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RED.ORD
heat resistant

Som vanligt utan minsta risk att bli slätstruken är dej,
mig en stor gjädje att presentera ännu ett nununer av
Emissionen, hös·tens första.
En annan källa till redaktionell glädje är att redax
sedan förra numret utökats med 100%. Vilka de två nya
Emittörerna är framgår av sk-ylten på nästa sida ( ledn.:
en har ett bindestreck i efternamnet och den ander har
ett i förnamnet.)
Nu behöver vi nya friska krafter från ettan.
Därför: alla glada och trevliga nOllor med eller utan
jaurnalistiska talanger - tag kontakt med någon i red.
och berätta hur gärna just du vill vara med om att göra
vår fantastiska sektionstidning ännu bättre.
Bli Emittör nOllan!!
Innan jag slutar för den här gången: en ros till ,;:Gic
för den trevliga gräsmattan + börja redan nu fundera
på sånger till den stora dagen 1:a december då Elektro
vinnet alla pris.
I all hast, eder

(Nebiolo)
Fler skatter än lfamma.ren hi tta:ies under sl,:attjakten.

Omslaget pryc.s av två rariteter från H2-fsdjupen.
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MASSA ALLAH

Una glunto da G. Wennermonto
In Transpiranto par

Ludoviko Hagwaldo
Massa Allah, was la flinto flinas!
Flukta la nimbus super grosskommunl
Skaj ist' okej, plus att stellan grinas
in kontrabasso, wiftans opportun.
Da blossat Siri· et da Orion,
da sqvimpas Swaney in blues-lagun.
Massa Allah, was la flinto flinas!
Flukta la nimbus super grosskommun!
(Herre min Gud, vad den månen lyser!
Se, vilken glans utöver land och stad!
Himlen är klar och var stjärna myser
vänligt emot oss ner och vinkar glad.
Där flammar Sirius, där Orion,
dar plaskar Svanen i eterns bad.
Herre min Gud, vad den månen lyser!
Se, vilken glans utöver land och stadl)

Ett exempel på hur en rolig text till sångartäflan kan se ut.

Emissionens redaktion:

Fred.rik Kemoe
M,ts S·mdvik
P·itrick F,irr2n-Lee
Bengt-Åke K3.rlsson

99
99
59
59

Upp 1 :.gn.:
800 ex,
r.�r. Epsilon: •rhk,el

E-scktionen vid THS
Utgiv�re:
Gutu::tdress: Os1u 0 .rs b .cke 12
Post·.dress: Emissionen
THS

'.lf,cmusstopp nr 6:

F8.ek

100 44 Stockholm

44 50
745 46
34 70
0762/280

3

17 okt

ORDF.ORD
Med risk för -,tt som \ ,nligt bli g· nska slätstruken
i den här sp�lten,vill j,g börjq med att hälsa Er 1llq
välkomn. tillb ,ka till skol�.n. Dessutom finns det 200
n'.)llor,som alla vi andra Osq_u'1rulda vill hälsa extrc.
välkomn'l. till oss ,här på Elektro. Vi honp',.s att Ni
känner ·,,tt vi h·0r försökt gör st,rten för Er här så lätt
och smärtfri som möjligt. Än så länge h,r mott ·gningen
funger".t, hopps,.s fortsättningen också hål ler ·.r .r �,,n
lov 0,.r. Ni som än så länge är nOllor erk'lr h ua:nf · t t', t
vår stor'l. käpphäst, ·tt härg .. med så myc;Ke't s,,�· ';c,J�-igt
i börj-.n, på rätt sätt. Men det tål nog -,tt unnren •s: 1'".
·1qr·1 på a11,,. ch·mser ·,tt knyt-. kontc,kter nu i oorj n '.
S'l ���1:i de� l i. te mindre slätst:ru.kr.:� C.ei.en. StyrelGP.n
h.-::r ::--::'3•!; ��ft ett S'1.mmanträcle på dryu,t 4 tim.iiar där Ji
försökt "-tt dr'! upp lite huvudlinjer för höstens verksamhet.
Börj�� på höstterminen domineras ju alltid av mott�gningen
och �et finns när 1ett� skrivs fortf,r�nde biljetter kv,r till
�):le;; �21\l.er:.. I ä.r i<orrlilif'Y.' "l�tt�. evenem-:.np- tt -=.rran�er·=ts lite
�·� :..· ::.:.0r:.. ·�::"!r ::ich f0rhoppYli!las ·is bI.. .i rn?Y- Fi\1 ;.nde ft::r- ·-:.ll,::;. ? r1

lite kar ,.ktär -.v u-cc.1·., · ' __
den 10 november 1910. En anr..'3n nyorör,ing är biljettförsäl,j
nin�en �v souttbiljetter nå sektionen. Du som vill h'l. biljett
k'"l.n köna sådan i Tolv·,n från kl. 12.30 på tisdag'.l.r i S qutt
veckor. S jälvkl,rt kiir PR uresqutt i Tolv-m! Du vet väl . tt
kiren kör s.k. onsaap:sryub'1.r, cott sektionen nu t-,r up9 beställ
ning r ni sektionsover·,ller ( såc.....nr->. som f'lnrleriet hr1r h'l.ft),
tt ·nmäl ,.n till c\.r 0 ts skic.rPsa st"rt .r om1<rinf" '1en fiirst··.
nov<''Tlb;:,r (tr')lie-tvis f"'J.r resan 14-JC/�), ,tt Du h·,r Teknis
·.::iF<'.llut roligc:.ste,trevlig,ste och "it·�ste sektion att luta _
Dii;,: emot om nlugget skulle kännas Dip: övermäktigt.
H,sta 1-:-, Tolv ,n och tr:. Di1s en fika
(om automr1ten fungerrl.r).
Hoff8.

Det har kommit APPENDIX , ett gudomligt vackert APPENJIX
på bländande vitt papper med svart tryck ( Vilket tryck, vilk,::
färger!) på 16 omsorgsfullt ihophäftade sidor med inte mindre
24 fräscha roliga sånger på härligt händigt A-6 format.

Var får mLll tag i APPENDIX? Jo på festerna, pre-squtten,
gasqerna, Balerna , PR-arrangemangen; ja där det sups och
skrål::.s helt enkelt. Upplagan är i allra högsta gr".d lim Sup,
så förvara APPENDIX väl! ( Stöldförsäkra, polisens märkpenna etc.)

nOllan har redan lärt sig en del av sångerna på sångargasquen
så det gäller för E-Osquarulda ntt komma ikrtpp.

