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Hej, eoh Tälko11111en tillbalca till akolan. Nu berjar alla
akojigheter som föreläsningar, tentor och laboratiner.
Soa ni kanske har llärkt har teraine1ta !6nta n.-r &T
Eaiasionen inte den vanliga Qt!orani:QBen sea nOllaa• a1i1111Nre
lllt det aatrialet har Ti i lr BJ)&%'&t till nAsta a....r, ter
att pl det sättet dels !A en helteclcande doiaua.nta�oa &T
hela aottacsi!ngen och dels lita EaisaionanOllsi sli:pp&
arbeta 'lmder den preH aoa det i.r ati ,rlra .f6rst& nimret.
Soa en följd &T det har det här ni:iaret bliTit � ä.ri
noraalt, aen aisstr6st& ej. Nästa nwuaer blir destl tjeolc&re.

1J�Tare1 E,,.selcticnen vid Tekniska lllSgslcolans
Gan.a4:resss Place de la Resiatance
OaqlUlrB Backe 12
Pomt&dressa 'fBS
Fack
100 44 STOCKHOLM
Upplag&I 800 ez.
Ansvarig utgivares Nomen nOll'Neacio
Redaktion, Hats önnestaa
Pia Sindul
( Du ni1' oss l>Ast på telefon 08/46005} Mats Önneetam
/7558729 Ph, Siau.11.l
Produlctionspersonala EaissionsnOllan
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Glad höst och hej igen nOllan! Välkommen tillbaka E-Osquarulda!
Hoppas att Du haft en delikat aommer mad •ycket aol och värme.,,
jaså inta, Hr•! Han nu oörjar det lättjas•••• allvaret igen mad
an ny tar•in. Här är an liten uppvlir•ning inför kommande tentor.
Ja da' lir plugg .. t,
Ja de• är plugget,
8011

har börjat ig"'n

och med dat .?.?.

S-V>��111LI"'�

Melodin är vll kind, •an rortslttning en lämnar jag At Dig att
ekriva. D .. t bäata förslaget får pris. Se det som an övning
inför sångartäfvlan till jul.
Tolvan har börjat 1..va upp igen och fikat förgyller föraläsnings
fyllda dagar. 1 Tolvan kan Du köpa E-•lirkwn (1,50 rör stora och
0.75 för dE ••I), livsviktig e6ngbok och äv.. n Tolvannyckel mot
en dapositionssvglft pA 17 kronor, Den kan vara bra att ha o•
Du vill in i Tolvan under kvlllstid till ••••pal. Glö• hallar
inta att lisa anslagstavlorna där mad jä•na mallanru•.
Dan 9 Oktober vankas terminens företa SH (aektionsmöta). OA
kommer sektionens funktionärer att preaentera sina verksamheter
och Du får an anaatAende •öjlighet att agera David rroat,
Pressa d••! Vi diskuterar Arets ��9· Där är det apaciallt
viktigt att alla nOllor (ettor) är •ed och säger sitt. All kri
tik •Aata framföras nu eA att näata 6rg6ng får en ännu bättra
mottagning. Ved gjorda skändarna och faddrarna för fel? Ko•!
Vidare kommer ansvarsfrihat för förra styrelsen och ytterligare
några ärenden att behandlas, MuaikborgarrAdet "pinar• Dig !'och
vi äter en eubventionarad •iddag. AllteA kl 18 i KrHkanl
0• Du undrar n6t eller har fBrsleg när det gäller eektionena
verkae•het aå snacka •ed etyrelsan - eller varrör inte skriva
en motion till SM/Ditt rPru•,
Kör eA det ryker

���
�

Jag skall här helt kort berätta om våra planer inför hösten.

Som ni väl alla vet så startar den nya kursplanen för ettan
nu i höst. För att man redan på ett tidigt stadium skall

kunna komma tillrätta med eventuella problem så har vi bes

lutat att införa ku.rsnämnder i de största kursblocken dvs.

Matte, Numme, Elteknik och 'l'eknik och samhälle. Dessa nämnder
kommer att bestå av en representant från varje övnigsgrupp

i ettan , kursansvariglärare samt en något äldre teknolog.

Vad som för övrigt gäller angående kursrevideringen är att
man för tillfället arbetar med att ta fram kursplanen fer

årskurs två. Om du är intereserad för vad som kommer att
ändras och om du bar några ideer om hur du tycker a�
borde se ut så är du välkommen till Studienämnder,.

tvåan

För de teknologer som sitter som representanter i Linje

nämnden eller i någon institutionsstyrelse så anordnar ESN
en utbildningshelg den 15 - 16 september. DäE kommer man

blaadannat att ta upp Högskolans organisation, sa.mmanträdes

teknik och ha ett allmänt id�-utbyte vad gäller det fortsatta
arbetet inom ESN.

