-- (? ---

Jag blev klar med pannkakan och försökte göra det hela lite
mer seriöst. Jag undrade vad dom ansig om samordningsgruppen .
- Allt ska kunna diskuteras i gruppe n , även enskild skändares
uppträdande. Den ska vara ett språkrör, och får inte anses
vara en klago central. Men den ska kunna fungera som en sådan
om det blir nödvändigt. Gruppen ska diskutera fram en lösning
som alla kan ställa upp på och det borde lösa dom flesta
problemen med motsättningar.
- Dom kontaktsvårigheter som finns är helt onödiga. Det är
tråkigt med det misstroende som riktas mot oss . Dom motsättningar
som visade sig i samband med det förra SM'et har nog inte lagt
sig ännu , men till hösten ska det förhoppningsvis fungera.
- Det står mycket vettigt i idekatalogen från Esso, det finns
ju mycket som vi har föreslagit , men den måste främst fungera
för samo rdningsgruppen. Vi som enskild . grupp i mottagningen
kan inte sätta oss över resten.
- Det är väldigt jobbigt att man inte kan få vara en vanlig
teknolog när man pratar med andra. Skändaren finns ju ändå
bara i badro cken och fracke n.
Korsordslösarna försökte få ut dom sista orden men�!icke tog
ifrån dom tidningen . Ett litet gruff uppstod och till slut fick
dom tillbaka tidningen .
- Vi kommer att h a en mjukare attityd än tidigare. Vi ska
fungera mer som lekledare än traditionella s kändare. Det får
absolut inte förekomma någon arrogans.
�ikael lät sig fotograferas med en mjölkförpackning i handen,
det var inte avsett som någon nidbild,
- Pommac är en väldigt hälsosam dryck, Den är så hälsosam att
det ofta är Pommac som förekommer när det sägs att det är bäsk.
- Det får inte finnas någon skändare som raglar till hösten.
Sturebadet har slutat med badro ckar och ett nytt plagg är under
utarbetande . Flera både goda och dåliga förslag kommit fram.
- Det kommer att visa sig vad vi kommer fram till,
- Det kommer också att visa sig om det kommer någon konglig
sångbok, det beror på om produktionsproblemen är övervinnbara.
Skänderiets kontakter med Djurgården lär vara mycket g�da,
�Ollan kommer att få det väder som nOllan förtjänar, och
,/Mikael kommer att " s j unga" i bastun,
Efter de kungörelserna bröt vi upp och gick till e n grässlänt ,
gräsmattan får e j beträdas , för att ta lite bilder. Dom hade

-
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mycket svårt att stå still och det var besvärligt att få dom
att fastna på plåten. Till sist fick jag ett par acceptabla .
. 1.7'" 01.:,
bilder och jag kunde komma ifrån dom med livet i behåll. �
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Tomas Trång, ,t?
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�ikael Engström (8SK) , ·�Christian Storck, 'IJ.ke Hohl
,
,,,:2:
·""
Hans Dreijer och �Totte
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I höst kör den igång . Den nya årskurs 1 med de reviderade
kurspl anerna . Vad innebär det? Händer det verkl igen något.
Kommer underv i sni ngen att b l i bättre.
Ja, det beror på .
Förändringarna i revideringen är bara av rent organisatorisk
art. Kurser har flyttats så att de l i gger bättre i tiden.
Dubbelunderv i s n i ng undv i k s . Ett kursblock med elteknik har
lagts i ettan. Och så vidare.
Kursrevideri ngen i nnebär inte sig bättre undervi sni ng el l er
nya underv i s n i ngsformer . Det beror fortfarande på l ärarnas
intresse. Förändri ngarna är bara en plattform att stå på inför
framtiden. En nödvändig organisatorisk reform som ger möjl ig
het att åstadkomma en bra underv i s n i ng .
In i t i ativet i arbetet har hela tiden kommi t från teknologhål l .
Det är teknol ogerna som stått för de flesta goda ideerna medan
l ärarna vari t skrämmande pas s i v a . D i s kussionen kring kursrev i 
deringen har dock ökat i ntresset på flera hål l . Det är positivt
och i ntresset bör vi dmakthål la s genom fortsatt a k t i vi tet.
Många goda ideer har funnits på ol i ka stadier i arbetet. Inten
tionerna har i många fal l drunknat på vägen. Tröga lärare.
Oeniga institutioner. Kompromisser. Sl öhet. Bri stande dri vkraft
hos l i njen.
För att i ntentionerna s ka l l kunna genomföras krävs ett fortsatt
engagement från elevhåll . . Teknologerna måste argumentera för
goda ideer på al l a hål l . I insti tutionsstyrel ser. I kursnämnder .
I l i njenämnden. Hos förel äsarna.
Ge i nte upp.
Det gäl l er att skapa en pos i t i v anda för underv i sn i ng hos både
teknologer och l ärare . . En god v i l ja kan ge fi na res u l ta t . En
dål i g v i l j a kan l ätt motiveras med bri s tande resurser. Med en
god v i l j a behöver förbättringar i nte kämpa i motv i nd .

-

Vad s3knas då?
Ja det är många saker som kommi t upp i d i s kussi onerna . Några av
dem tänker jag nämna här . Det är i nga utopier, men det krävs
v i l j a , i n i ti a t i v och a k t i v i tet för att genomföra dem.
Samarbete över i ns t i tutionsgränserna. Man bör sträva efter att ut
nyttja de resurser som fi nns på l i njen på bästa sätt. Många ämnen
l i gger idag i gränsområdet mel l an två el l er fler i nstitutioner. Här
vore det naturl i g t med ett samarbete .
Vårt stel benta system med i n s t i tutioner motverkar ändringar. I nterna
synpunkter och ett ens i d i g t sti rrande på i ns t i tu t i o nens resurser är
ofta mer avgörande än omsorg om utb i l dni ngen. Insti tutioner som
samarbetar om kurser är ett sätt att råda bot på detta . Men för
att ett samarbete ska l l fungera fordras det en pos i t i v stämni ng .
En pos i t i v anda hos a l l a i nbl andade.
Skapa det!
Exempel på ämnen där i ntentionen vari t att skapa samma n hå l l na
kurser är el teknikblocket i årskurs ett och d i g i ta l teknikblocket
i årskurs två. I i ntet av fa l l en har det bl i v i t en kurs. Inbl andade
i ns t i tutioner har hårt hål l i t på att deras undervi ss n i ng skal l vara
en separat kurs . Inte en del av ett större ämne. Man samarbetar
dock genom en gemensam kursnämnd. Ett steg i rätt r i ktning .
Vad som också saknas är en öppenhet för föränd r i ngar. En v i l ja
att göra något nytt. En pedagog i s k di skuss i o n .
Lektionsunderv i s n i ng och projekt är ofta s l a gord i debatten när
man pratar om underv i s ni ngsformer. Ingetdera är något a l l ena sal i g 
görande- Al l t måste anpassas efter respektive ämn e . Lektioner är
dyrt. Projekt passar bara i v i s s underv i s n i n g . Med dessa konsta
teranden sätter man s i g med armarna i kors. Konstaterar att det
är nog bäst som det ä r . Försöker i nte tänka ut något annat.
Fi nns det i nga andra a l ternat i v ti l l förel äsningar och övn i ng a r .
Andra al ternativ än r e n l e k tionsunderv i s n i ng .
Tex. Ett färre antal förel äsningar där teori behandl a s . Ett färre
antal övningar där l ös n i ngsmetoder demonstrera s .

