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Nu återstår inte mycket av terminen, kära E-Osquarulda.
Av min förmåga att skriva ledare återstår tyvärr
heller inte mycket. Däremot har jag som vanligt en
hel del skvaller som jag gärna vill deln med mig av.
Varsågoda.
Det ryktas
att Jen-Jen har klarat en tenta (envarren).
att man måste ha spegel med sig när Totte visar film.
att en sektionsmedlem kört alldeles för fort på
rullskridskor.
att det inte alltid är en dum ide att hälla öl
över damer.
att Johan av misstag provade Fyris vatten när han
och chefsemittören var i Uppsala vid forsrännet.
att Sten har anordnat städgasque i 12:an och att
städpersonalen blev tämligen trött framåt natten.
att DKS tBet Konglig Skranderi) har varit herruna hos
Jonas och Algotsprogrammerat.
att Gunilla kan flyga. Dock endast kortare sträckor.
att Tina är bra på att dansa bugiz:.
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Terminen lider snabbt mot sitt slut, men några tentor

återstår nog för de flesta av oss. Om inte annat syns det

på mängden människor som tillbringar lunchen och före

läsningarna?? liggande i gräset utanför Tolvan. Det är
en skön tid och det är bara några dagar till sommaren
definitivt är här. Men,men,men sektionen tänker inte

ta ledigtriktigt ännu. När Ni läser det här är tro-

ligen det stora squVALpet avgjort. Då återstår bara
fadderiets picknick på själva avslutningsdagen den

28/5. En sista samling för alla faddrarna före lovet .•
Så har vi ju sektionens·storsatsning, jakten på Tors

Hammare, ett evenemang i vikingaanda i Teknis stuga

på Vämdö. Du som ännu inte har sett stugan, ta chansen
och följ med den 14-15/6. En vecka efter de senaste
tentorna för alla Er som stannar och t.ex. praktik

jobbar i stan under juni. En garanterat rolig helg har

utlovats. Det kan ju vara skoj att träffa kompisarna

utan att ha plugget att tänka på någon gång. ...

Den nya kopiatorn har kommit men tyvärr har pro

blem uppstått med myntmekanismen, därför kanske det

dröjer till hösten innan Du får Dina nya,billiga och

snygga kopior. Hav tålamod! De blir desto bättre då.

Till sist, ta vara på sommaren, vila Dig och tänk inte

för mycket på resttentorna. Vi ses i höst, med 200 nya

kamrater (nOllor). 20 st fler ä.m någonsin förr på
Elektro.

Solig Sommar på Dig
Hoffa , ordf.

,a

Håll sektionsavgifterna nere
Jag har från kurskamrater fått
Det har kommit till min kännedom
mycket kritik för att jag i Osqra- att Elektro under våren avhållit en
dion krävt en begränsning av sek- ett sektionsmöte med subventionerad
tionsavgifterna till maximalt 20- mat. Enligt min åsikt är det stöt25 kr/termin. Nuvarande övre gräns ande att sektionen försöker höja
är ca 35:-. Av den anledningen av- intresset för aktiviteterna med dy

ser jag att utnyttja eminenta Elika mutor; den som inte deltar
varför
motivera
till
att
får ju också betala! Självklart
missionen
det både är möjligt och önskvärt
borde självkostnadspris tas ut.
att begränsa sektionsavgifterna.

Hur höga skulle egentligen sektions

Det förekommer både på Elektro

kom på alla sektionsmöten? Det är

och andra sektioner att middagar,

avgifterna bli om alla E-teknologer
väl det som är önskan?

fester, baler och andra tillställ- Sektionsavgifterna bör användas
ningar i sektionens regi subven-

till att finansiera sektionens lö-

DE BORDE INTE FÅ KOSTA SEKTIONEN

tet, sektionsstyrelsemöten, E-mis

tioneras med sektionsavgifterna.