S,\NGEN på ELEKTRO är ju som vi alla vet, ja som jag just sa,
v�d jag menar är att en viss sång eller kanske snarare
truddelutt är i farosonen , håller på att banaliseras, analyseras
sönder, vanhelgas och vantolkas, förnedras, besudlas, skamfilas
och skändas. Den riskerar a� dra skam smälek och vanära öfver
då den nu tillåts löpa amok
t:, Kongl. Elektrosektionen 1.,
·,v skenheliga kvasisångare. Därför finner jag det synnerligen
påkalb.t med följ·mde POSTULAT:

�

När någon enskild utfört( braverc".t, ekvillibrera t, ekekverat,
virutuositerat etc. ) något EXTRAORDINÄRT så sjunges:
Den saken gjorde hfl.n/hon fan så bra ••• osv •.• osv ••. osv - 00
Dock får detta ske max 2 ggr/dygn.
I övriga fall sjunges: Den saken gjorde han/hon fan så bra,
en skål uti botten för honom/henne vi ta skål.
Om man avser ?.tt rikta hyllningen till så många att det
knn betr:1ktas som alla i förs2.mlingen så sjunges överhuvudtaget
inte följ:mde rr:.der.
Eder ödmjuke Vice Or:lf
Mats Johansson
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BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG
eller

�rnrn�rnffi���u Tirnrnrn

På grund av bristande bild.material publicer::i.de vi
inget om forsrännet i våras, men häromdan damp en
bunt bilder neri redaktionslådan, så v�rför inte?

Forsrännet är ett evenemang som anordnas varje år i
Uppse.la. Det arr2ngeras av FUTF, Föreningen Upso.l::i.
Tekniska Fysiker och äger rum på Valborgsmässodagen.
Som tur är ligger det ganska tidigt på dagen si att
det går att kombinera forsrännet med Elektros vårb?..l.

6

Årets modiga forsrännare var Fredrik (emittör) och
Johan (konglig). Farkosten var den vid det här
laget legendariska MS -l, en konstruktion av två
entrepenaddäck sammanhållena med stålvajrar på
ett sådant sätt att farkosten ovanifrån lilrnar
ett t . Detta var midra året farkostens suverär.a
forsegenskaper kunde avnjutas. En mindre tre lig,
men nog._så lustig, egensk'l.p var att botten g?..\ vikc�
under ""'Johan vid segerdansen vid målet, vilket
renderade honom submarin för ett ögonblick.

PR

ÄTA BÖR MAN ANNARS DÖR MAN , men det kan bli svårt att
utfodra alla hungriga PRe-Squtt besökare , har vi i PR
märkt . I och med att vi i höst har fått möjlighet att
sälja Squtt-biljetter på sektionen ( ca 80 st/squtt ) ,
kommer �det troligtvis fler till PRe-Squtten än tidiiare
Därför råder vi er som vill ha en portion av vår billiga
och utsökta mat ,KOM TIDIGT. VI börjar servera mat + dryck
kl 20.00 . Pga tolvans storlek och vår minimala tillgåni
till matlagningens nödvändiga tillbehör � våra resurser
väldigt begränsade • Men vi gör så gott vi ka.t;.,. och lite ,. ·
till •
SQUTTBILJETTERNA som PR säljer finns i funkrummet ( där , 
:= alla PR: s biljetter säljs) tisdai eftermiddag.d Squtt
veckan. De säljs även i Kårhuset brevid matkön ons- ,
tors-, och fredagar, kl 1 1 .00, samt vid entren.
(kön där är oftast låni) o
En liten. förvarning om en ljuspunkt i November mörkret ,
nämligen JUBILEUMS-HÖSTPHÄST den'. 7 : e nov . Som de flesta
vet, fyller E-sektionen hela 70 år i år, därav detta
jubileum. Höstphästen utspelas i år på rest. Jakt
hornet, där vi dinerar och dansar. Detta är dock
endast ett förkör till det otrolia efterköret, i
kröken. Vi �tlovar en mängd trevliga överraskniniar.
Så sätt ett kryss ( X ) i almanackan redan nu.
ROSIE och JONAS
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1 11usiken

Kan Ni tänka er sju stycken musi kanter trängas på en toal ett och spe l a
svett i g , improv i serad mus i k ?
Kan Ni tänka er en mus i ker spel a k l a r i nett i duschen
Kan Ni tänka er en b l åsorkester som sjunger s i dansexti ofyra så fort
t i l l fäl l e ges ?
Vare s i g N i kan tänka el ler i nte så borde det vara uppenbart att dessa saker
är en natur l i g del av SKALÄ!qnusi kens vardag. I år har SKALÄ!qnu si ken rivstar
tat säsongen. Första repetiti onen avhö l l s den 24 augusti med rekorddel tagan
de. Vi var mel l an 10 och 1 00 st. Lördagen den 30 augusti b l ev en SKALÄR hel
dag. Dagen i n l eddes med en enkel s i l l frukost. Sedan spelade SMusK för E-nD l 
l a n p å något som hette Grann Sva l a , tror j a g . Några a v SMusKarna följde med
nDl l a n på piquenique å kong l i g Djurgården. Där äts och tävlades det. Dessu
tom spelades det ett stycke i trädgrenarna, som hette "Ack , den gren som
brast". På kvä l l en invigningsfestades det t i l l sammans med Teknologkören. Det
som i nv i gdes var vår gemensamma l agerlokal , Qloaquen. Vissa e l ement i SKALÄR
rrusi ken k l a rade tyvärr i nte av att festa en hel dag , utan somnade på golvet
utanför damrruggen v i d Elmätlabbarna. Det är sån ' t som händer.
Två veckor senare var det dags för nästa stora projekt. Vi fick besök av vår
vänorquester från Göteborg, Mistl uren med den fagra baletten Mistlåhren. In
nan de dök upp på natten t i l l lördag åt vi l i te kräftor och spelade för ke
mister. Lördagen den 13 september spelade vi på Skalärr.u s i kens, förl åt STU
DENTMUS IKENS DAG , som ordnas av SMASK varje år. Förutom SKALÄRmus i ken och
Mistl uren del tog även Promenaden och Mercblecket. Al l a orquestrar spelade

..,

45 minuter var utanför PUB respektive AHLE�S och sedan 45 minuter på Kungs
trädgårdens scen . Sedan följde en fest på Hande l s med t i l l hörande syltom2&1L a.,<j91g
gång och dans. Det mest anmärkn ingsvärda som händ
: a;te
il
WPi 'il,iet'lw I r • erekaao
ct
tin
�· .::
r
--• men det är s a n ' t som händer.
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Ät när i ngsriktigt - Ät Studentikost
Eder, �
�
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Spring på s l i ngan,
inte på danvnu ggen.