I a rs l u tn i ng t i l l

övningarna ett antal räknestugor. Där man räknar själ v , har t i l l gång
t i l l handl edare och har ett kursmater i a l som l ämpar s i g för den
typen av undervi s n i ng .

.,._... r9od��}9 �

Varför d i s kuterar man i nte hemtal , själ vverksamhet och kontro l l 
skrivningar. Vad vore mest positivt för underv i sn i ngen .
När man pratar om kursomläggni ngar defini erar man v i l ka moment
som bör behandlas i kursen. Men struntar hel t i hur kursen utforma s .
Lärarens rol l . Kursmaterialets utformni n g . Och andra faktorer som
är m i nst l i ka v i ktiga för kursen.
Några timmar h i t el l er dit ges stor betydelse. En oanvändbar l äro
bok nämner man i nte ett ord om.
Det är l i njen som ansvarar för de kurser som ges . Inte bara formel l t
i nnehå l l utan även faktisk utformning och genomförande. E n upp
följning bör automatiskt ske. Från l i njen. Det ska l l inte behövas
en kamp från teknologernas hål l för varje l i ten deta l j . Självklart borde studi erektor sköta detta . Och se t i l l att det verkl igen
händer något . Precis som på andra sektioner.
Det borde vara l i njen, med fast anstä l l d personal , och inte
teknologerna som står för kontinui teten i arbetet.
Laborationer. Det har vi många . Måste a l l a vara stöpta
Att följa det recept som står kokboken-labPM:e t .

sanma mal l .

Att l ära s i g l aborera är inte bara att mäta med e n färdig kopp l i ng .
Det innebär också att planera mätningarna. Att redovisa mätningarna,
även på annat sätt ä n att fyl l a i värden på prickade l i njer. Osv .
Al l t kan man i nte göra i a l l l a labbar. Men a l l a o l i ka moment bör
behandlas någon el l er några gånger. För att få detta bra måste
en central samordning, från l i njen , ske. Annars tar varje institution
bara med det man tycker verkar bra. Utan helhetsb i l d .
Prograwmering och användning a v numeriska metoder. Det bör användas
som ett verktyg i utb i l d n i ngen och o b li gatori skt komma in på ett mer
meningsfu l l t sätt än idag.
Rapports kri vande . Redov i sn i n g . Sem i narium. Föredrag. Detta bör tränas
i samband med praktiska uppgifter i ol i ka t i l l ämpade ämnen .
Något självständ i g t projekt bör genomföras under utbildningen.
Matema tikundervi s n i ngen bör knytas bättre ti l l ti l l ämpningarna .
Exempel från ti l l ämpningar bör användas i matteundervisningen. De
metoder som används bör återkonma i t i l l ämpningar i nnan de fal l i t
i träda. Det bör framgå att matten är ett verktyg och i nte en
isol erad värld för s i g .

Det här var några i deer. En del bra . En del dål i ga . Fl er ideer finns .
Tanken är att det s ka l l vara en i ns p i rationskäl l a . Jobba vidare och
vänta i nte resultat omedel bart. Men om ideerna får gro ett tag så
ger dom resultat så småningom.
SENASTE NYTT OM KURSRE V IDERINGEN
Under våren har fem profi l grupper arbetat och tag i t fram försl a g t i l l
fem tänkbara prof i l er i trean och fyran, el energ i tekni k , tel ekommuni ka
tionstek n i k , i ndustri el l el ektroni k (med både "kraft" och "tel e" -ämnen ) ,
fys i ka l i s k el ektro n i k och datatekni k .
Grupperna har bestått av l ärare, teknologer och näri ngsl i vsrepresentante r .
Efter p!sk l a d e grupperna fram vars i tt förs l ag ti l l prof i l . En del väl
genomarbetade, en del mer hafsigt hopkomna.
Med dessa förslag som utgångspunkt kommer kursrevideringsgruppen att
sammanstäl l a ett förslag t i l l årskurs 2 . Med utgångspunkt från det
material som finns kan man förutspå att inga genomgri pande förändri ngar
kommer att s ke i det t i d i gare försl aget ti l l årskurs 2 .
Fl era a v grupperna har i s i na försl a g tag i t upp kursstoff som idag i n te
i ngår i utbi l d n i ngen. Inte minst på i n i ti ativ från teknologer e l l er
näringsl i vsfo l k . Sådan exempel är: ekonomi på ett t i d i g t stadium så att
det kan användas som ett verktyg i andra ämnen, ämnen och kunskaper
av typ Tekni k och Samhäl l e , presentationstekni k , produktion och ti l l 
förl i t l i ghet som är v i kt i ga begrepp när man börjar arbeta. Kort sagt
en bättre anknytning av våra teorier t i l l verkl igheten.
För att a l l a dessa storstilade planer ska l l kunna genomföras krävs det
också en bättre l å ngtidspl aneri ng från l i njens s i d a . E n ekonomi sk
argumentation måste föras i nom s ko la n . Man kan i nt e , som i da g , s i tta
med armarna i kors och konstatera att El ektro är den l i nje som har
minst ans l ag per tekno l og . Utan att reagera. Utan att agera.
Vare s i g studieresultat (enl i g t senaste s i ffror de sämsta på KTH)
el l er elektroteknikens snabba utveckl i ng kan acceptera en sådan sl apphet.
Al l ts å : jobba vi dare. Låt oss väcka el ektro ur törnrosasömne n.
Jan-Olof Akerl und.
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Eller hur man gör po jkar av (grodllll.ä.n • • , , , , , , ,

Det hela började egentligen långt tidigare.Närmare

bestämt förra Valborgsmässoafton .Ett antal gaada

Osquar, däribland årets h jältar ,beskådadae fjolårs

upplagan av forsräanet , Vi frapperades av den fantasi

löshet som karakteriserade de Uppsaliensiska "båtarna " .

Något måste göras . Långa nätter av planerande följde,

En dylik expedition måste nämligen förberedas ntggrant,
Framåt TTS-gk 'n började de första utkasten ta for11.

En av s tadens mer framstående gummifiraor kontaktades ,
ty reglerna föreskrev gummiskepp.Skeppets form var

redan fastställd ;ett epsilon i vackert vitt !Firman i

fråga skänkte oss med varm fot,på s tående hand , tvenne

utrangerade entreprenaddäck dvs tvåmeters 40-kilos

pjäser som de förklarade inte skulle flyta.Vad göra?