ETT RÖTT ÖRE! Subventionerar man

dem straffas nämligen den som inte

pande verksamhet typ studieutskotsionen,fadderiet och dylikt.

deltar. Han får ju via sektionsav- Med förvåning har jag noterat hur
giften betala vare sig han går

eller inte. Subventioner är ett

sätt att styra sektionsmedlemmar-

personer med gediget borgerliga åsikter i övrigt inom kårpolitiken
kan acceptera allt man annars är
emot; höjda skatter, ökande "offent-

nas konsumtion, och det finns
ingen anledning till att sektions- lig sektor," misstroende mot indistyret skall få göra detta.

videns förmåga att bestämma över sig

själv. Ideologier existerar faktiskt
trots att man går på KTH,

Är man emot subventioner och höjda

Illustration

skatter på KTH, då röstar man p'

Teknologpartiet,

Erik Granberg El, TEKNOLOGPARTIET

KOMMENTAR TILL TEKNOLOGPARTIET
Med 'lllledning av de angrepp som rikt:its mot sektionens
skötsel från det nya Teknologpartiet dels i Osqradion dels
i Emissionen har Emitteuren frågat mig om jag ,,ill ge någon
kommentar.
I Emissionen kräver TP en begränsning av sektionsavgiften
till max 20-25kr/termin. M8.!1 kan få intrycket att Elektro
har en högre sektionsavgift än andra sektioner och en sam
manblandning av kåravgift och sektionsavgift ligger nära
till har.ds. Sanningen är att E-sektionens avgift är 20kr
per termin vilket ligger ungefär i mitten av THS sektioner.
I inlägget finns två konkreta förslag på var pengar kan
sparas. Det ena gäller subventionering av ProgramRådets
verksamhet. Denna post, som har tillkommit som en buffert
vid arrangemang av typ presqutt där ingen biljettförsälj
ning förekommer och det är svårare att planera inköp då
deltagarantalet varierar kraftigt. Indragning av denna post
sktllle sänka sektionsavgiften med 82 öre.
Sektionen har, som "det har kommit skribenten till känne
dom", under våren, liksom under alla SM under de senaste
åren subventionerat middagen för mötesdeltagarma. Härigenom
styr sektionen 97 öre av medlemmarnas konsumtion varje termin.
Däremot anser TP att sektionsstyrelsemötena kan få kosta
pengar, den s.k. löpande verksamheten. Det är alltså bättre
att subventionera 10 personers möten en gång i veckan än
att subventionera alla medlemmars SM 3 gånger/termin! Jag
tycker visst att man kan premiera de medlemmar som visar
sektionen sitt intresse, så länge beloppen är så små. Varför
slår inte Erik Granberg två flugor i en smäll, dels utnyttjar
sin subventionerade middag, dels påverkar budgeten genom att
gå på SM.
Kårpolitik är vi ju tämligen förskonade från på sektionerna
och jag uppfattar det som väldigt olyckligt om man försöker
politisera sektionernas verksamhet på samma sätt som alla
kårangelägenheter mäts på en politisk skala. Sektionsmedlem
marna har nog tillräckligt med inbyggd intressegemenskap
för att inte politiska intriger skall skapa motsättningar.
Man bör ju inte skapa motsättningar om det inte finns riktigt
fog för det. Om det finns ett allvarligt missnöje kan ju
medlemmarna visa det t.ex. på nästa SM.
Hans Dreijer
Ordförande

intern sångartäf Ian

Rapport från Sån,artäflan,

Den 30/4-80 b.t. höll• 1om

lt •i, 28 poäa,, och Ti hade

vaaligt E-1elctionen• graadio11

allt1l det faata1ti1ka läget

vårbal å Strand Hotell, ooh

att tTl la, lå,·på delad första

ett av de populära in,lagen

plata, båda med full poän,,

vid denaa fe1tli,het var den

Efter detta följde •• rad fram

iaterna aåagartäflan •om helt

trädaaden ••m aaturli,tTil

traditioa1eali,t avnjöt, till

alla Tar aT l!IYCket hö, kla11,

kaffet och puaach••· Stora

mea lilrTiil rr,åate 1ä,a1 kom i

favoriter iaför ärat, täflaa

1ku,,aa aT de tidi,ar• al1tr1a.

var aaturligtvi1 de tv!faldiga

Slle,ea fick Jaa Luad-Je••••,

tidi,are Tianaraa Mikael

Göra• Ha,maa, A•••rs H1llbl1a,

se,er,ten ocn Robbaa Bornelind,

Be,il Bj1rk1h•,•• och Meaiea

i år också för1tärkta med Aaa

Eiaar•••• 17 poäa,, Pelle

B111, men att de iate •kulle få

Frlaber, ech Ja••• Guaaelia

••,•rn ,r,ti1 Tar redaa fråa

fick 21 för sitt framträdaa(e

börjaa rätt klart.