��
�. - -�
�

;-::.

J tiiI n

ti� /

w//'

LITEN ORDLISTA
SKALÄRmusi ken = SKALÄRmusi ken
Kongl l . SKALÄRmus i kkåren = SMJ s K
SMusK = Kongl l . SKALÄRmusi kkåren
Skal etten = Baletten -B +Sk
SMASK = Stockholms Musi cerande Akademi kers Samarbetande Kårorquestrar t SMusK
Syltomgång = Jam Session
Jam Session = Improviserad mus i k , fast rol i gare
Dass-Jazz = Jam Session, fast sämre
Mugg-Jam = Dass-Jazz
Sid 64 = Färglära
Pignon Satel l i te = Pl anetväxel
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rubricerade annonser
ARBETSltlARKNADIN

SÖKER MEDLEMMAR
SKALÄRmusikens balett, SKALETTEN är i behov av förnye l s e .
Skaletten har inte varit verksam under det senaste läså
ret. Därför har SKALÄRmusiken valt den här tidpunkten till
omstrukturering av Skaletten, med ett ökat Elektroinslag .
Fyra stycken i den gamla baletten är villiga att fortsät
t a , men det räcker inte. Vi söker därför intresserade
Elektrologer , med en viss exhibitionistisk läggning , som
tycker att det skulle vara kul att visa s�g på scen. Dans
vana är önskvärd, men inte. nödvändig .
Skaletten kommer att repetera en gång i veckan och uppträ�
da i samband med Kongl 1 . SKALÄRmusikkårens fr��trädanden .
De största evenemangen under året är Studentmusikens Dag,
Parad i Gamla Stan på 1 . Advent, SKALÄRmusikens Quonsärer
på Södra Teatern , Cortegen i Göteborg , Studentorkesterfes
tivalen och TeknisQuarnevalen.
Vi hälsar dig välkommen till gemenskapen i SKl\LÄRmusiken.
Nu när Du blivit intresserad skall Du kontakta
Tina Selin
7582 032

1ians J Nilsen
0 7 5 8 -3 2 9 0 4
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Bas-Klas Eriksson
3 33128

Osquar och Osqulda som inte somnat in totalt i

s ommarens hängmatta har säkert upptäckt att en

ny termin har st-artat . Vad för nu detta med s ig ?

1°-

/lt1SE

fi'xar .stud,�l,esö/(

•

Vi s tartar hösten ute i J akobsberg den 7 oktober

klockan 9 , 0 0 . Det är PHILIPS som slår upp portarna
för ELEKTRO. Nu i skrivande stund är tyvärr inget

program spikat för dagen. Troligt är a�t det blir

presentation av "Nya Media" och datorbaserac.e kas s aregister, Anmälningslista och program kommer upp på
styrelsens anslags tavla i 1 2: an den 2 5 s eptember.

För period 3 har förhandlingarna ej burit frukt än .

Men lugn , bli inte grAMSE på AMSE , det ordnar s i g .

I period 4 närmare bestämt den 9 december är det dags

för ett nytt besök på LM. I våras kom det , av diverse
anledningar , endast 8 st entusiaster. Nu har LM

låvat att s lå på stora trumman så boka in den 9 dec .
redan nu.

Besöken är i först hand avsedda för Osquar och

Osqulda i de högre årskurserna.

Eder ArbetsMarknads SEkreterare

��,,L_

/ Henrik
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Si var de t dags för l i te fl1shurt fr4n l drotten
i e: en !
Förstt_li te_allmint_i nfo :
Sp�den är mer än e t t stapeldta9cram JU skymtar i ena
öBonvrån när Du aär på väg ti 11 Di n dagliga kött
fär.s bi ff-Spad�n är Di t t dUiga sRmvete fcir att Du
h!ller på att rosta igen sedan gympaläraren i pluB
get släppte s i n järnhand frln Di ? , Spajen är sek t i o n 
ernaP kraftmätnine: i mi nst iixx� antal dålie:a sam 
veten per roten ur a�tal i nskrivn� . De t Du !
J,,<o tion shallen ;_fr det som lJ.;,-17er mellan i ne:11.ng
arna till Kli.ren i källaren. Där finns omklädnings
rum , bR s tu o c h s jälva gaskammaren där en av kil.rens
tvi idrottsl1rare Anna-Lena och Thomas h\ller hlg
ade motionärer ,.rarrrs.. pil. f0lj an:le tider;
To
On
Fr
Tl
Ml
c:
M
M
1111 c
c
M
c
c
15 M
R
J
16
·
c
c
17 c
c
& H i t t damp:ym. .�r kllO

�-�

M=mo t i o n , C=ci rke l , �= j a z z , R=redskap
Varje träni ne: s t i l l fälle ger e t t poäng i Spaden.
Skriv 1 boken.
Elektro di sponerar även för e�en del en timme
i hallen per vecka . I å r ; T o 1 2 ( kom i nte före kvart
över då stör ni avslappnin�en)Nu närmast hade vi
tänkt utnytt j a den till en inneb�ndyturneri ng.Håll
utkik efter anmälninvslappar p! a n sla17stavlan.
�åndaRar k l 17 fr . o . m . per . 2 är det gemensam
löpmi ng . V i samlas utanför omkläoningen och sp�ing
er 3 km- e l i n�an i LillJansskogen.Eller sprin�

12.

s j � l v nir d e t pas sar Dim men glöm I nt e at t s tämpla
Spac1-kort.
Det nu n�rma s t aktuella 1 Spaden Hr annare Tek
n i s stafe t t e n. 3 �5r sli nv.an. Saft o c h pepparkakor ut
lovas ! ( Sra sätt att s tärka s i � före nOlle�asquen )
Onsdagen den 8/10. Anmälan senast dan före.
Sedan en up2maninv, :
Spring slingan o c h Du · ommer a t t orka med Sing
Sings trappor lättar e . Var med på c i rkeln och EMDu
kommer att se förelä sning santeckningarna i e t t för
klarat ljus.
Tina