Jo,med teknologmässig ackuratess löstes problemet av

våra h j ältar genom att låta firman också skänka två
innerslangar.
1,

2,

Nu kvarstod emellertid två problem;

att frakta däck och slang till Tolvan

att övertyga SM tm nödvändigheten av likvida

medel för ovanståenie .

Efter ett flammande upprop illustrerat av konstfärdiga

planscher löstes problem "2 , " med acklamation varav
följd�

att problem " 1 , " gick en säker gränsvärdes

övergång till mötes,

Så var det dags för s j älva konstruerandet

som skedde i Tolvan under påsklovet .Beväpnade med

diverse hoprafsade och hoplånade verktyg , hoppfull

håg och fantasi skred de bägge oförvägna till verket. ,
FlytprGV företogs i Hydromekaniks bassänger.

Instituonens professor uttalade sig härvid i positiva

ordalag om skeppets sjöegenskaper.De omsorgsfulla

beräkningarna hade stämt!

Äntligen kom den stora dage n ! Redan klockan

7 , 30 samlade sig en liten skara tappra i Tolvan.Båten,

som h ögtidligen döpts till M/S (, lastades på transport

kärran och besättning och servicepersonal lastades in

i bilen.Samtliga (möjl, inte föraren) föll omedelbart

i en djup sömn.Plötsligt var vi i Uppsala. En bensin

mack togs i beslag för att genomföra de sista för

beredelserna.Försiktigt närmade vi oss startplatsen • • •
Ett speciellt startnummer , 12 ,hade reser

verats förM/S €..Sj ösättningen klarades galant av den

numera s j övana besättningen.Under munter och kraftfull
sång (?) girade vi in mot vår startposition.Vatten

temperaturen befanns vara angenäma +6 ° ,vinden OSO,

svag bris akter •m tvärs ,Tävlingsledaren ropade ut:
"5 sekunder till start" • • • • •

�/S (. gled majestätiskt iväg.Besättningen

paddlade värdigt sin väg fram mot

den första bron,

Trots ett lätt regnande var stränder och broar fyllda
med folk som ivrigt hejade fram vårt stolta fartyg.

Publiken,med starka internatienella inslag , inspirerade

gång efter B.lll!l.an de oförvägna till att stämma upp i
skrovlig sång.i,s

t guppade

lätt i bogsvallet fram

aot den första forsen.Färden gick under en låg bre

i lugnt vatten,men s•art ökades takten av en till-

l

tagande ström.För em skeppets rw:i.dade stäv väste skwa
i virvlar och vi kunde se resteni.a av haverister

längs s tränderna.Jf/S l stävade allt snabbare i den

ökande strömmen.Spänningen drevs exponentiellt met

ett toppvärde.Publiken skrek oroliga varningsrop till

de bägge h jältarna. Tryggt förlitande sig på båtens

inbyggda egenskaper fördrev dessa tiden aed att kasta

frisbee och bistå andra båtar med geda råd .Även ha.ad
slag utbyttes aed andra s j öfarare.

Några skickliga aanövrer på själva fersnacken

styrde M/S t rätt ner i hrsen. Vi sveptes iväg av fersen

som gripna av ett gigantiskt magnetfält,rakt ner i de

skummande virve lströmmarna nedanför .M/S t skar med

bogen rätt igenom en våg och tog in vatten. Skeppet

låg i vattenlinjen men bar fortfarande sin besättning.

Besättningen bemannade öskaren och situationen var

snart helt under kontroll . Ännu en gång skallade en

mer välment än välljudande E-visa genom luften.Pub

likens jubel,vår belöning!

Ungefär vid denna tidpunkt började vi lida

brist på frisbees , mest beroende på en viss oförmåga
hos våra medtävlare att fånga frissen.De hade ju
inte heller som vi möjlighet att färdas stående.

Vi förberedde dock ett sista försök.Då vi nu hade

nått lugnare far vatten styrde vi upp mot ett annat

skepp , en stor otymplig koloss gjord av många gummi
slangar .Efter ett antal kast gick vår sista frisbee
i s j ön och vi ägnade oss i fortsättningen helt åt

sång.

/.

Nu närmade vi oss den avgjörande sista forsen.Den
hade på vissa ställen ett lodrätt fall på ungefär
en halv meter. Detta hade vi konstaterat vid en tidi
gare rek.Vi diskuterade ivrigt var detta fall var
någoastans ; skulle vi hålla till vänster,höger eller
kanske mitt emellan?Då och då avbröts diskussionen
när någon av besättningsmedlemmarna bröt ut i våld
sam sång .Även vinkningar och publikfrieri distraherade
oss från att ägna båtens manövrering full uppmärksam
het.Plötsligt var forsen där ! Likt en anfallande hök
dök vi ner i forsen och maskerade oss tillfälligt
som Ubåt.Inte ens detta kunde få oss att mista vårt
fast rotade goda humör!Några snabba tag med öshinken
och där guppade vår trogna M/S � likt en and i bak
vattnet ,M&let var nått ,nu väntade hamn och famn på
de tappra hjältarna ! ! !
Så småningom fick vi båten i land och
kunde själva njuta av en välförtjlnt dusch.Även
piquenique stod på eftermiddagens procram. Sedan vän
tade Elektroårets höjdpunkt -VÄRBALEN-.

****** TACK T ILL******
KJELL ERMAN på RING-ACKE i Högdalen
Hr BERGVALL senior
NISSE på Elektros verkstad
TORD BYQUIST på Hydromekanik
MATS ÖNNESTAM
JAN LUNDVALL

Många vackra ord har sagts om

FAD D R A R NA . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Dessa kreativa, sociala, mjuka, varma, medmänskliga, uppl uckrande
oom kull runkeliga överdängare till E-teknologer som :
SKÄN KER H E LA S I N SJAL
För att komma i kontakt med och välkomna :
G R UNDVALEN FÖR E L E KTROS FORTBESTÅN D.

Om höstarne samlas de.....
»>»>

de knyta upp i små grupper

»>»>

de finna på aktiviteter

»>»>

de visa L I VET hos Elektros teknologkår

ALLA VET V I VAD E N FADDER
I N N EBÄR FÖR EN N O L LA

DET SKALL NÄMLIGEN PLANERAS

Förhoppningsvis blir det en kamrat som går
i någon av de högre årskurserna. Denne ber
ättar hur det är och hur det har varit för
honom/ henne. Ibland kan nOllan kanske få
hjälp med praktiska saker.

Om allt fungerat som det skall har d u också
fått en lapp i Ditt fack som berättar lite det
aljer. Läs och begrunda. Vi som tänker och
skriver är inte ofelbara. Berätta gärna för oss
vad du tycker.

I år skall vi försöka få igång fadderiet redan i
maj's sköna månad. Det innebär att DU får
se dej omkring efter anslag som kallar dej
till faddermöte.