ESN har fått låna ett rum av TET (deras gamla expedition).
Detta är vi mycket tacksamma för,eftersom man verkligen

behöver ett rum att arbeta i. Ni är alla välkomna att hälsa
pål För er som inte vet var det ligger så är ·get bara att
leta i samma korridor som Elvira.

Med hopp om en insptrerade höst!
Anders Wrebo
SNO

"''�'''""'.. ��
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STarta och vita sommartröjor. Var vid
försvinnandet, mellan den 1 och 15
augusti, förpackade i en brun wellpapp
kartong. Trycket företällde ett
atearinljua och texteb Elektro, Kunglip,a
Tekniaka Högskolan. Storlekar frln
Small till Xl.arge. Alla eventuella
upplysningar kan lämna• till
öfvrig Jan Ropfinger eller närmaste
atyrelaemedl••·

.,.. .....-·
.. �

MADAME K. Biakleniue, Kungl !ekniaka
Bögakolan h&r fltt ett breT från
llotel Edoardo VII i Parill.
Föralndelsen k&D hlultae hoa
Regiatrator, ankn 7015.
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TET'a expedition har flyttat. Den finne
numera innanför glaad6rren andra dörren
till höger, det lr J-0 Åkerlunds gamla
Tlllllo J den ga'llla expe,Utionen bor
numera studienlillnden, SN'• gamla 1'1111
har blivit f6rrAd och TET'• förrld
har bliTt vilortlll för trött personal
pA inetutionen.

PI föreko1D11en anladning meddelas att
� törfadder, Lundberg inte har
nlgon dotter.

Christer Cederbergs favorittårta är
ty•k apfeltarte, den saknar �:rädde.
Trota •et var han mycket nöjd med
vad han b,iöds på.

Enligt Andera Torberger har Elektro
följande kostnader per undervisnings
timme.
Föreläsning:
245 kr.
ÖVninv.(5 grupper)
1700 kr.
T.ab(22 grupper)
10000 kr •
�andledning(2 elever/grupp
och 00 grupper)
5800 kr,

lfT •atrlU I l:rrsIKEROMELET'l',1
Recept1
2 dua. lgg
2 dua. fyaiker
2 dua. pere.
S1t Göran och Dra�en

••cl

Utrusta T&r pera.
ett ägg, Ropa
- !NLÄGGNINGl Alla per10 kolll!ler då
att kasta sitt reap. ägg mot statyn.
Äggen kollll•r att kroaeaa och aprida
1itt innehåll ÖTer omgiVDingen. I
Denna omgivning befinner aig Fysikerna
!Hr att uträtta nA«on "relig" etation
på 1in etadsorientering,

-----i ,I

Bidr� till denna sida tas taoke..t

0
0
a
sina ryggar i hängmattan

slitit med inledande

kursen i matte.

Utforminingen av kursen var inte som förr om åren med tre

mastodontgrupper om 60 elever. I år delades nOllan från början

in i fem övningsgrupper som sedan kommer att. bibehållns under

hela ettan.

Som en del i 1979 års fadderi arbetade två äldre teknologer,

de s.k. teknologassarna, tillsammans med de ordinarie
matteassistenterna i varje övningsgrupp.

Vår uppgift som teknologassar var inte enbart att hjälpa

nOllan med matte utan även att svara på frågor om hur det
är att plugga första året på Elektro.

Genom att ha teknologassar arbetande parallellt med matte

assistenterna får man en lugnare stämning i gruppen. Väntetiden
för att få hjälp, när man kör fast minskar.

En av våra möjligheter var att förändra relationen lärare

elev som gymnasieskolan skapat. Det hela blir mer personligt
och Teknis kommer ned på jorden. De flesta som börjar har

stora förväntningar och höga tankar om skolan, den är ju både
kunglig och hög.

De elever som dök upp när kursen redan startat kunde vi·visa

runt och hjälpa tillrätta så att de så snabbt som möjligt

kunde komma .igång.

Vi som har jobbat som teknologassar har fått ett positivt
gensvar från nOllan och de flesta av assistenterna.

Därför vore det mycket synd om denna verksamhet skulle bli

en engängsföreteelse.

Hasse Meisner

Henrik Svensson
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LODRATT

1 . Tillhör Åhlen & Holm
2. Vana
.3. Eder
,o
4. Giva
.,
I
H
5. Svordom
6. Träd
7. Glatt
u ll
8. Förvärv fÖ< zoo
· 9. Vändes på lördag
1 O. Spelas med öl innanfÖ< västen
1 1 . En första del
1
"
�L
'°
12. ÅI tuppen eher kl. 7
13. Plantera träd på
14. Vett
.V
17. Läsa högt
I
IU
18. Kommer tillbaka
I
.. V
19. Glaciär
20. 100-årig hynda
.c.:
I..,
22. Skogman
27. Motpol till k
"'
28. Bakdel på gammalt kreatur
29. Opp och ner
Tack� !
30. Drömmer man om
31. Glass
33. Känsla
34. Helt utan lära
36. Ångbåt
38. liiiii
42. Litet djur
43. Behöver knapplös ungkarl
SA långt lagret av öl räcker, !lr den sem lämnar riktig
45. Axel Fritiofsson
46. Drömmer grabbar om
lös�i•g t1llt>
Andere ech Chri•ti.. tre etycke• x.1.. a II el 47. Är alltid järnväg
49. Oha på en lördag
Skiva
1 rigelle!laeka, Vi har bara 30 et. el iet gäller att vara 51.
52. Sl å dank
53. Varuhus
54. B i nda säd
ute 1 tii.
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57. Där rinner det igen