i Puak-atil, ech de repreaeatanter

Vioe Ordföraade Mlt1 Johaa1soa

för l••••ts öTri,• hö,1kolor

fra�rd• till1ammaa1 med 1'l5r

1em 1tiill•• upp fick följ1ad1

faddraraa Guanar Eha eoh

poäa,:

Torbjöra Ea, en tyadi' 11reaad

Chalmers 21

1om 1äkert akulle iabrin,at fler

Liaköpia, 26

poäa, om texten ,ätt fram bättre.

Luad 16

Nu fick de ty-.ärr iat• mer äa

Sedaa följde kTällea1 ÖTer

17 poäa,.

ra1kaia,. 1..e,a1a,1baa4et ba•

N"å1t1 gäa, Tlr Ledaia,1baadet,

att fl 1täll1 upp aed ytterli,•r•

Mick•, Robb•• ech A.., och •m

ea U.t, eeh äTea "De Fyru Gäa,"

d1r11 ila, räcker det Täl att

Tille försöka ,1, pl ett litet

,ä,a att de fick full peän, (4)

"1xtraauam1r", 1å Ti fick allt1l

aT 1amtli,• 1ju demare, Tetalt

ett 1la,1 "1kilj1heat" mellaa

28, • llt.t.
..

•• tTl ledaade l•,••·

Nu trodde Tål mån,• att leppet

Le•aia,1baa,et fraaför•• ea

redan Tar kört, och att in,,t

sla, aoa fakti1kt akriTita ute

kunde hota l.edaiag1baadets

i kulia11r&• u•d•r täflia,e•s

tredje raka •e,er, men Dubbel

,,.,, ech som lter ,aT dem full

duea "De Fyras Gäa," hade ••

pott, 28 peiia,, och m•t •etta

..... å1ikt. Till •• melodi

räckte det i•te ••• 4e 24 pol•,

fråa Gluatarae •jö•t Lennart

10• "De Fyras Gäa," fick för

Börjeson, Jaa Araer, Fredrik

1ia ••draala,. Gammal iir deck

Kempe vch !/.ats Ö,rnest•m också

äldst, ech Ledaia,sbandet te,

alltsl hem se,era för tredje
,1•,••· Hat-trick.
Till 1lut bleT prielistaa:
l:a Leåaim,ebaadet
Mikael Se,erstea
R obert Beraeliad
Aaa Baae
2:a Dubbel«uea De Fyras Gaa,
Leaaart Börjesoa
Jaa Arnår
Fredrik Kempe

Det bästa laget! (FHrsta plats.)

Mats Önaesta.ro
3:• kom ma.anea frla Liaköpia,.
4:e platsea 4edades aT
Killaraa. rrla Cha.laers
ech Pelle Frlaber, +
Jaaae Guane lia
6:te platsea «ela4es aT
Jaa Lua<l-Jeasea
Göraa Ha,aaa
Aatlers Hellbh•
Bedil Bjerkeha,ea
Moaica Eiaarssea
och "Steclche h,s ser-,aa,lea"
Mat• Jehaassea
Guanar Eha
Terbjöra Ea,

Det, enligt chefsemittHren, bästa laget.
(Andra plats.)

Och pl ea, ••• tuke pl sprlk
sTlri,heteraa, hecraade 8:e
plats kem slutli,•• Luad•
represeataater,
Med deaaa preseatati•• ber ja,
att fl tacka för ai,. Det har
Tarit kul att jebba ••m kör
ledare lt sektieaea, ••• det
•ka bli aköat att fl •luta,
Hoppa• ai batle lika reli,t sem
ja, pl sla,artäflaa.
Hälsaia,ar.

Det, enligt Jen-Jen, bästa laget.
(Si,sta plats.)