Till sist vill vi säga två saker:

I början av terminen sker en del arrangemang
för att nollor och faddrar skall lära känna va
rann ordentligt.

Det går inte att nog betona vikten av en väl
fungerande fadderverksamhet.

Ju fler faddrar vi blir, ju fler blir vi som del
ar på jobbet.

Vi skall väl göra så gott vi kan ......... .
Era egna

KR ISTE R

FÖR FAD DRAR:

r
JAN N E

M I K R O D A T O R E X P E RT
PÅ BESÖK I SVERIGE
Under maj och j uni 1979 kommer

STANLEY MAZOR

från Intel Corporation,

Santa Clara, Californien, att vara gästprofessor vid institutionen för
Telet,ansmi ssionsteor i , KTH.
Stanley Mazor är ansvarig för extern och intern utbildning för Intel och
har deltagit i utvecklingen av mikrodatorerna Intel 4040 och 8080. Han
innehar de första patenten inom området och har publicerat c : a 24 artiklar.
För närvarande arbetar han med utbildningsproblem kring Intels nya
16-bitsprocessor 8086.
Under besöket kommer S. Mazor att hålla nedanstående seminarier . Dessutom
kommer han a t t f i nnas t i l lgänglig vid ins e . för Teletransmissionsteori
för konsultation . Den 15 maj besöker han Teknikum i Uppsala, den 24-29 maj
Chalmers Tekniska Högsko l a , Göteborg och 7 - 1 1 juni Linköpings Tekniska
Högsko l a . Ytterligare upplysningar fås genom Elise Gra�st röm t e l . 787 84 3 6 .

S E M I N A R I E R

Stockholm.

3 maj

"Microprocessors - pas t , present and future"

k l . 1 8 . 00

Sal: Polhemssalen, lngenjörshuse t , Malmski:lnadsgatan 48 A.

10 maj
9 . 15 - 1 7 , 00
17 maj
kl . 1 5 . 15
5 juni
kl. 1 5 . 15
14 juni
kl. 15.15
1 8 j uni
k l . 15 . 15

"Introduc tion to a 16-bit microcomputer - the 8086 , "
Sal : E2 , KTH, Lindstedtsvägen 3 .
" The microelectronic r evolution - a n overview"
Sal: E2 , KTH, Lindstedtsvägen 3 .
"Introduction t o microcomputer peripheral chips"
Sal : E4 , KTH, Lindstedtsvägen 5.
"Introduction to single chip microcomputers
Sa l : E2 , KTH, Lindstedtsvägen 3 .
"Single chip microcomputer applications "
Sal: E2 , KTH, Lindstedtsvägen 3 .

ETT AVSKEDSORD MED FRAMTIDSVISION
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Nu äntligen kan alla kära E-Osquaruldas levrar andas
ut Klubbmästaren aed stort K har avgått .
Många anser att det nu är dags att släppa fraia
sektionens verkligt stora löfte inom detta område
som tillika är Teknismästare i ölhäv ( }-liter stark)
hon för det är en hon ( men dricker som en hel karl)
heter KARIN ko1D111er nu att få hand om sektionens
föråd av Eau de vie ( i dubbel bemärkelse) VITS?
Helt avsågad är man dock inte , jag tänker då närmast
på sysslan BGm kassör, ett jebb som för öTrigt ver�ar
vikt för gamla klubbissar , när jag ändå har tillfälle
skulle jag vilja be alla eTekneleger att anlla aed
sektienens aedel för som det ser ut lcelllller vi att beåöTa
alla tillgängliga aedel till att inkö�a mycket nytt
jag tänker då närmast på kepiatGr , kaffeautoaat edyl .
Förövrigt kemmer jag att till hösten att utöva allt
jag inhämtat angående pennalism och övrigt yngre förtryck
jag har varit i Chile och lärt mig.
PS . Jag vill helst att ni i närhet av mina vänner och
bekanta kallar mig f d Klubbmästare istället för kassör

•

så de inte får förutfattade meningar

DS ,

Åke Hohl
f d Klubbmästare

När det är tenta i Mek del 2
man teorin bör ha klarat
Annars huvudbry man lätt kan få
om det blir som man befarat
När herr Binet • s formel ej var med
vår kära <f tog MA ( e)
Vad är momentet?
Vad är momentet?

•

�
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Jag tog en chans , det var lotteri
där stod Binet ' s , den bör kunnas
På tentan står det corioli
hans t eorem ska förkunnas
Jag gråter ut, jag är Keplerrörd
mitt livs vision, den är nu förstörd
Vill ut från tentan
Vill ut från tentan
Och angreppspunkten till kraftsystem
beräkna fram resultanten
Det är för mig ett för svårt problem
jag borde s tannat hos tanten
Med henne hellre jag legat i
men nu j ag tö1111.er min energi
Uppå en tenta
Uppå en tenta
När klockan närmar sig tio slag
jag samlar hop mina papper
Pör då så vet jag att jag 1 dag
har varit tillräckligt tapper
Fast resultatet har blivit noll
hU111öret växlar till dur från moll
GÅR UT FRÅN TENTEN
GÅR UT FRÅN TENTAN
N edtecknad på t entan

(S)
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S E K T I O N E N FÖ R E L E K T R O T E K N I K
TEKNISKA HOGSKOLANS STUDENTKAA
KONGLIGA TEKNISKA HOGSKOLAN

INFORMATION FRAN EDER NYE( ? ) ÖFVRIG
Jag heter Jan Hopfinger ( om Ni inte visste det redan )
och det är mig som Ni valde till öfvrig fär närmaste
halvårsperiod.Jag går i ettan, och träffas nästan varje
dag i Tolvan,

( UTOM TISDAGAR:FREDAGAR:LÖRDAGAR & SÖNDAGAR) .

VINTERTRÖJOR
Det finns över 40 stycken av de underbara vintertrö jor
både med och utan ryggtryck. De säljs till alla �ill
det fantastiska priset 55 :- utan och 60:- med ryggtryck .
Det finns minst två orsaker att Du skall skaffa dig en
vintertröja NU*
1 . Sommar väntas bli kall ! !
2. Man vet inte hur mycket blir nästa års vintertröj a
försenad
ELEKTRO TRÄNINGSOVERALL
Det finns ca 15 overaller till salu just nu ,
och de säljeS till de som vill fr o m 9/5 •
Det finns tem 1 i storlek

S ( small) .Priset

lr fortfarande mycket lågt bara 1 30:-

SODARTRÖJAN 79
Sektienens gen•• tiderna vackraste tröja väntas ko11m&
eakring deA 20 maj ( i

u) .