58. Har stadiga ostadiga gäster
61. Tryne
62. Blad
64. Roddarklubben
65. Rysk flod
67. Finnes till

VÅGRÄTT
1. Svensk nyhetsbyrå
2. Liten segelbåt
1o. Ljusets tid
13. Radband för böner
15. Skjul
16. Köra över med kälke och skada
20. Anka, . . . . . . • ankras!
21. Paul Taylor
22. För dryck
23. Riktning
24. Bör vi ibland
25. Angesi
26. Äppleträd i olia
28. Holmen
29. Generalstab
32. På hus
35. Toppenbra
37. Är flitiga som myror

39. Aäääääf
40. LO:s "panner"
41 . Skönhetstävlan
44. Ar renarna
47. Återavkylare
48. "Dom"
50. Högläsning för E -teknologer
55. I en del namn
56. Fcirkyld Emma
59. Språk
60. Inte den andre
63. Komisk eherföljare
66. Kor som flyger
68. österländsk bastu
69. Använder sig av jäsning
70. Blir det väl i helvetet

- N�MNDE:.(\)
Vad en linjenämnd är och hur den arbetar, eller hur en studerande
ser på saken.

BAKCJi.UllD

Linjenämnden E började fungera 1 juli 1 977 i enlighet med den nya hög
skolelag som då trädde i kraft. Nämnden ansvarar för den utbildning
som ges på linje E 9ch har mycket vidsträckta befogenheter att
bestämma elektroutbildningens innehåll och inriktning. Ett starkt
styrmedel är att alla pengar till undervisning fördelas av linje
nämden (LNE).

LNE har 15 ledamöter. De är fördelat på 5 teknologer, 5 lärare
4 företrädeare för arbetslivet samt en företrädare för teknisk
administrativ personal på KTH. Nämnden sammanträder ungefär tre
gånger per termin,
Sammanträdena har bitills i allt för stor utsträckning dominerats
av rutinärenden. För att råda bot på detta bildades för ett år sedan
ett arbetsutskott till LNE, Tanken var att alla rutinärenden skulle
avgöras där och LNE' s krafter skulle frigöras för att arbeta med
linjens utTeckling och framtid. De förhoppningarna har hitills
kommit på skam och det är tråkigt,
FRAMTIDEN
Det saknas inte fråeor för linjenämnden att arbeta med, Frågan är
snarare i vilken ände man ska börja,

Det nya sättet att söka och fördela pengar (sedan 1 /7 1977) som nu
finns på KTH ställer stora krav på planering och uppföljning av linjens
verksamhet. Planeringen måste vara på lång sikt, men en sådan lång
tidsplanering existerar inte isag.
Utvecklingen på datorområdet, hårdvaru- och mjukvarum2ssigt, ställer
krav på förnyelse av utbildningen. Men hur och i vilken riktning.
Den uppdelning av undervisningen på olika institutioner sou: existerar
idag är inte bra. Den resulterar i konstlade ämnesgränser och uppdelningar
som saknar motsvarighet i samhället i övrigt. LNE's uppgift är att
överbrygga de klyftor som finns och s timulera samarbete över
institution sg--:änser.
Arbetet med dessa frågor kräver stora arbetsinsatser, vilket medför
att LNE måste få större resurser för att kunna lösa sin uppgift .
Linjenämnden måste ges möjlighet att ta ett fast grepp om utbildningen.
LÄRARNA
Insikten om teknikens roll i samhället ökar och det medför att allt
större krav ställs på att den färdige c ivilingenjören är vidsynt
och allmänbildad.
Det medför att det är svårare att utbilda teknologer idag jämfört med
för 20 år seian. Kraven på lärare och skola har öl:at. Lärarrollen har
(bord ha) ändrats.
De nya arbets och samarbetsformer som uppstått genom införandet av
instutionsstyrelser och linjenämnder ställer också nya krav på
lärare och annan personal på skolan.