Idrott sledarna
Peter
Inga

:8JEFVRA
n 0 1 1c n f

tJ

En .v sektionens -.11r·. mest eminent'3. sub-divisione r . V•id
k'Ul en sådcm h:i. för märklig funktion? Jo , ·�tt d·tgligen
förse Osc.uaruld<:1. med mat och dryck , ,1tt förlus t,-; sig med
i stora mängder! BullP..r , llis k , the . k·1ffe och chokb.d
finns s tändigt ti llgänglign i var·1 superb'l autom:tt er. Vi
som förtjänar vårt god·i n'."\mn och rykte på dett'.1 vis är:
Källarmästaren:

Sven Ivm'.l.rk

och hnns
Vic e källarmästare :

Lenn3.rt Börj esen

Sv e:NsKA CAMPaJG FÖ�utJDET
(STo�� : x� oc� UPPt1)

ÖF VRIGT

Den här grm,n;cm tänker j ,g främst rikt': mig till nOll-.n.

Välkommen tillE lektro n011-::n 1 J�.r; hopp--.s att ni o:irjar känn·,

er hCJJL'Il';, uti 1 2 : .·;ns c'.jup. Hitt·.r till funkru=et? ( 2.let är d.ör

ren till vänster om KTH:s mest spänn:mc.e ( ? ? ! ) k:-,. f fe/res:pektive

läs ke.utom:,t) . Dit är nOll::m och all·�- andr:: v.-.rmt vä:.Jrnmn". ! För

. . det mest·, (r·tster t. ex . ) bruk<'.r Öf\-rig , d.v. s . underteclm A ,
finn';.s där.

: � en sektionsnål :).tt bepryd·i jack:·n eller
Får det lov :-i.tt v .r
0

rockslaget med? Men jag har ju :mdre. s�.ker ::tt erbjud::;.. Än

Ej.-nålar meD'ir jag. Tröjor , vsrma och mindre varma. College

tröjor från -78 och -79 . Tyvärr bara små storlekar kv:.o'.r. Från

och med 30/9 kan ni även köp2. av vårens sommartröjor. (kostar

b".r:->. 25 : -) För s amma facila pris köper ni sångböcker. Dek:i.ler

finns det också, men bara små, stlla stor-;. h'1r tagit slut. rtlen

v'.l.r inte ledsn';. för det ! Jag har nyss beställt hem ett gäng

nya, både stora och små, och de bör komma om en eller ett p�r
veckor. r.1en de kommer Rtt bli dyr'.l.re så passa på :itt köpa av

cl e ge.ml·,. medan det finns någr'.:\ kvar. Sen2.re i höst kommer det

·\tt finn-?.s broder 0.de tygmärkenockså.

Vill man komma in i 1 2: rm på "icke - kontorstid" ( vilken varie
r-1r l<r2.ftigt) behöver man en nyckel. En sådan km fås mot en
depositionsavgift på 1 7 :-.

Skulle någ:m känn:. för ett p:.rti she.ck så lånar jag ut bräde
och pjäser.

Vita overaller ( fadder-dito) kan ni beställa nu. Beställningslistor finns i 1 2: en . Det börjcJ.r även att bli dags för nya

vintertröj·) r sn:st. Gå på Sektionslfötet ( Slr:) om ni vill v2.r:,,

med och bestämma om hur d e sk";. se ut i år!
Eder Öfvrig
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1 2 : a i,

12:a.n

Välkomnn alla blivande E ttor till Elektro och
1 2: an. Det är i 1 2 : an vi träff·,.s och h 1r kul som
ni h:>.r märkt.
Vi är MÅNGA (ca 1 000 st) på sektionen. De flesta
tittar in i 1 2: an nån gång. Det blir väldigt GRISIGT
ibland. Därför ska vi hjälpes åt qtt hålla snyggt.
( Det är en förutsättning). Städpersonalen ska inte
behöva plocka grejer efter oss. Dom håller golven
rena, och det är nog med jobb ( säkert). Det är vi
som plockar bort muggar , tomglas och tömmer ask
kopp9. r.
Vi gör så att varje nQllegrupp/motsvarande får
varsin vecka, då gruppen svarar för undanplockningen.
1 Gubbe per d::ig som går ner och rensar r,Torpon, lunch
och kväll räcker bra.Ni kan dela upp det som ni vill
inom gruppen.

-+ •

Vi bör jar i period 2 den 1 oktober . SCHEMA ANSLÅS
I 1 2 : AN
8m ni festar en kväll i 12:an (vilket den ju bl.a.
är till för), så PLOCKA BORT och släng alla burkar,
flaskor och pizzakartonger. S tädpersonalen städar
INTE om det ligger för mycket skräu kvarglömt. (Det
kan man ju förstå)
Festa, slappa, integrera, trivs och ha kul
i 12: an, men med förnft.
Sten

Har ni ideer , f ö rslag eller anna t ! Hör .s.v er ! !

S-i1J.. k•tt vuo. roLi, .. ,. � &h -.H·
(�· U .,,.,. c, ,I ;,,.. 0 ,,� �rG&)
16

,,�,,. 1

VILJEN I VETA ?
Ska man eg�ntligen våga gå till plugget idag ? Tänk om automaterna
strejkar, och hela jämra sektionen står där med mord i blicken.
Sist var det nära ögat. Man satt där i godan ro och tänkte vackra
tankar om världen i allmänhet och sig själv i synnerhet. Plötsligt
sitter nacken i ett skruvstäd och en uppbragd röst ryter

" E ' ru

källis ? 3ka du ha det här djävla kaffet innanför skj ortan eller
får jag till ba:-cs min spänn ? ! ?" Man minns sånt, tro mej. Å andra
sidan, om man smiter dit nu på morgonen, fixar och laddar allt,
och sen står där med ett vänligt leende på läpparne och j obbar
flinkare än Blixtens Broder så fort nåt går snett, då kanske dom
inser att man inte är ute efter att förgifta dem, trots allt.
Ack ja • • • Nej , så blir det naturligvis inte. Sarkastiska kommentarer • • •
" Fungerar den ? l'fiärkligt • • • "

Suck. Fast förresten • • • det där

Svenne och jag snackat om, en j oker i automaten • • • Xan vara nåt!
Vi får se • • • Då blir det liv i sektionen! Men det får dom inte veta,
inte än! Men man måste sprida ett rykte på nåt sätt. Hmin• • •
Sen kan man nog gå till 1 2 :an utan risk, folk kommer att vara vänliga
och glada, inget tal om lynchning då inte! Ljuva tanke • • • Det har
sina stunder att vara Källis • • •

11

Hallens ande +
medhjälpare.
Bilden ned <m:
nOllan tar
skydd då m8.n
lyser på dem
med lamp·L
( Kraftig lampa).