Terllli.neAa sista undervisningsdag

infaller den 22 aaj , så tröjeraa ke..er att säljas av
aågen i styrelsen före vissa tenter. All inforaatien om
ee11Jaartröjer ke1111.er att finnas på aAslagstavler i 1 2"aa.
Tröjerna säljs bara till dea sem beställde ! .Priset keaaer

I

att ligga eakring ca 30:SEKTIONSNÅIÅR
DE är redan beställda ech väatas kemma Aär s•• helst .
Ko..er att säljas i funkrullmet ca 8 :- styck,

DEKALER
Säljs sem VaAligt , 1 , 50 stera ,

e , 7 5 små. DU kemaer att

behöva Jlånga under selllllB.rem, ( OM Du åker till Göteberg t ex)
SÅNGBÖCKER
Säljs billigt bara 2 5 :- styck

Eder nye Öfvrig JAN HOPPINGER
Postadress
Fack
1 14 28 Stockhol,i

Gatuadress
Osquars Backe 1 2
Tel. 08/21 3 1 18

Postgiro

Huvudkonto
Kalleri

50 53 06-1
65 84 28-8

Kårhus

Drouning Kris11nas Vag 15-19
1 1 4 28 Stockholm
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KONGLIG �SK BEFINNER SIG IBLAND UTE OCH KÖR BIL, FÖRLÅT ÖVNINGSKÖR

BIL� TAG DIG I AKT OM DU BEFINNER SIG PÅ DEN ASFALTERADE DELEN AV

VÄGARNA SOM KALLAS FÖR VÄGBANA ! ! ! TITTA ÅT ALLA HÅLL OCH TITTA ÅT ALLA F
HÅLL EN GÅNG TILL INNAN DU GER DIG UT I TRAFIKEN !
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FINA L E

I mars hade "MBR en hektisk period. Om tidsschemat inte verkade späckat nog
med SMusK-göromål som internat, förberedelse för Quonsärer och genomförandet
av desamma, så lcunde 1IBR alltid döda lite tid genom att förbereda s ina fram
trädanden på SM den 1 4 och 28 mars. Lite tid att döda hade"MllR faktiskt mel
lan 1 5 .00 och 1 5 . 45 den 1 4 mars. Då nedtecknades det fantastiska alstret, som
sedan skulle framföras.
Sektionsmötets höjdpunkt inleddes med att'MBR läste upp (och stundom försökte
sjunga) sin verksamhetsberättelse för perioden 78-05-01- -11-30 bt. Sedan
framfördes 'Father and Son' instrumentalt på saxophån. Något piano hade natur
ligtvis inte infunnit sig� Sedan framfördes av hela sektionsmötet följande väl
kända sång:
SICALÄRMUSIKENS �RIUMFMARSCH
Mel: Ada Text: R Nyman
Vi kör nu vår Skalärmusik
Vi tar den om igen
Alle man kom igen
Hör vilket dån och larm
spänn din barm ·
Vi tar den om igen,
mera larm
igen, igen, igen DC al FINE
1 .Hör musiken ://
. 2.H8r vår musik FINE
Det var nära att allsången fick avbrytas i förtid. SM-besökande E-Osquaruld&
framförde nämligen sången med ett sådant eftertryck att kårhuset började ska
ka och var på väg att rämna. Det noterades t o m små vibrationer ( 0 , 1 på Rich
terskalan) på seismologiska institutionen i Uppsala.
Efter detta framförde"MBR, med benäget bistån�, en helt färsk text till samma
melodi. Texten handlade om ett stort evenemang under den följande helgen och
lät såhär
. --- ---- -··--�--r --··
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Al1,· , ,,,1u c1
och larm

ren, alla är på Södra Teatern. Vi

:
.ÅL

FINE

på Södra Tfaterns scen. Stan är

ren, alla är på Quonsär. Köp en �iCln�

t # .. , t:r J , : , rt tr) I J. a J. 1 J. J 2 ,I
,j, �

aigaätt· �ig mätt Vi
särbiljett. Det är det enda sätt,.att På SICALÄREI se sigmätt· sigml!:tt
.
.
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Efter sången bröt en applåd (0,2 på Riehterakalan) ut som aldrig verkade vil
ja ta slut. Antagligen var det för att hindra"}IBR att fortsätta sjunga. Efter
en massa döenack upplöstes SM och alla gick till sitt.

Inför SM den 28 mars letade'lIBR efter det flyttbara pianot för att ställa in
i kröken.Problemet var att det var spårlöst försvunnet. Bet fanns inte ett
vettigt piano att uppbringa i hela kårhuset. Vad göra? Detta skulle ju bli
den stora finalen på en framgångsrik karriär som musikborgarråd. Nåväl, vid
det här laget var °MBR ganska härdad och hade fått en viss empirisk flexibi
litet. Till SM medtogs en rad instrument, si att en viti valfrihet skulle upp
nås när det var dags .

I SM : s inledning valdes några nya funktionärer för kommande period. Bland annat
valdes ett nytt musikborgarråd. Han heter Erik Hagersten och ger ett för�ta in
tryck av att vara mycket trevlig och sympatisk. Det skulle visa sig att utnäil
ningen skulle stiga honom åt huvudet.

Eftersom piano saknade• tog"}IBR ur sin rika instrumentsamling fram en meaodika,
Det är en aln där mojäng med pianotangenter som man blåser i. 'KBR sjöng nu sam
tidigt som han kompade sig själv på melodikan. När han h�ll på som bäst blev
han avbruten av buarop från sin efter:l:i:ädare , Mär buaropen trots anmaningar
fortsatte blev-fIBR förgrymmad. Om nu den här Erik inte gillade framförandet,
så kunde han lika gärna få komma fram och hjälpa till så skulle han få se hur
lätt, det är. Det är otroligt att man kan gripas av ett sådant överlägset över
mod utan att känna till vad man kritiserar. Nu hade han mage att gå fram och
hämta en gitarr ur instrumentsamlingen, Under tiden blev-f!BR trött och lade
sig att vila på ett bord. Sedan började den där Brik spela medan �R sjöng
TRÖTT I DAG
Mel : Yesterday
Vers 1 : Trött i dag
Åh, jag känner mig så trött i dag
Jag ligger här och vilar mig ett slag
Puh, vad jag är trött i dag

vers 2 : Skutt i går
det var det värsta skutt på många år
det är därför jag nu inte står
för att jag var på skutt i går
stick: Varför måste jag dricka, det
förstår jag ej
Jag träffa' en fin flicka
det var en sexig tje-e-e j , ur
vers 3: balans i går
Jag betedde mig ju som ett får
Jag föll ner och drog loss hennes hår
ooh bet sedan i hennes tår.
vers 4: Hon blir svår
att fås först& att det var min amor
som gjorde att jag smekte hennes lår
Jag bare s edan ut på bår
och slickar nu mina öppna sår.
Låten skrevs ursprungligen tar Sångartäflan, men blev refuserad. Det var kans
därför Elektro kom på tredje plat s .
Efter Trött i dag hämtade 'MBR e n klarinett 1IT sin rika instrumentsamling och
spelade tillsammans med Erik en originell version av ' Sjöeala vala ' av Evert
och bearbetad av Ulf Blomkvist. Sedan var det dags för den sentimentala slut·
klämmen
T��lc

i

OM

NIA/V

,CUNII�

IS (.I A VIJU()RI) p4•
t<
FltllM<;l()A,U 4 V ,v,l)<;T,11
El'tl SflO/V

Mel: Father and Son (vad annars)