Enda möjligheten att möta dessa förändrade krav är genom utbildning.
Lärarna måste få insikt i både den nya lärarrollen och de nya
arbetsformerna. LNE borde initiera detta arbete snarast.
ÄR DET NÅGON JIBNING ?
Att som teknolog engagera sig i hur utbildningen ser och fungerar, kan
det vara någon mening?
Ja, definitivt!
Vi teknologer har mycket att ge (och att få) i arbetet med vår
utbildning.
+ Vi har en överblick over utbildningen, som de flesta ickestuderande saknar, genom att vi gått igenom utbildningen
och upplevt dess helhetseffekt.
+ Vi saknar instutitionslnt�eGsen och kollegial lojalitet
och har förutsättningar a t t agera mer objektivt.
+ Vi har kunskai: om hur linjenämnden och in stutitionsstyrelserna
� fungera och bidrar på så sätt till förnyelse av arbets
formerna på skolan. ( När blir en kurs i sammanträdesteknik
obligntorisk för skolans personal? )
Dessutom lär man sig mycket genom att arbeta aktivt med sin utbildning.
ENGAGEMANG ÄR PERSONLIGHETSUTVECKLANDE ! !

Ola Sellin
ledamot av LNE

� i, ,__

teknolog E-76

HEJSAN !
Detta är ett försök t i l l återkommande spa l t om i drotten .
Jag som skri ver är sekti onens s k . i drottsl edare . Förra sä
songen var v i två stycken men min kära kol l ega Ri chard
Söderqu i s t har tag i t l ed i gt ett år för att l adda och
komma i gen med förnyade krafter.
Min uppg i ft består a l l ts å i att försöka få er E l e ktri ker
att mot i onera och del ta i tävl i ngar som anorndas av
i drotten här på skol a n .
Den v i kt i ga s te och rol i gaste tävl i ngen ä r a l l tså SPAD
tävl i ngen som ni v i d det här l aget borde ha hört ta l as om.
Det är en kamp mel l a n sekti onerna som l öper över hela l äsåret
och där en rad del tävl i ngar i ngår.
D I N i nsats på motionss l i ngan räknas g i vetv i s ock s å .
Poängen räknas på s å sätt att ett varv p å s l i ngan ger ett
poän g , som sedan s ka l l delas med roten ur antal et i nskri vna
på sekti onen . De tävl i ngar som är s k . SPAD-tävl i ngar ger
något mer poäng.
SPADEN har inte var i t n ågon an 9enäm l äs n i ng för oss el ekt
ri ker , (6 : e pl ats i våras av 9) men jag hoppas att årets
ettor är mer akt i va än t i d i gare års . Trots en ganska blyg
sam s l utpl acering har v i dock en del gl ädjeämnen att för
svara . Som tex Jubi l eums l öpet där vi har en 3 : e pl ats att
försva ra . Väg och Vatten vann efter en hård kamp med kemi .
Jub i l eumsl öpet är en 1 2 timmars l öpn i ng ( 1 8 . 00-06 . 00 ) och
det gäl l er att avverka s å många varv som möj l i gt på s l i ngan
undera dessa 1 2 t i mma r. För att få så myc ket SPAD-poäng som
möj l i gt bör vi stäl l a upp med s å många l ag som möj l i g t .
Detta är e n a v årets absol uta höjdpun kter och så SOLA
stafetten förstås , men mer om detta i ett senare nummer.
Det som nu är mest a ktuel l t är S PAD-fotbo l l en ,en turnering
för s åväl tjejer som ki l l ar .
TM i ori enteri n g stundar n u i mi tten p å september. Amnäl n i ngs
l i stor h i ttar ni i tol van e l l er på kåren .
Nu när nya idrotts l okal erna tas i bruk här i september hoppas
jag ni utnyttjar a l l a utmärkta t i l l fäl l en att få mot i on och
träffa kamrater . En l ämpl i g a k t i v i tet är att vara med på
Anna-Lenas el l er Thomas emi nenta c i rkel trän i n g ( våra i drotts 
l ärare a l l tså ) . T i l l m i n oerhörda stol thet kan nämnas att
E l e ktro var den fl i t i ga ste " c i rkul erande" sekti onen i våra s .
Hoppas på fortsättn i ng .

S i s t men i nte m i n s t hoppas j a g n i stäl l e r upp i vårt
( sektionen s ) försök att saml a SPad-poäng i den s k . El ektro
j oggen ,ett s l ags sekti onsmästerskap i j oggn i ng som pågår
hel a hösten , med e l l er utan t i dtagn i n g ?
Regl erna är under utformn i n g .
V i l l n i veta mer s å s e på vår a n s l agtavl a i tol van e l l er
snacka med mi g .
Det ä r Jan-O l ov Jonsson som ä r dri vkraften bakom El ektro
j og ge n .
Andra frågor om i drottt kan n i snacka om med Thomas och
Anna-Lena el l er de s i m s i tter i I drottsnämnden ( I N ) i
gaml a sammanträdesrummet brevi d i drottsl ärarn a .
Ti l l s i st : s l uta grogga o c h u t och jogga l i te d å o c h då .
OCH D U ! G l öm i nte att ta ett SPAD-kort och fyl l i namn och
sekt i on och l ägg i brevl ådan uppe vid gymna s t i ksa l en .
Häl sn ingar