Foto: Jen-Jen

BRAKIGT ?
I förra Emissionen gav vi i studienämnden ett löfte: Vi
skulle informera er bättre, Så nu sitter jag här, i sista
minuten, och slår febrilt på tangenterna,
På vår anslagstavla sitter, när du läser detta, ett papper
där de som har blivit valda till instutitionsstyrelser och
till Linjenäi.nden presenteras med namn, De är nämligen inte
valda än, och man vet aldrig vad som kan hända i sista minuten,
På samma anslagstavla, utanför E1 , sitter vårt remissvar till
studieutskottet, Som du säkert minns så har Einar, studie
utskottets ordförande , skrivit i Osqledaren om viktning av
betyg och åttaveckorsperioder, Efter två möten så kom vi
fram till att vi tycker :
- att det inte är bra med åttaveckorsperioder,
- att en viss viktning är vettig, men inte Einars viktning.
Vad ska du som ska gå i tvåan nästa år ha för litteratur
i de nya elämnena nästa år? Tyvärr så verkar det väldigt
oklart , böckerna är nämnligen inte skrivna än, Tänk efter,
känner du till någon väldigt bra bok om digitalteknik? Om
du gör det, sprid det till Erik Söderberg, E79, så kan
han sprida det vidare till Gunnar Markesjö,
Till sist: Är det något som är kasst och helt värdelöst?
Tala om det för oss, vi är till för det!
Studienämnden (genom Mats , vice SNO)
med rätt att bråka,

Terminen nalkas sitt slut så detta är troligen det sista
Emissionen för det här läsåret. Då detta också markerar
min mandatperiod som dekanus för sektion E samt som LNEs
v i l l j a g ta tillfället i akt och tacka för e t t mångårigt

numret av
slutet på
ordförand e ,
samarbete.

Som dekanus har jag tjänstgjort under 7 år , som ordförande för
Utbildni:igsnämnden E , sedermera Linj enämnden E , t i l l och med 9 å r .
När j ag �u blickar tillbaka på dessa år , finner j a g a t t det visser
ligen varit en lång men dock mycket intressant tid för mig, vilken
framförallt givit mig värdefulla kontakter med E-Osquars , sådana
som man i den vanliga lärar/elev-situationen aldri 9 får tillfälle
att utveckla .
Erfarenheterna från denna tid har j ag tagit väl vara p å . Jag kommer
att få god användning för dem efter den 1 juli', då j ag överlämnar
rodret till två av mina kollegor. Tidpunkten markerar sålunda slutet
på en mandatperiod, men naturligtvis ej på min avsikt att aktivt
verka vidare för att göra en insats såväl vad beträffar undervis
ningen som forskningen inom E.

Stellan Ekberg, Dekanus vid sektion E

9

Välkomstskål. Till vänster våra gäster fr_ån
Lund , till höger , två ej helt okända skägg .

VARBALEN
"När jag ä!F fuller, då
är jag glad • • • " heter

det i visan. Bilden

till vänster föreställer

�Jonas som glad.

0

)

)

Puss på dig Roffa!

Här ser vi Hans i

dansens virvlar

med sin bordsdam ,

fru Alfven.

"Oh, ni nynnar en

så förtjusande

Wienervals. "

Gäst från Lund omgiven
av idel s köna damer

�
Foto: Jen-Jen
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ÖFVRIGT
Det var ju roligt att intresset för sommartröjan blev
så stort. Trots att sornmartröjsbeställningelistorn

bara satt uppe en vecka fick jag ihop en beställning
på 1 75 st t röjor.

Först blev jag lovad leverans senast 1 9/ 5 , men sedan

dess har det ju hänt en del mer eller mindre otrevliga
saker. Jag tänker närmast på konflikten. Även sommar

tröjan har blivit drabbad , ·Swemade, firman vi beställer
av fick inte sin tröjleverans när dom skulle ha fått

den.Vilket tyvärr betyder att vi inte kan räkna med

tröjorna före 23/ 5 , Period 8 slutar ju den 28 : e och
mellan

den 23 : e och 28:e finns det bara två undervis-

ningsdagar. Allt så blir det "lite" svårt och kort om

tid för försäljning.Jag hoppas ändå att alla ställer
upp och hämt ar ut sin tröja. Under tentaveck&Q kan

det ju hända att någon sitter och dräller i funkrummet ,
Jag tänkte sitta här onh sälja. °den 3:e juni,

Nu återstår bara att önska Er alla en riktigt, riktigt.
solig & regnfri & varm & skön & intressant & oförglöm

lig & etc • • • sommar. Och vila upp Er ordentligt så att

Ni orkar möta nOllan, omtentor och terminsstarten ( i· nu

nämd ordning) på ett sätt som gör kommande generation( er)
E-osquarulda stum(ma) av beundran,

/J

TURKISKA
MUSIKEN

Den Turkiska Musikens beskyddare, punschhandlare
A.:. G · C ederlund.