Adjö, adjö
Nu är det slut
på min epok som musikborgarråd
Jag hoppas att Ni hade kul och trevligt
Jag lämnar Er
kommande år
för att tjäna mitt fosterland
Ni blir säkert glada att slippa höra mig igen
MEN FAN VET, JAG DYKER KANSKE UPP i:NDÅ
Det skall bli skönt att i fortsättningen kunna gå pl SM oob kunna delta i de
batten med nyktra, övertänkta argument.
I de sista skälvande timmarna av°f'11!Rs verksamhetsperiod ställde han upp med
laget S ingers Singers i Sångartäflan på Vårbalen. Laget bestod av underteok
nad, Helena s , Helena A, Ingegerd, Jan P , Jan B', Peter S , men inte av Karin
Nilsson. Den väl genomarbetade texten, som skrevs pl pendeltlget, handlade om
Profeternas intryck av Osquar och Osqulda under fest

Mel: Blinka Lilla Stjärna
Osquar, Osquar, gamle vän
Osqulda, Osqulda, kära tös
Ta dig du en sup igen
Släpper profeten ej dig lös
Se hur andedräktens stank
På urringningen kan du glänta
får en femma på nästa tenta
gör profeten vek och rank
Profeten blir i benen svag
Se profeten resa sig
för att gå och hämta sig
när han skymtar dina behag
Tack vare ett väl genomfört framträdande kom laget på en hedrande tredjeplats.
precis som E-sektionen på Sångartäflan 1 december.
Slutligen slog klockan tolv. Ett nytt år hade tagit sin början. Verksamhets
perioden hade gått till ända. 'Brik E Hagersten önskas all lycka i fortsätt
ningen.
Eder,

�?'�4

"Hans

k.e

J

Nilsen, Musikborgarråd Emiritus

Emissionen var inb j uden till en av SMusK' s kon� ert� r, och
vi blev väldigt positvit överraskade, Man har JU hort att
SMusK repeterar aldrig, dom spelar i ot�kt ? ch falskt � ch
ibland får dom inte ens ihop full uppstallning. Alla for-
domarna kom på skam. Konserten var riktigt bra. Prog�&Jllllet
verkade välrepeterat och saknades det någon man så marktes
inte det. Nu när det dessutom verkar som om man har
ambitionen att åter igen bli E-sekti•nens egen •rkeater
så hoppas vi verkligen inte att den här konserten va: ett
slutsteg i utvecklinge n utan att SMusK kommer att bli
bättre för varje år som går .
Efter konserten var det fest. Den var minst lika bra.

Foto: Totte Partell

Kårafton, en seg , dåligt organiserad,
och tråkig tillställning .
Grattis dock till: Karin Nilsson ,
Håkan Rosendahl och Aline de Marie
samtliga Teknismästare .
!rir l·osquar. Johan Rosen slog i
p..nnan i filmduken och fick utgå.

TM

I

VOUEl BOLL

Så nära ! Det var inte igår Elektro blev TM-mästare se
nast precis. Vi kämpade hårt men föll i finalen i ett
starkt försök att ändra på detta.
Måndagen den 19 februari skulle turneringen bör j a . Fem
förväntansfulla E-Osquarulda dök upp . Trots avsaknaden
av en s j ätte spelare klassades arkitektlaget ut totalt .
Inte helt oväntat , ty det var ett stjärnspeckat E-lag
som ställde upp till kamp.
Andra omgången gick av stapeln måndagen efter. Vad händer? Jo trots ihärdigt jobb av vår sammanhållande kraft
och lagkapten Lennart "Nivve" Neovius, infinner sig omigen bara fem spelare. Vi får beskedet att vi måste va-t
ra sex för att få spela. Upplösningstillstånd inträder,
nästan. Någon säger med en gnutta hopp , - Men det måste
ju finnas någon som kan st�lla upp. I andra ändan av
tältet håller flitiga badminton motionärer till och våra blickar fastnar på några bekanta ansikten. Där! Vi
förklarar som det är att vi är en man kort och om någon • • • •
Som en sann E-Osquar bör ( det behös inte fler påtryck •
ningar ) , kliver Lennart "Pommac" Bergvall fram i strål
kastar ljuset ( månne med tanke på att bli 90-talets nya
s t j ärnskott). Han förklarar att han inte spelat vollyboll sedan nian , men gärna vill försöka .
Vilken SUCCE ! ! Den ena bragden efter den andra och VoV
laget stod som förstenade på andra sidan , Pommac kan väl
inte kallas för nyckelspelaren i lage t , men hans spel
gick hem totalt , både hos publik och i poäng , Vad en ev
entuell övergångssumma blir efter denna bejublade debut
vågar undertecknad knapt gissa , sexsiffrigt belopp eller
kanske t . o .m. s jusiffrigt , vem vet ? Nästa matchdag var
även . tentadag. Ett fulltaligt ( 7 pers . ) men kanske lite
tentaslött lag gav sig in i fighten. Efter en något rö
rig spelöppning tog vi hem första set t . I andra sett var

_,,--

vi tillbaka i utklassningsstilen igen och klådde våra
motståndare kemisterna stort.
Den stora dagen var inne : FINAL DAGEN . Åtta vollyboll
frälsta Elektrologer kom utrustade med kämparanda och
en hägrande utmärkelse i sinnet. Även denna gång �ötte
vi ett kemilag. Vi började lika rörigt som gången innan ,
men förlorade första set trots idogt kämpande. Nya tag !
Efter att ha jobbat ordentligt tog vi hem andra set.
Sen var det dags för tredje och avgörande. Någonting
sprack, rätt mycket skulle jag nog kunna påstå. Trots
en excellent spurt tog kemisterna hem matchen , med sif
frorna 15- 8 , 9-15 och 15-10.
Tänk oo vi nästa år kunde ställa upp med två lag ( vil
ket är max ) . Det måste väl finnas fler än TIO volley
boll intresserade på sektionen. Kom igen nästa år!
T illslut ett varmt tack till vår fotograf och vir hejar
klack ( bestående av en person ) som ställde upp final
dagen och till alla oss som spelade.
Lennart "Nivve" Neovius: Lagkapten och den drivande kraf
ten bakom laget.
Ragnar Erkander: Som försakade sina landslagsträningar
för sektionens ära.
Lennart Bergvall: För sin bejublade insats .
Monica Einarsson
Christian Storck
Eva Hjärne
Vilka liksom de övriga gjorde
Leif Gustavsson
ett bra jobb på planen och abmagnus Hedberg
solut inte hade kunnat undvaras.
Ulf Bäckvall
Undertecknad ( speciellt)
Karin Nilsson
PS . Det krävs kondition för att kunna festa ordentligt .