Lars � E r i k Larsson
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PI Ro••nlln licgen en Jl1'0ket vaoker lcur1glrd.
Jag vill ainnas att det är HTre•gliaterna aoa
&«-r den aen jag ir inte riktigt dker. Gltten
har bart abc& lpre under Irene lopp. Pl den
lcur8,rlrd.en anordnade ,rlr studierektor en
konterena oa Tlra ut,ilcblingistoraer. Det hela
b6rjade den 22 aaj 1979.
Ti aaalade• till l'lllloh. En etter en droppad• in till berden och
Dlr Ti koa till kaffet ,rar konferensen fulltalig. Kir alla
kopparna Tar urdruckna ooh allapepparkakorna uppätna saaladea
Ti i en kODteren•IJ&l• lhulaet alg preoi• ut aoa en konfereneaal.
Ti k1m.4e lika gtlrna ha varit pl Tekni• •' tri•t ,rar det. Dekanus
Stellan Eltberc inledde arbetet aed att hlilH oH Tällc-. Etter
4et toc Terbj6rn Lindströa, 1Tildierekior och arrangör, 6ver.
Jlan berittade oa vå.rt dla - Konferensen b6r kunna leda till
ett ne4teolcnat 1TGÄRDSP� aoa en eller flera arbetagrupper
ooh de olika inetutionerna t5r•8ker f8r,rerkliga.
Bt� det tick Ti Ute faktaunderlag. Tor.bj8rn redovisade ett
par rapporter oa olika underTianingistoraer ooh �!rena utbildnings
politillk& prograa. J.ndera Torberger talade oa linjens pengar
och hur doa t8rdelu. De .tTl eya .11!'.nen i etun pre&enterades
ooh till •ht talade GWlilla hansln ft hur ooh Tad atudienillnden
c8r. 1fu b8rju.e-:-det ep11.Uiga arbete+,. Vi delades in i tre mindre
«nJper 1oa Ikull• diskutera pl egen hand.
Jag billade grupp till•aaaan• aed tre lirare. Alla tre
hete aaaaer aed idlir ca undervianiDS9n i alllllnbet
och labbarna i IY'Jlllerhet. Det var ritt rllcigt efter
... jag dl giok i ettan ooh inte hade gjort en enda

'

I

lab e Jag Tar P i78t att 4e f'Jtlgade aig Tad j&B tyokte e
Det hade jag svArt att nara pl. När T1 diskuterade
annan ,mden-iening Tal' det llttare att uUl.'y'olta. dg.
Det var inte sl stor skillnad aellan aina och deras
laikter.

En timme innan lliddag saaladH alla grupperna igen. Vi •kulle
redovisa vad Ti hade ko-it fram till. Vi i Tlr grapp ut•lg J-0
lkerlund till redOTi•ar•• Han började med att kol\Statera att
det inte gick att di•kutera unden-i•ning ooh tentamen utan att
ta b.itna;rn n.r,1e . eneltild...k111•uS11lf-..-,.Det gir aed andra ord
inte att generellt uttala sig om lektionnn4enisning. Sel&n 1o
talade lian oa vad vi hade kommit fraa till i e.rigt; Att 11&1\l
borde införa en •kriftlig labrapport per lr, att ll&ll tr!n
årskllrs tvi kan ha labbar aT projek�VP aed llkriTen rapport,
att aan .iculle lcunna ha ett stlSrre projekt a1111 ett ept äane l
lrakllrs tre och att aan ska kunna an'rilnda datorer l tilllapa4e
lanen tar att eleverna inte aka gl!SaJaa hur •an anvlnter doa.
Kursvlrderlnge.r är Yiktiga. Dl!.rfar fyokte Ti att lll&D eka b&
lterk01111&Dde årskurS1118ten där alla eleTer och lirare -,.1as
och talar om vad dom tycker om undervisningen. Det hela slculle
styras aY nägon person som är fri•tående trln instutitionerna,
lbplipn atudier.ictor. När ·.Jan-010'9'. yar klar� andra
grupperna vid. Det föresloga. att a&n skulle ha en studieren t
utoala11ds efter tn.an, att man skulle g6ra PR f5r linjen 8'
att Yi eka tå mera pengar aT stateaakterna, att •an eka •kapa
arbetsglädje och 81ca studiemotiTationen ooh att aan skulle
kunna tlnka sig att dela in läsåret i fyra istället tar ltta
perioder. När red0Ti11ningen Tar klar hade Ti en kort dillkllsaion *
och sedan gick Ti tar att lta middag.