Fuktigt nollan ?

K?. takombern' utforskades och
kc?.rtl2.des noggr�u1nt av årets
nOll·· .t. Som bilderna antyder
så presteralGs intet utöver
det vanlig:, trots :i.tt nOllan
denna gång int, hade sin kon
vertering och död som direkt
påföl j d av skräckvandringen
genom mörkret. Istället så
väntade en ljus och upprymd
sång,1rg1.squ e, där strupa.r
sjön,ss torra och dracks våt:c.
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"�en Norske side" eller
"Funderi:1c-:1r p·A det Norska vicekonculatet"
Hvorfor
Hvorfor
Hvorfor
Hvorfor
Hvor er
Hvorfor
Hv)rfor
Hv·)rfor
:{v:irfor

sö. mye fuglesang og rött lys?
så mange mennesker?
er brusen i automaten slutt?
er bollene slutt?
min Donalc!. Duck?
skriker De "Nållan"?
har De solbriller og badekåpe?
er det så mange mennesker i m�.tköen?
er Stockholm så stort?
Jeg vill hjem'

tJ.J l)�L TEKlJ
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Det rykto.s• . .

".tt ka knästornet inte serverar champagne längre.
att phornographen numera kallas phånogr�phen.
att de där nollorna i vita overaller är värst.
'ttt pommacen i automaten smakar punsch i ett
fall av hundra.
att e;rodan som härjar i tolv'.ln sent om nättern2.
heter Rutger.
,,tt det inte är lämpligt att inta pique-niquen
pl Dubrownik.
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Ett simpelt förslag • • •
H ö s t en hur nu ryckt obarmhär�igt nära och som
al l a vot

och en d e l undra kanske märk� s A är

vi återigen förvlintade att lära o s s o c h begripa

nya knepighet e r ,

S j älv s å har j a g under den s i s t a tiden mycket

nedstämd strulci t omkring längs vii ggarna och

fi;rsökt s e genomskinlig och teknologig ut . Min

bedrövelse har varit t o tal och jag har känt mig

som en billig fripassagerare, beredd att bli ut
slängd när som hel s t , Men för några dagar s edan

fick j a g , t i l l min s t ora lättnad, höra att jag

inte var den ende med tentor kvar , Vi var vis s t

en hel drös som inte gjort rätt för o s s o c h jag

fick en plöts l i g , e f t erlängtad känsla av a t t vara
en i mängd e n , Jag t i ttade runt på mina kamrat e r

o c h f ö r s t o d a t t vi alla t i l lhörde samma und e r j ordiska

motståndsrörelse och att vi t i l l sammans svurit

den heliga ed som bär upp hela vår sektion och

skola, Tyvärr har jag gl1lmt den exakta ordalyde l s e n

m e n nAgra fragment s å s o m "Betvinga dina tentor"
och "Huvudsaken är a t t du har kul" finns f,ir

alltid inskrivna i mi t t huvud , Nog f'cir att just

dessa två l o ssryckta splitter verkar motsäga var

andra , men edens t o tala helhet är , vad jag minns ,

enkel a t t f'örs t å ; Gliim inte bort d i g s jälv och ge

aldrig upr, !

Efter a t t ha inse t t detta och s edan g5 tt och fun
derat l i t e så började en id• a t t växa f'ram i

huvude t på mig, Varför skulle vi inte allihop ge
upp vår under j o rd iska verksamhet o c h t i l lsammans

komma upp i l j u s e t o c h bli en enda s t o r famil j ,

V i skulle ta e t t års s tudieuppehål l , flytta ner
och bo i t o lvan och ha en riktigt härlig t i d .

Vi skulle vara tillräckligt många glada för att
lyckas få upp ångan även hos de som kände sig

l i t e hängiga , När vädret är fint tar vi bussen
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ut t i l l stugan. Slöar och fixar och mår j ät t o 

bra. Givetvis ans,iker vi o m kårbidrag. H e l a ,tr e t
dricker v i. i i l och s j unger o c h när anden kommer
på går vi u : ,p och bränner nt, gon omtenta. Tänk

vilka gasquP.r vi skulle kunna ha och vad mycket
folk vi kunde bjuda hem från andra s t äl l e n !

De tta skulle naturligtvis vara i rent represen

tativt syfte . Returinvit är ju alltid obligatorisk

Det hela stupar väl som vanligt på det ekono
miska, men jag tänkte höra mig för hos Volvo

som efter a t t två gånger i rad blivit blåsta

av fiaskot "Sverige" i Amoricas Cup nu letar

efter nya intressanta projekt att finansiera. Och

räcker inte de pengarna får vi väl gå ut på stan
och s j unga lite sånger. Vi kanske t i l l och med

kunde ge ut en skiva.

Efter vårt gemensamma år så tänkte jag att de

överlevande skulle å t e ruppta sina studier. Jag
är övertygad om att studerandet då skulle gå

bra mycket lättare tack vare a t t de distraherande
s i doeffekterna av teknologlivet äntligen skulle

kännas u t t jatade och tråkiga.