På den interna

fanns det ett lag sem k•• tvla.

Det laget hette St järnfall. Då det påpekades att texterna

inte riktigt hade hörts så beslutade laget att publicera

sångenaa i Emissienen fijr att på så sätt sprida innehållet ,
Så här är texterna, pA allaä». begäraA:

Vi+l ni se på st järnor , här är vi
Vi har stora hjärnor, ej fantasi

Vi älskar traditioner , motiener till miljoner
Allt bortom Teknis D111rar är illusiner, PANG !

Världen är sl stor, så stor. Osquar, Osquar liten.

Mycket större än du nånsin tror, Osquar, Osquar liten.

Världens vindar blåser kallt . Osquar, Qsquar liten.

HU11anister överallt . Osquar , Osquar liten.

Och det är ju katastrofallt. Osquar, Osquar liten.

Här kollDler nu vår StudieNä.mnd

Och kräver ut sin heas�a häand

Han vill Täl engagera oss, förståss

Usch, fy , blä, pest •ch urk, O LA !
o · ain dater, ·ain älsklingsdater

Jag vill dig lära, att världen bära
Oa du mi1 leva, att jag får seva
Så sött , så dött .

GA Rll

1,.r,

allihopa! Om ni inte var
på vårbalen och firade
nyårs�ton har ni inte
sett den här låten. Med
,t
den vann Ledningsbandet
sångartäflan i år igen • • •
Blir det Hattrick nästa?

�Rams1öesånq

Vi är två kumpaner som till våra vanor
har lagt vanan att sjunga en sång.
Vi sjunger och vi rimmar, håller gärna på i timmar
som var annan pina blir vår sång rätt lång
Men trots detta • • • j a , det har gått rätt bra
i karriären här på våran E-sektion
Det som återstår att vinna, är att vi till sist aka finna
OSS på framsidan av nästa Emission!
Emission • • •
Emission • • •
Emission• • •

Vi vill se oss leende och hulda
Tryck extraupplaga åt Osqulda
Vi vill se oss där som attraktion

På framsidan av nästa Emission! ! !

Vi har BruJtat, vi har spexat, i matten har vi x-at
med blandat resultat
I brist på lika billig kultur som varit villig
har vi tjänat som ett surrogat
Som musikborgarråd fick vi mången applåd
men det som ger oss våran inspiration
är det hopp vi hyser: VÅRA leenden som lyser
från framsidan av nästa Emission!
Emission• • •
Emission • • •
Emission • • •

Höj nu kvaliten på dess embalage
Varför inte ett riktigt idolreportage?
Vi svarar JA! till en invitation

från framsidan av nästa Emission! ! !

Om nu vi båda får ett,liksom förra året,
helt gigantiskt antal poäng
som går emot oändligheten, gör oss då vänligheten
att komma ihåg vår refräng
Att segra nu igen, det vore väldigt roligt, men
det är inte våran ambition
För det där med att vinna, det är inget mot att finna sig
på framsidan av nästa Emission!

Emission • • • Varför inte ett reportage "Hemma hos"???
Emission• • • eller under "Ris & Ros" • • • som Ros ! ! �
Emission • • • Jag ser oss som e n vision
där på framsidan av nästa Emission!
• • • framsidan på nästa • • •
Emission• • • Tänk att bli "första-seedad"
som Björn Borg • • •
OMSTART:

Emis.sion • • •

Emission • • •
EN MISSION

Blir redaktionen övertidad
av att få den sidan tillsnidad???
det är för oss i hög person
att hamna där

på framsidan av nästa Emission!

,;.!"

TEXT:�MIKAEL SEGERSTEN MUSIK: COVER OF THE ROLLING STONE

* lebn1nqssanbet
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Ledni ngsbandet består a v Robert Bornelind och•Mikael
Segersten. Robban skrevs in oå flyg -76 och på
Elektro -77. Tvåan på Elektro o f frade han nästan helt
på att vara med i Jubileumsspexet OSQUAR. För till
fället Rr han studieledig för att göra lumpen på I4
i Linköping, '11ikael började p\ rätt sektion från
början -76 och ramlade rätt in i Quarnevalstaben som
redaktör för Bruxanvisningen. Fortsatte med att vara
Sk:endare -77 och kunde inte hålla sig ifrån det -78
heller , Sysslade bl . a . tillsammans med Robban en hel
del med nOllespexet . S tudieledig även han: lumpar i
Kgl Flottan som eltekniker . Tillsammans delade de på
en post som Musikborgarråd 77/78. Tävlade mot varandra
i finalen till Mr E-Osquar -78 men tillsam;;;;;:;s i
Elektros sångartäflan på Vårbalen 1 0 1 1 0 ( 1 978 b.t . ) ,
De vann trots sin numerära underlägsenhe t , • •
V&rb«le"' 1011t var a.t li�1:' !!!

Varför de pysslar med en sån här massa saker vid sidan
av( ? ) studierna vill de förklara med sitt tävlings
bidrag. 1·1ånne ligger det nån sanning i det • • , ???
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Konserthuset besöktes på kvällen.Här gavs kår
spexet .NERO• som uppvisade skickliga aktörer men
saknade poänger.

� Stor lunch på Chalmers med diverse folk som tyvärr(? ) inte studerad
mnda skola.De åtta inbjudna Ö-teknologerna (2 lundensare, 2linköpings
,. � � �
bor ,2helsingforsflickor + 2 teknologer ) +värdar rumlade sedan ner på stan
för att beskåda cortegen. Tyvärr återvände det daliga vädret en timme före
cortegestarten , men detta tycktes inte avskräcka göteborgarna som myllrade
Il
•
och kryllade längs cortegevägen.På kvällen besöktes JubileumsNattKlubben
i Slöj dskolans kårhus.Här hade tydligen alla ungdomar från Göteborg med
omnejd samlats. Btt under att vi inte blev nedmanglade och söndermosade.