Jan-Olov och Staffan Larsson joggade •t på
en liten 111otionarund.a innan. aiddagen. Jag ooh
tTl andra beslöt oss iatlllet tör att ta en kort
promenad rar att stimulera aptiten. Vi hade ju
suttit still hela dagen så hunger hade inte direkt
infiDnit sig. Det var en sldan där dag i 11Aj

� 11r--.-,

lite blo
..or och pratade oa virld8probleaen.
Ti ko• ni8t&n fiSr8eat till lliddan och vi fick
i atort 8ett bllla i aaten f6r att Staffan ooh
J-e ak1u.le t& nlgot.
1111' :,eraeaal.en alln«t• ut oa8 1U' mataalen fiok vi gl till v&rt
keateren8rua igen. Ti delade in 088 i X17a grupper, ooh barjade
41akutera nlcra av doa tidip.re punkterna. J)eJl hlr glzipn var
ain grllJP mera blandacl. Jag fick 8ällakap av en av atv.dieTägliarna,
en

.tr

l�, 8tudierekter eoh dekaaua. Ti Jratacle traa till

kYlll8kattet. Dl fJr::te tTl deltager hea tör att plUCB& och vi
alo• ibep �perna till en ator lcaffegrupp. Äanet tar 8&11ltalet
l'.le4 lteri tr&n

re- -d•rviaaia«•frlgor. :Efter ett par U-.r

18atH dllaka,pet upp. !flera •Jleade Jingia, andra delad• :,I

en vi-re aen majoz,iteten giok ut tar att njuta av tUr8omu.rn&tten.
Selnedpnpa var Mpitik. I'll.nan vi gick till •inge koa ue av
� · '-· .-... 8Teraa ea att anvlnda atlllleta eiabaHIDc tidigt det& dag.
Tattnet var ak!Snt aq ltaatun var inte pi.satt vilket var en
liten beavikel8•• Prako8ten var av den kontinentala "7,en
Md -Hor av aat • .rter ain &lldra kopp te barjade dagens
lfnuncar aed en redovianina- av vad vi koa fraa till kYlllen
tan. Den hlr glngen Jaandlade det �oket 0111 hemuppgitter,
kent«ll$erli• ez.ainatien ooh heallxor. Det tlSrealo-- ooksA.
att varje teknolo• akulle tl bygga ett ept 111i'tinatuaent
tidigt i etten. Ktter redovianingen började en stor 1lut
diak1la1ion. Ti llk1lll• prioritera och tUrdel& arbetet.
Jd.n,a punkter lian&dea aatin4r8n till de olika inetutionerna
tUr •tl&tande eller 8kUta pl framtiden. Ila tentaaanstora
i prograaaer!Jlc,ivid terainal, di8kuteradea. StudielleaUken
llefanna vara teknolo�nar aed etad av LJJE. InetuUonerna
akt. -gGra-·q p ei. ISnakelbta tar att L1'E eka veta hv �oket
PR 1011. llehfva� Kan gav aateaatikanpueninpn mellan
c,mnaaiet ooh ITH etor prioritet. Jo� Pehrllan och
'l'orbjörn LindatrlSII gav• i uppdra• att uaderalSlca törhllladet.
hUUfande k'IU'SYirderin«ar eoh l.rakvatiten analg aan att
det akulle gl att genoll1'6ra i h61t.
I )ilen h
.. var vi nlJjda aed d;y,net, det hade trots allt lett
till n4«ot.

Mata önneataa, teknolog

.:..,,,-.. iö ,--.;...,

av de större

säger: - Alla slogs

inte intressant. Det tyckte i alla fall redaktionen och beslöt
Janne Lundberg.

Det var septemberperiodens sista dag. nOllan hade haft idFottsdag och
matteundervisning och på kvällen skulle det bli sångargasque. Vi hade
med gemensamma ansträngningar lyckats få ett par timmar för oss
själva och nu stod vi på tunnelbanan på väg till Högdalen och Jannes
tvårummare , han delar den med Ann. Vi började lite smått att reda

ut tidsbegreppen .
- Jag ä r 2 3 år nu, j a det måste jag vara. Jag gick ut fjärde året på
tekniskt gymnasium 1 976 och ryckte direkt in i flottan som teletekniker.
Under dom 1 4 månaderna hann jag med en kort visit på sjöfartsverket.
Efter MUCK började jag som reseledare i Athen och det h8ll jag på m•a
till november. När jag kom hem från Grekland- började jag ta vikariat
som lärare, från lågstadiets årskurs ett till gymnasiets årskurs tre.
På kvällarna jobbade jag som fritidsledare på en ungdomsgård i
Högdalen.
I mars 1978 satt Janne och en kompis till honom på ett flygplan

på väg till Afganistan. Första målet på en jurdenruntresa. U�pe
bland molnen påbörjad�s memoarerna.

- Här Silter vi, två idioter, som har satsat skjortan och inte

ens vet om vi kommer hem igen!

Resan täckte stora delar av vårt befolkade klot , och alla världsdelar utom Afrika och Australien blev besökta.