Il/

Den Turkiska Musiken på Elektro komm e r ! Var redo
Osquarulda ! Den Turkiska Musiken kommer till
hösten att vid de mest skiftande tillfällen fram
föra sk. musikaliska l jud till Osquaruldas förmodade
glädje och sin egen vissa uppbyggelse. Hur mycket
som blir musik och hur mycket som blir turkiskt
lär visa sig. Vivas, floreas Semperque gaudeas !

��

0 , min älskade Halle n ,

när jag såg Dig i entren,

första gången föll mitt hjärta uti sken .

Ingen kan som Du förklara hysteresisfenomen.

O , min sköne, min älskade Hallen !

Så går ett par rader i en känd visa på sektionen. Hallen

är mannen som blev en legend redan under sin livst i d .

Hans namn förekommer p å de mest skiftande ställen och

är bland det företa nollan blir skrämd med när han har
elemmat in framemot höstkanten.

Vem var han då denne Erik G. Hallen?

Pölj med i € missionens nya följetong redan från starte n ,
dvs från och med denna sida. I kommande nummer av denna
eminenta tidskrift · hoppas vi bland annat att kunna

publicera en del aldrig tidigare visade fotografier samt

ett antal mer eller mindre kända historier .

I syfte att tränga in en bit bakom legenden Hallen

har f missionene utsände denna gång uppsökt ett antal

profeter, vilka s j älva har haft Hallen som föreläsare eller
rent av arbetat under densamme , för att höra deras syn

punkter om denna märklige man. Först kanske det dock är
lämpligt att redovisa några torra fakta om Erik G.

Den 1 6 : e september 1 899 hände det sig att ett gossebarn

blev fött i träsnidarstaden Göteborg. Som sig bör så

genomgick unge Erik Chalmers tekniska högskola, vilken

han lämnade för gott 1 92 1 . Efter en a,:stickare till

Uppsala, vilken medförde titlarna fil.mag. 1 924, fil.lie.
1 927 och fil.dr. 1 93 0 och inte att förglömma arbete som

docent i mekanik och matematisk fysik 1 9 3 1 , kom Hallen till
staden med stort S i vars omgivningar han skulle stanna

i större delen av sitt återstående liv. Här i Stockholm

arbetade han som lektor vid Norrmalms flickläroverk

1 942-46. Detta var ett arbete Hallen var mycket stolt

över, eftersom det visade att han även var prakt isk,

vilket han ansåg sig vara, och int e enbart en teore

tiker. 1 943-46- �ar han även docent i teoretisk elek

tronik vid KTH.

1 946 blev Hallen professor vid ovannämnda institution

och styrde den i fortsättningen med fast hand ända

fram till sin pension 1965 , Det kan nämnas att Erik G.

var gästprofessor vid Harvard 1 947-48 och vid Caltech
1 9 54-55. Hallen gav ut en mängd skrift er, däribland

den allombekanta "Elektricitetslära" dvs Hallen-bibeln

1953. Erik G. räknades inom teoretisk elektroteknik som
e n av de främsta auktoriteterna i världen, speciellt

när det gällde specialiteten ant enner.

Här på Elektro har Hallen haft rykte om sig att vara den där
där elaka typen som älskade att kugga elever på t e ntorna,

krävde stenhård disciplin och inte tålde den minsta

Stämmer detta verkligen?

kritik.

Nej , inte det minsta,hm, åtminstone

inte till en tredjedel, var det intryck som emissionens

utsände erhållit.