HE� ÅVC,GC..,

C""'LHE�

'i

-------

1 :a maj. Sov länge.Blev guidade runt Göteborg (till fots ! ! ! )
, ·� , Därefter utflykt till Marstrand med abbonerad spårvagn och båt .
0
�� I Marstrand mötte Alliansen och i samlad tropp ( c :a 4711 � 17 �t.
och under tut , blixt ,buller och bång,
.
CJ,
intogs fästningen.Chalmeristerna vi·
_ .
Q
sade här prov p å avancerad pyroteknik
�
�--!!..�•11
.. · ;JY
.
-riktigt skickligt gjert ! Bravo ,pyrolo��r�
ns ·
( '\J Middag med llarstrandsräkor och
ningen följde. Ett något lurvigt
g ��v sedan .
�
hemskjutsade
i
buss.
.
(\... _
/
�. Vaknade( ? ) efter några timmars sömn �ch hasade ut i köket där
jag stötte ihop med Anders och resten av gästerna som uppenbarligen
inte sevit en blund.Den ene lundensaren saknades - nåja, han låg väl
och krälade i någon rabatt (dessa lundensare ! ) . Sillfrukost intogs
kl.08.00 i Gasquekällare n på Kårhuset. DELIKAT inlagd sill ech bäsk.
När
-sektionens ordförande hittats överlämnades vår gåva som
väckte vederbörlig beundran .Rörande avskedsscener följde och vi
ragglade mot tåget där vi
.
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Från början fick vi leka detektiver med förstoringsglas och
allt för att hitta några festintresserade, men sedan blev vi nästan
dränktai pos tgirolappar . Till sist blev vi 192 personer och till

tills dansen börjar , Kalle drick
' nte för mycket nu igen. O j ,
vart tog min gaffel vägen • • • jaså
det var er ske d , jag tyckte väl
att köttet fastnade dåligt. Skulle
jag , nä nu går du väl för långt .
tf
varför måste man sjunga
Sluuurp
�
11,.
....._�•I det räcker väl med att dricka.
Vart tog mi� serv '.iott väåin , aj då det var visst frökens klänning.
Här kommer �t el�trik� • • • Va inte så jäkla grinig, jag tyckte bara
att du behövde svalkas af'iite. Schkulle det va någe konschtit med
potatisch i glasche n , den�chlinker ned mycket bättre om man intar
den på det vischet. Jäklar det här är inte min sko. Nu är det visst
någon som försöker säga något därborta, jaså inte det inte . Har
herrn sett min klänning den smet för en kvart sedan?
Det hölls förstås tal . Vår dekanus Stellan Ekberg sa att festerna
bara blir bättre för varje år ( vilket givetvis undertecknad håller
med om). Andra tal hölls , ordförande Christer, andra sektioner och
ett fyndigt tal till kvinnan av Lennart Bergvall. Vår egen sångar
täfvlan gick av stapeln och Ledningsbandet vann.
Efter allt pratandet var det skönt att röra på benen. 1-2-3, 1-2-3 ,
valstakterna steg mot take t . Både söndertrampade tår och halvfyllda
glas sågs virvla förbi bland idel dansanta gäster.
Framåt ett-tiden bar det iväg till kröken och efterkör . PR hade
laddat upp med massor av goda drinkar och ölet flödade. Det
beställdes både en och annan Grön Hisch och det dansade både
en och fl�ra danser innan det vid sjusnåret på morgonen till den
första maj ,ar dags att intaga en suverän sillfrukost ( med eller
utan potatis , det fanns många som tröttnade innan 1 2 ' ans kokplatta
kunde värma upp potatisen) . Däremot kom potatis väl tilhanda för
andra ändamål .

Några tappra få började nedfärden mot
tolvan halv åtta. Av de sex som samlades
kring en flask sherry var tre stycken
skönsjungande LiTH ' are som gjorde
allt för att vi sklulle lära oss deras
sångbok utantill. Lite senare begav
vi oss ned på stan men till vår
besvikelse så var alla restauranter
stängda. En kopp kaffe fick vi i oss
innan vi samlades på centralen för
att vinka av dom trötta men nöjda
gästerna . Vi två i avskedskommitten
I fj 11 , ,var helt överens om att det här var
,
en fest som sent skulle glömmas.
J\'Jil,'
Till sist ett stort tack till alla
glada festare som förgyllde festen.

I

Klubbmästare Karin Nilsson

\

Åhhh så svingade vi • • •• •
Återigen en superlyckad vårbal.Kulturen flödadae i fena
av vackra tal ech välljudande sång .Det senare representerades
bland annat av en OSK-versi•n av Xal.aarvisan.C•ncligt ! "
För övr•gt kan nämnas att [lO ( r ) gjerde be jublat fraaträdande.

•..

*T'

--------------------- ·-------------STORDÅD av llO(r)
Vilka erdnar ! Vårbalens glada gäster imponerades
vederbörligen av de fanatiskt utsökta enlnar
som de tappra medlellllllarna i tlO ( r ) framställt
under sena nattse j•urer.Ko..itten har s j älv
uppoffrande arbetat , ofta med farliga och frä
tande essenser, påå att åstadke1111la dessa hög
klassiga alster.Helt utan arbetsglädje från
sekti•nen.Koamitten ämnar nu gå i s•JB11aride
för återhämtning och reorganisation.Varde
ljus ! � ! Pram för den svenska synden!

J?,,-

&.

Ordf. tlO ( r )

·-------------· --·- ·-·-··-----------------

. . --�· ·----- ------

Jag vill tacka E-sektionen för uppvaktningen och

den trevliga presenten på min födelsedag.

Jk«,� �
Stellan Ekberg
Dekanus

(

---

Mitt sista uppdrag

bestod av att hålla i trådarna kring €,-sektionens interna
sångartäfling. Tyvärr uppkom vissa svårigheter med detta

då den mumlande och skrålande massan inte gick att över
rösta. Alltnog, tre lag hade anmält sig till täflingen.

Vinnare blev,liksom förra åre t , Ledningsbandet. På andra

plats kom Stjärnfall och på tredje plats Singers Singers .

Det fantastiska va.n4r±ngspriset, en afrikansk tandborste,
fick alltså stanna kvar hos Ledningsbandet.

Härmed drar jag mig tillbaka från mitt ämbete
och önskar min efterträdare lycka till! ! !

Vänliga hälsningar

Eder ex-körledare

VAD SoH Åll SEHESTE�t.!!S'4IIS
MÅL �

\·.S E l'll!S'T �� ._UA>.IS ,...,C.,!
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N_Y_T_T _O_M__N_A_M N
Håkan Rosendahl
Silversmedsplan 3 2
1 6 2 2 6 1/ALLINBY
Te l . 87 32 69

Tomas Trång
Körsbärsvägen 4c/450
1 1 4 23 STOCKHOLM
Tel. 1 5 24 79

He lena Andersson
T e l . 0755/637 63

Erik Hagersten
T e l . 63 31 28

Alla e lektrologer som inte upplevde den
eminenta SMusK-konserten
( Hans J. Nilsen )

J-0 Åkerlund för ;,ans raska och os jälviska
insats vid vårbalens sånghäftes brännande.
PR och alla besökare för en helt fantastisk
vårbal.
Erik Hagersten för att han ställde upp och
räddade senaste SM' e t s ode .
ALLA som ställer upp och jobbar för att höstens
mottagning ska bli den bästa någonsin.
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Lennart Bergvall har lämnat sektionsarbetet. Han står

visserligen kvar so':! AMSE, men han har berövats sitt
attribut som funkrumsdegare: funkrumsnyckeln.

Det är bara att hoppas att Lennart inte känner sig alltför
naken och inte heller att han har uppgått i någon annan

värld utan att han kommer att fortsätta med ett bra
arbete för sektionen som AMSE ,