- Jag rekommenderar verkligen alla
att göra något likna�de. Själv
skulle jag göra om det om jag hade
möjligheten. Kanske inte på samma
sätt utan hellre att åka till ett
mindre område t . ex. Indonesien och
leva där ett halvår för kunna tränga
djupare in i befolkn:ngens förhållande.
Janne kom hem dagen innan hostterminen
1978 startade. Han kom direkt från

USA och satte sig i E1 för att höra
på allinformation den första dagen.

Då hade resan varat i knappt sex

månader.

Vi var framme vi Högdalens station.
På vägen hem till Janne dök vi in
på den lokala Konsumbutiken för
att få Jannes ena ske lagad, men
snabbservicen rä�kte inte t il l .
Nästa mål var frysdisken, men inte heller där klarade Konsum av att
tillfredställa oss. Vi ··j e;: den lilla biten hll �öc:huse t .
- Jag kallar det halvslum.
Det brann här i trapphuset i förra veckan , och
det var inte så länge sen
det brann en gång i
veckan i sopnedkastet.
På dörren står både Jann,''c
och Anns namn men också

nåeot mystiskt AllTAREC.

Nyfiket undrade jag vad
det är.

- Det är en firma som vi

har, Vi är ett par stycken som utvecklar .styr- och reglersystem,

Det är inte någon fritidssysselsättning utan snarare ett jobb för
att i framtiden kunna sälja tjänster och försörja sig på det ,

Han har det hemtrevligt Janne , två rum och kök, en undulat
Roland och två datorer Ante och Olga, Jag blir bjuden på
Fläderblomssaft sedan

jag tittat mig omkring. Receptet
på saften är förmodligen hemligt
sedan generationer, så bra smakar
den. Under tiden plockar Janne fram
en pär med kontaktkartor från resan
och en umgängesförening i Högdalen.
- Vi försöker aktivera våra gäster
på festerna så att det inte bara blir
ett rent passivt konsumerande , Det

nästan helt är spritfria, och det
utan att vi har tryckt på, Det är
viktigt att festerna passar alla,
- Jag trivs inöe riktigt på
teknisfesterna, Dom är för chargongmässiga, men jag har väl ett annat
utgångsläge än andra teknologer,

Efter lite bläddrande i fotopärmen och literundsnack om olika
resmål och festers förträfflighet började vi prata om engagemang.
- Rent principiellt skulle jag gärna engagera mig i sektions
arbetet , men praktiska problem gör det svårt. Jag känner mig
väldigt upptagen redan, på lördagarna jobbar jag som vaktmästare
och, som den lilla pluggpojken jag är, vill jag lägga . ned så
mycket tid som möjligt på studierna.
• Jag vill inte heller förlora kontakten med folket här ute.
Jag är väldigt rotad här. Som yngre var jag ute och härjade lite�

Janne var helt accepterad i gänget·, men. redaa då var han en liten duktig

gosse och deltog inte så aktivt. Efter ett par år kom gänget in på

f)it'Ö'Vre' -'8rottslighet och narkotika, någon av medlemmarna. är död, andra
sitter inne. För att inte allt skulle "gå under" startade Janne en

studiecirkel 1 elektronik. Nägra av de killarna som var med då är med

nu och utvecklar datorerna •

.:·Det gällde &tt blåsa upp ett verkligt intresse. På det sättet skulle
man kmma."rädd&" några.

- Jag tror knappast att jag kommer att kunna hålla kontakten här ute.

Det märks att man växer ifrån varandra. Den kontakt som kommer att fort-

sätta ä:r nog den kontakt som man får med folk på teknis. Vi har gemensamma ·
intressen och ofta samma värderingar. Men samtidigt är det en fara med

det. Det är ju folket utanför tekniken som är intressanta. Tekniken är

inte till för oss.

Vi satt i köket , _ plötsligt kom Roland, undulaten, flygande.
Han t ydde sig helt till Ja.nne och struntade helt i mig.
Efter lite "prat" och ett par pussar var visiten över.
Roland flög tillbaka till sin bur.

- Jag skulle gärna ta ett ulandsjobb efter examen. Här i Sverige
är ju alla civilingenjörer men där skulle aa.n vara ensam och

verkligen gö�a nytta.

- NXr jag jobbade som teknologasse längtade jag nästan .tillbaka
till gymnasiet som lärarvikarie. Man är inte mycket äldre än

eleverna så man förlorar inte kompiskänslan. Då kan man undervisa

utan att trissa upp teorin.

- Det som är skönt med Atottagningsarbetet är att det är så
nära resultatet. Jag tror inte jag skulle vara lika inspirerad
av ett längre perspektiv. Det är j obbigt med till exempel
studienämndens femårsperspektiv.
- Skänderiet jobbar verkligen seriöst och gör ett bra jobb,
men det är synd att det skavara så traditionsbundet. Det

borde gå att genomföra nya saker utan att få höra:

- Det går inte, så har vi aldrig gjort förr.

- Vi i fadderiet har egentligen inte gjort något verkligt

stort. Det blev aldrig några aktionsgrupper av faddrar som
skulle ta hand om olika saker. Det enda som har synts har

väl varit fadderblarran.