Det skall sägas på en gång att Hallen var en mycket princip

fast man med mycket bestämda åsikter. Detta illustreras

kanske bäst med ett exempel. Följande stycke är hämtat från
förorden till en lärobok angående tvungna svängningar:

"I kap.2 ( som e j förelästs men medtagits enär man måste
_ gålneifen$ivt t illväga mot dumhet en) har jag en uppgörelse
med de i verklighetens värld desorienterade, ja narrakt iga,
matematiker ( och även icke-fack-matematiker) som tro sig
kunnapåtvinga naturen aina standardproble m , Det är fel mate-ct
matiker som kommit in på strömkretsteorin, matemat iker med
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fel käpphäst. De har grundligt visat sin oförmåga att
ställa verklighetens problem, en uppgift som ju heller
inte alls faller å.nam ämnet matematik , Vad särskillt
beträffar G , Doetsch så är hans nedsättande omdöme om
Heavisides lösningsprinciper ( som vi satt i sträng
form) jämförda med den enkelsidiga Laplace-transform
metoden till alla delar falsk. Den lytta, halta, skum
ögda krympling som heter L-transform>-medwden, är inte
bara oduglig vid de tvungna svängningarna, dvs i verk
lighetens värld, utan den saknar över huvud existens
berättigand e . "
Av ovanstående citat framgår att Erik G , inte precis
skrädde med orden när han framförde sina åsikter. Detta
går igen i mycket annat. På föreläsningar skulle det
helt enligt tidens anda vara tyst och gud nåde den som
kom för s ent. En och annan föreläsning av idag skulle
förvisso inte må så illa av att man höll lite hårdare
på åtminstone det senare , men det är en annan sak,
Angående Hallens tentor går det en hel del mer eller
mindre vilda historier. Det kan på en gång sägas att
Hallen inte med vett och vilja gick in för att kugga
elever, Däremot ansåg han att den som klarade en tenta
skulle kunna kursen, För att klara en av Hallens ten
tamina skulle 2 av 5 uppgifter lösas. Den teknolog
som inte mäktade med denna uppgift ansågs av Hallen
varande mindre duktig i ämnet ifråga. I och med att de
som missade tentorna var mindre duktiga tyckte�sig Erik
G , inte ha någon som helst anledning att ta med de 2 svå
raste uppgifterna på omtentorna , som därmed bestod utav
3 uppgifter varav 2 skulle klara s , Under Hallens sista
år på KTH var det dock även 5 uppgifter på omtentorna.
Erik G. hade även muntliga tentamina , vilka tillgick
på så sätt att 3 - 4 elever åt gången fick komma in till
honom och erhålla varsin lapp med skriftliga frågor.
Ofta kom två av tepiologerna ut tämligen omgående , Hallen
ville nämligen att man skulle kunna svara på alla frågorna ,
ej nödvändigtvis helt korrekt,och kunde man inte svara
någonting på någon av frågorna så kunde man inte kursen
och hade bara att gå.

IT

Trots att hela 65% a v de 'som gick upp på Hallens t e ntor
klarade sig så blomstrade på sina håll en Hallententa
skräck, När Hallen gick i pension 1 965 gjorde TET en
drive och skrev till ett flertal personer som i stort sett
bara hade Hallententorna kvar för att få sin examen. Att
detta kan ha bidragit till att antalet teknologer som
tog examen de närmaste åren höjd€s markant skall ·jag
väl låta vara osagt , men ett samband är inte helt otänkbart.
En del av det som skrivits hittills kan verka vara negativt
för Hallen. Därför skall det framhållas att Hallen av de
flesta ansågs vara en utomordentlig föreläsare och att
Hallenkursen av många färdiga civilingenjörer som har
lit e distans till det hela anses vara mycket bra.

Jag har inte tid
- att bry mig om vilken utbildning

-

-

jacr får.

att bry mig om att ja(i inte
förstår.
att bry mig om hur mina kamrater
mår,

Jag har inte tid! Jag måste hem och plugga!

NYTT O M NAM N
Eva Boestad

Per Andersson

V;,] lfHrtsvägen 4

Nynäsvägen 52 3 tr

tel: 4 5 85 06

tel: 777 82 23

126 48 Hägersten

1 3 6 40 Handen

Henrik Pipping

Arne Westin

Körsbärsvägen 4C/142
1 1 4 23 S tockholm

Sleipnerväp;en 1 01
1 36 4 2 Handen

tel: 777 71 76

Sten 8c Co som städade upp i 1 2 : ·-m.
Matteinsti tutionen för den snabb,1 rättningen ""
flervarreten t,m.
Den som sta.l wienerv1.lsskiv,m.

Den som stal wienervalaakivan på vårbalen.

7 '� ,

��
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EM ISSIONEN ONSKAR ALLA EN RIKTIGT