Men det här är ju bara ett simpelt förslag o c h
ännu ä r inF,a beslut fattade, så de s o m vill ha

e t t nrrl med kunde völ sHka upp mig o c h framställa
sina synpunkt e r . Jag skall försöka vara obj ektiv.
Bengt-Åke Karlsson

E-79
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Vad har dom gjort med sommarloven? Inte var väl det här senaste
sommarlovet lika långt som dom där härliga låååååånga loven
med sol varenda dag och femton nya glassar på GBs lista som
man hade när man var liten (OK då, mindre ), Inte var väl det
här lovet så? Det var ju knappt igår som man frustrerad kom
ut ur Sing-sing bergbombis på att man hade kört sista tentan,
Och nu, dagen därpå, sitter man i SNrummet och ska skriva
i Emissionen om vad vi i studienämndsmaffian tänker hitta på
i höst, Nähä, loven är inte var dom har varit! (Vi får väl
ta upp det någonstans, så här kan det ju inte bara vara )
Vet du vad studienämnden är för något? Nej , jag

tänkte väl det, (Vi har hört att rätt många är
rätt tveksamma om vad vi sysslar med, ) Studie
nämnden är:
- Ett gäng glada teknologer som försöker
göra DIN utbildning bättre, (Ibland går det, , , )
- Det organ dit högskolan och kåren vänder
sig för att höra vad teknologen tycker.
- Dom där dårarna som alltid kommer och
tjatar på en att man ska engagera sig,
- Människorna bakom de babyblå affischerr.a.
m.m.

Ett sätt att påverka utbildningen är att tillsätta kursnämnder, En kursnämnd måste tillsättas i ett funne om
teknologerna så begär, Sammankallande ska egentligen vara
studierektor eller kursansvarig lärare men för det mesta
måste vi teknologer göra det själva, Nu i höst tänker vi
sparka igång inte mindre än tre kurnämnder i vardera ettan
och tvåan, I ettan har vi dom för att följa upp kurs-
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revideringen och i tvåan för att se till att det ska funka
redan från början med de nya ämnena. Någon gång inom den
allra närmaste framtiden ska vi gå ru.�t i övningsgrupperna
och samla in namn på folk som intresserade av att hänga
med och påverka . Vilka kursnämnder det gäller? Jo, i E

är

det: Elteknik, Matte och Numme och i tvåan gäller det:
Mat t e , Integrerade Kretsar och Fysik. Senare under hösten
kommer det fler erbjudanden om att få sitta i andra kw:een.

Nu lite nyheter. Linjen har fått en ny

utbildningssekreterare. Det är han som ska
se till att institutionerna får pengar för

vad dom gör och inte får pengar för vad dom

8

inte gör. (en mycket ansvarsfull post)
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Kommer du ihåg han som var SNO för ett år
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som har blivit ny utbildningssekreterare.
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Studienämnden har också en ny sekreterar e ,

inte fullt lika ansvarsfull p o s t , men mycket
viktig. Han heter Anders Edström och var

ESNsekr. våren 79 innan han försvann från skolan

på ett år. Men nu är han lyckligen tillbaka

�
�

plde på Teknis och i studienämnden.

p

Linjenämnden är det viktigaste organet i

8

�

vilket vi kan göra vår stämma hörd. Därför

z

�
�
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klaga hos. De är:

8

z

8

<
p

<

är det bra att veta vilka teknologer som

sitter där. Om du vet det vet du vem du ska

A

Ola Sellin

p

Gunilla Franz�n

Eva Hjärne

Arne Westin

Yia.t s Önnestam

Anders Edström

Henrik Svensson
Sven Dahmberg

Thomas Ljungdell
Thomas Lagerberg

(högra spalten, supleanter )

Nu vet du förhoppningsvis lite mer om vilka vi är och
vad vi gör. Sök gärna upp oss om det är n!got du undrar

över.

Elektros Studienämnd/ Mats

Emissionens utsände har intervjuat Li Wancheng från Shangchu, en mindre
stad mellan Shanghai och Nanking. Li är en av de sex kineser som i höst
har börjat i E1 :an. Li och de andra kineserna som börjat studera vid
KTH denna termin har varit här i landet sedan i april förra åre t . Under
den mellanliggande tiden har de läst svenska och cirka två poäng engel
ska på universitetet. Det där med att lära sig svenska varierade i svå
righetsgrad från person till person, vilket till största delen berodde
på att en del hade läst engelska, som ju är ganska närbesläktat med
svenskan, hemma i Kina och andra int e .
Hur var d å omställningen till skenska förhållanden? Blev det inte
lite av en kulturchock? Vi frågade Li om detta. Svaret var kanske lite
överraskande . Han tyckte nämligen inte att det hade varit speciellt be
svärligt, Kändes det inte ovant med den svenska maten i alla fall? Det
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tyckte inte Li. Däremot ansåg han att den genomgående hade en likartad
smak och kaffe gillade han inte alls.
Han berättade också att när han första gången hade försökt laga
mat i köket i sin studentkorridor, hade de andra invånarna flockats
runt omkring och velat smaka i tron att det var någon exklusiv kinesisk
rätt. I själva verket försäkte han, ovan som han var vid att laga mat,
endast röra ihop nlgot som skulle verka ätbart.
Vi frågade också en del om skolsystemet i Kina och om han visste
om hur de hade blivit utvalda till att få åka till Sverige. I Kina
finns en 1 0 - årig grundskola, på landsbygden dock ibland bara 8 - å
rig. Efter den vidtar universitetet för de hågade. Intagningen tillgås
på så sätt att det i juli månad hålls ett stort "centralt" prov som
ligger till grund för alla intagningar. Har man över en viss poäng får
man söka till vilken utbildning man vill. En del skolor förbehåller
sig dock rätten att själva få sålla bland de sökande .
Li hade gått på tekniskt universitet i Kina. Han antog att betygen
till viss del låg till grun� för uttagningen till Sverige�esan, men att
de inte var helt avgörande i och med att det på hans skola finns de med
högre betyg än han själv. Det skall kanske påpekas att de kinesiska be
tygssystemet är lite annorlunda än det svenska. I stället för betygen
1 till 5 har man en skala från O till 100 poäng, där 60 poäng är god
känt.
Informationen om Sverige innan avfärden kan man nog kalla brist
fällig. Li hade bara hört namnet Sverige

förut och kände inte till

någonting om landet; På planet från Pek�ng fick de en broschyr om Sver
ige och ingenting mer. Nu vet de dock betydligt mer om landet. Genom
ambassadens försorg har de varit både i Norrland och på Gotland förutom
här i Stockholm.
Li och hans kamrater läser inte riktigt samma kurs som de andra
E1 : orna. Envariabeln hade de läst redan hemma i Kina och den repetera
de bara helt kort här. Algebran har de redan klarat av. Egentligen lä-
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ser de faktiskt bara nummen tillsammans med E1 : orna, i övrigt läser de
mycket tillsammans med fysik. Li ansåg inte att det var lika hårt studietempo här som i Kina, där man går i skolan sex da.ga.r i veckan.
På frågan vad studenterna gör på fritiden i Kina fick vi svaret
att de brukade vara i de ofta förekommande parkerna, spela pingis eller
syssla med andra idrotter eller gå ut och äta och dricka något gott, Öl
och sprit förekommer knappa.st alls och Li hade aldrig sett någon beru�
sad person i Kina.
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Hittades aldrig. Men jakten på Hammaren utfdll

med hö(JVins t .