- Jag har försökt lägga min energi på att få samordningsgruppen
att fungera. Om den fungerar i år blir det nästan tradition

och då kan man bygga vidare och förbättra nästa års mottagning

ur den här. Då skulle man kunna överbrygga motsättningarna
redan innan det börjar nästa gång.

- Som förfadder slås man ofta av att saker
händer utan att man behöver göra något.

- Det faktum att det finns en förfadder har
nog en stor symbolmsk betydelse. Faddrarna

har känt sig engagerade.

- Jag är mycket för kompromisser. Det hade
nog funkat knackigare i höst om inte den

urladdningen som var i våras hade blivit av.
Då slogs alla om dominansen, nu vet vi att
styrkeförhållandet är rätt jämt.

- Linjen är bortskämd med engagerade teknologe�.
Om vi slutade jobba skulle allt rasa, De skulle

vara mer intresserade av vårt arbete och komma
och ställa frågor. En trevlig fråga vore :

- Behöver ni pengar7 Då skulle man känna sig
mer uppsll::attad.

Ann kom hem med matkassar och lite husligt

arbete vidtog. Jag avböjde en diabildsvisning
för att föreslå att vi skulle åka in till

sångargasquen, Vi gick ned till Fiaten, tog

sista bilden och åkte iväg. När '!i senare på

natten åkte hem tyckte Janne att det hade
varit draget.
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R�nd\QDen här h8•ten bar aan varit tTiui&en att köa cirka en ti11111e

tör att !l k8pa sina. lärob8cker pl ko•pendieförmedlingen. Dl
hjälper det inte

att det annon•era• i 0Bqledaren att det är

de läget& Jri•erna i •tan. Man blir •ur i alla fall. Borde
det inte gl att g3ra nl,ot lt •ituationen. Jo, definitivt.

bort till hyllorna Tarje glng 1:1: ' ,s"On
en •t&n4ard ,U
...pära? Lokalen är ju i det nltma•te idealiBk
tar ett m1&bbköp. En utglag och en inglng. Däre•ellan •kulle
det gå att •ltta upp hyllor •

... Sllj k..
pletta boltpalcat. De hlr böckerna aka E1 h&, de här
l.r till K2 och •l vidare. Ir det nlgen 1om inte behlJt'er hela
paketet Ar det ba:ra att ta ut den eller de böcker ... inte
köpa, allnca do• i ett h8rn och eortera senare. På det ��tt•t
•kulle .an ko-.a ifrln att per=oner ko..er ooh •lger jag glr

I·

i den eller den lrakuraen och jag aka ha alla böcker ooh
det går inte att Jcrlva att peraonalen eka veta Tillta böcker
det är •å det tar ett ta!;' innan han har sina b!Scker.

+

Inför ett beetällninge117•t••· Osquar ekriTer upp T&d han vill
ha pi en lapp, lämnar in den till kompendietöraedlincen. Två
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OT..tande Orvar:

SMusK - vad är det ?

Allvetande Alvar: Jo, SMusK är Kongl 1 . SICALÄRmusikkåren från
Elektroeektionen av Tekniska Högskolans Stu
dentkår.
00; Vad gör Smusk ?
AA: Det heter inte Smusk, det heter SMusK. SMusK
ägnar si� åt ohämmat musicerande kring 90 100 dl!( A) i alla frekvensområden d.i tt musika
liska öra önskar höra.
OOr h SMu:irK och Promenado:rqueetret samma sak ?
AA: Absolut inte. Jag sa ju nyss att SP!ueK ägnar
:irig åt mulfik.
00: Hur får man ltöra mera SMueK ?
AA: Jo� man ringer något av neianstående telefon
nummer. SMusK kommer och spelar när Du ska ha
gardenparty, när Din butik f7ller 10 år, när
katten fått ungar, när Du ska öppna en resta
urang, när mormor fyller 100, ja, de kommer
t o m och accompanjerar dig i duschen 1
RING SÅ SPELAR VI
61248,
Mats Engström, Adla Dir
Mus Dir
Jan Pontius,
824044
0758-16792 Bengt Hunyadi, PR-Chef
J'n- Tourist a :

-........ ..

-SMusK, vhat i-s that ?
-SMusK is The way of living !
J'11:ir die Touristen:..SMusK, vas iat das ?
-SMueK ist ein eqvilibristischea Pomp- w:id
Stothorquäster von dem Teknis 1
Pour les tourie- .SMusK, qu'eet-ce que o ' eet ?
tes: - -S'Mus!C est un ensemble merveilleux,
scabreux et excellent !
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Finns det någon s om kan tala om för oss vilka
de här personerna är. Vi tror att det är ett
gammalt förlovningskort från sektionens unga
år. Vi hittade kortet i vårt arkiv när vi
städade senast . Alla upplysningar tas tacksamt
emot av redaktionen.