,Jaktpatrullsmcdlernmarna anlände som d e t var

planerat den 1 4 : e Juni t i l l stugan dMr d e t hel�

skulle ä�a rum. Redan tidigare hade ett göng

åkt ut d i t med slJrunt- utrustning o c h en fast
överty1{e l s e att tappa bort Hammar e n .

Bakgrunden t i l l d e t hela var e t t framspånat för
slag samt e t t förnuftigt framlagt inititiv a t t

något kul skulle g,iras f a s t terminen var avtentad.

Och v j l yckades blj hala förti stvck�n där u t e
s o m kunde s l i ta sig från f'iirsommarprivatlivct
o c h s t älla urp för att göra narrot nyttigt .

Patrul l�rna blev utrustade med n� P,ra ledtr A rlar

samt e t t glatt avvinkande från rlP ambitiösa

klantskallar som hade tap�at bort verktyge t .
Det blev s t e gning och papperspuzzlande samt

en aninr,-s badande innan ljus blir.jade uppstå hos

några av skattjägarn a . Ungefär samtidigt kom

regnet o c h is.iorde o s s ännu lyckl igare . ··1en en

P,rupp hade faktiskt hunnit dra riktiga s lut

satser av a l l t planlöst som spridits i skogen,

och hittade platsen fiir Hammaren. Att s e dan

Hammaren inte s i gnalerade med l jusblixtar, utan
faktiskt var mycket smart gömd, fick "Kommiten

för Hammarens Utplacering" tyvärr äta upp.

Ialla fall så firades återupphittandet hela natten

med en inledande fantastisk kii t t gryta och bastu

o c h den obligatori ska underbara patenterade Elnktro
stä.mmningen.

Och hela s rindar,·en var en lång s o l i g avs l11tni g

på s ä s o ngens vc,dermijdor o c h en f,;rb<'r<'clelse fiir

den svåra tiden frarn till tnrmin s s tarten.

Tack a l J a oss som var med .
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Tänk att
det här
gänget
faktiskt
var först
att hitta
Hammaren !

Ho.mmarjakt bland ho.lmbRlar. Som att let:i
efter en nål i en höst�ck.

�

--

Dessa badgossar
ejorde ingen större
insats under den
ordino.rie j�kten,
men istället upp
sniffades villebråd
på motsatta str::mden ,
Även den jakten
resulter�de i intet.
Hammarens återförenande med Gudarna från Valhalla
vägen hyllades med vackert väder och salut fr:;:n
lånad badbåt .

29

· · ·r

I.

�.,. rl

Mång'l. är de Osqu :rulda som längt,r efter en ·,ärld fylld
,v ro och ett liv i h·,rrnoni.Mång1. är också de som förfär·,t
sig över den sjunkande allmänn·l, mor•,len. Människor tycks i
allt högre grail uteslutci. WANKANTANKA ur sin, liv som något
ovidkomrn1.nde, onyttigt rent av skadligt. Likväl är och
förbli!" WANKANTANKA en :w de st". rkaste krctftern1. under
människosläktets existens. Få . 01!! nåe;on ende, borde undgå
h�.ns influenser.
När '.'IANKANTANKAs :1nde svävar tyst över bygden skola invigdq
och proselyter m öt1.s för att deltaga i de ockulta ritern1..
De järtecken som i·,ktt"<gits v'lrslc1.r samling å Wermdö om
aftonen den SJUTTONDE OKTOBER.
Ur elden skc1ll sanningens käll·t strål·, över den förs·,m1·1de
skaran. Där sk8.ll det förborg·,ae icke längre •u 1. förborp:'1.t.
De som önskar deltqg·, konsult erqr lämpligast qnslngst'1. ·1·m
i tolv:m, '1.ltern 'ltivt telefon 8 ''3269 eller " 3 "09 3 .
Vh.nkas tjänare
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H allån de l 2

I hopp om att få reda på några ny'1 sens?.tionell·� fakta
om H -,11en hur E missionen intervjuat en gammal sektionsoch styrelsemedlem som v�r verksam på skol::m under Hallens
sist·.i. år på densamma. Intervjun resulter<tde kanske inte
i den mängd nya f·lkta som redaktionen hoppats på , men var
förbålt trevlig ändå. Den trivs:::unma omgivningen på Tudor
Arms gjorde ju inte det hela sämre. Nåvä l , en del nytt
framkom dock. Vi börjar med något som kanske inte riktigt
kom frGm i förre! artikeln, nämligen att Hallen va,· en
imponerande uppenbarelse.

Han var stor och lång , över 1 9 0 cm. Dessutom var han mycket
blek, hade kyliga intellektuella ögon och var alltid klädd
i svart. Man behöver väl knappast tvivla på att blotta
uppenbarelsen satte �kräck i eleverna.

Det är ju allmänt känt att Hallen ansåg att eleverna
verkligen skulle kunna hans kurser för att klara sig igenom
tentorna. Intervjuoffret fr'3Jllkastade en trolig anledning
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till Hallens strängn bedömning. Under 40-talet då Erik G.
bör jade arbetn o:i KTH lär det h:, varit dilig 1cv·1li te på
de civilin;,;enjörer som Uimn·• de skol·m. Detlär t o m h ··,.
v:,ri t v1nligt ·1.tt folk bokst�.vligt hl 0.t fuskn.de sig
igenom utbildningen. H·.llen k en mycket väl h2. haft e1;1
'11!lbi tian att gör'1. någonting1t denn·, sak, något som han i såd·:.n'l
fall h�r lyckats alldeles utmärkt med.
I börj "',n "-V 60-t:ilet existerade Hallen Phy Phan Klubb.
En säkert mycket d eprimer'.td sk1.r:, som bestod av de som missat
en H,llen-tent'l 1 0 eller fler gånger.
Det där med att missa en tentr-. så pass många gånger v-::.r en
betydligt allvarlig·ire "lffär då än nu, i och med '3.tt det då
fanns en spärr även efter två=. För att kl·1r::1 spärren fick
man inte ha mer än två missade ( H'lllen- ) tentor och att ha
ett par H-tentor kvar kan ju kn�ppast ha v2.rit speciellt
upplyftande . I intervjun fr:1.mkom också en dPl klarlägg:mde
-::.v texten till Hallen-visan , som för övrigt �r. skriven red1.n
ur.der den tid v:lrunder Erik G. verkade på KTH.
Hallen sade ';erkligen "her" , "der" och "nå". Den gamle Osquar
betecknade det som en Uppsa.l.;mix··med dragning åt Eskilstun ::.
hållet. Dialekten V<'-r ytterst egendomlig i vilket f :. ill som
helst. I visan bes jungs också den st'.lckars elev som fick,._gå
fr".m till tavl'lll och när han väl var där inte kunde besv�r-,_
Hallens fråga, vilket gjorde Erik G. mindre glad. Såd'lnt
inträffade i verkligheten. Hrillen hade en vana att då och då
under föreläsning:,,:na del:i ut lapp::1r med frågor som eleverna
fick gå friun till tavl::m och besv'.lra.
När någon teknolog ( Ett ord som Hallen för övrigt aldrig
använde. Han envisades nämligen med att säg student •
. ) sökte
Hallen fick han inte gå direkt till dennes rum utan v·1r
tvungen att först få tag i sekreteraren och framföra till
henne vad man hade för ärende till Erik G. Hon gick sed'Ul
in till gentlemannen ifråga och fråg".de om ärendet v'.lr god
taP'b,,rt eller ej för '.ltt slipp-;, in i det '1-11::t helip;'lste.
Gft'lst v2.r det e j godtagb'•. rt. Enligt ryktenn f-mns aet en
teknolog som strunt'!de i sekreter·�ren och gick direkt in
på Ha] lens rum. Denne person 1nr Per-Olof Brunde 1 1 , numer.-,,
professor i Lund.
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Den minnesgode läsaren ihågkommer kanske det cit�t från
Hallens bok om tvungna svängningar som v�r med i förra artikeln.
Där nämndes den engelske matematikern Heaviside. Hallen var
en stor "11hängare av Heavisides teorier och framför �llt dennes
p-oper:c.tor· . Andra professorer föredrog å sin s i da att räkna
med Laplac e-operatorn . Det hela gick ut över de stackars
teknologerna som i ettan fick lära sig Lapl�ce-o�er�torn ,
i tvåan fick veta att '1en var förkastlig och att p-operatorn
var det enda riktiga, i trean åter räknade med 1-operatorn
och slutligen i fyran om de hade otur stötte på en professor
som kommit på den genialiska ideen att skriva som om det
gällde p-operatorn, men i s j älva verket räkna med 1-opera
torn. Efter H�llens pension bildades lyckligtvis en komitte
som redde ut begreppen för de arma teknologerna .
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RIS OCH ROS
- i\ke för kont ,kter med kooi 'l torle•;er·mtörer
Sten och Totte för snickerier i Tolv·m
- 01'l. för målning •,,v dito
- H:>.ns-Qlof för konstruktion ·tv Tolvans tjusig:,1.s
te och Televerkets mest frukt,de ·�pparat
- Patrick för jobbet med over·.llerna
- Ola och Fredrik för ett nytt stort [psilon
- Len:-i + okänd(?.) som doner,t krukväxter till Tolv:-.n

- Görsn som doner::1t ytterligare en telefon,pp:1r:1t
till ov:m nämnd,,:,, lok·,l
- Svenska Phili�s som genom K'l.j S'l.ndberg skänkt
ljus ( spotlights) till F 2

Kgl Byggna'dsstyrelsen som ej h·cde råd ! • att
byt<1. ut t.<J.velbelysningen
- Elmätinstuti tionen, dels för ?..tt de inte g•tv nå
got sistn ansl:1.gsd..._tum på tentan och dels för ,1tt
rättningen toP, längre tid än tre veckor
- F,:dderiet för dllig uppslutning på idrottsd?..gen

,-- - ·- · - -

NYTT OM NAMN
MASTER OY SC IENCE (MSC ) IN ELECTRIC ENGINEERING.
Det är den titel den farct1ga E. -Osquarulda i fortsättningen
kan ge sig själv. Detta om man får tro m-IÄ-FS nr 49-50 ,
Föreskrifte� om examensbenämningar på engelska •
.h;,hkael Engström
c/ o c,i.rlemalm
Sätraängsv . 138
182 37 DANDERYD
Tel: 08/768 43 6 8

Christer Cederberg
4 1 1 Cambridge St . 3 Fl.
Cambridge , 11A 02 ', 41
U S A

Tel: 009 1 /6 1 7 497 1 01 1

.lfiP.ns J Nilsen
Kärrv. 49
1 7 5 40 JÄRFÄLLA
Tel: 0758/329 0 4

�t"l.ffan Sterner
Allmogev. 1 '.)
1 82 3 3 TÄBY
Tel: 08/758 1 4 29
Fredrik Kempe
Maria Prästgårdsg�ta 26 , 4 tr
1 1 6 52 STOCKHOLM
Tel: 08/44 50 9 9

Olle Hallin
Öregrundsg . 1 1 /883
1 1 5 41 STOCKHOLM
Tel: 08/60 24 0 3

Leif Lissmyr
Stureg. 44 B
1 1 4 36 STOCKHOLM
Tel: 08/62 06 76

Lenn·<rt Engström
Kinnekullev. 42 A
1 6 1 34 BROMMA
Tel: 03/26 6 0 54

Stefr-.n Karls
c/o Wängberg
G ötg. 90, 2 tr
1 1 6 6 2 STOCKHOL!fl
Tel: 03/43 90 66

Ing8. Brundell
Amnnuensv. 1 4/320
104 0 5 STOCKHOLM
Tel: 08/ 1 5 48 1 2

OBS! ' Telefonnumret till Tolvan är 21 3 1 1 8 och INTE det som
står i se:'laste upplagan av kårkatalogen .

35

