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Förändringens vind sveper in över Elektro. Vi har ii.ter
igen fått en ny styrelse och ett gäng nya funktionärer.
En av dem är vår nye chefsemittör, Patrick, vilken ni
från och med nästa nummer kommer att möta på ledar
sidan. Jag vill passa på att önska honom lycka till
( vet han '.•ad han ger sig in på ?) samt be att få av
tacka mig själv. Nog om detta!

I nästa nummer kommer den första i en rad artikL:.r om
forskning på institutionerna vid Elektro. Tanken är att
ge en översikt av några projekt som kan vara av intresse
för E-Osquarulda. Den första artikeln kommer att
avslöja vad dom egentligen har för sig på mikrovåg.

Några kommentarer till detta nummer:
44 sidor, inte så illa! Komplement till Guide d'Emi.:
Varning för den grekiska resaurangen i nya Kungshallen.
Får fem döskallar för deras exeptionellt undermåliga
ser,ice. Korvkiosken vid lantmäteri serverar Stock
holms vidrigaste potatismos. Markurell's har trevliga
ölglas.
Ni som inte ska vara med och sjunga på sångartäfvlan
på Osquars n::tmnsdag 1/12; kom dit och heja på Elektro.
Upplysningar: 1. Det kostar inget. 2. Ta overallen
om du har. 3. Detsamma gäller Smecken. 4. Elektros
hejarklack brukar sitta längst fram till höger,
tyvärr kan vi inte reservera några platser, så kom
tidigt. 5. Heja på högljuddast.
Hej då och lev väl
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S-)squ· rulda!

För!:t vill j'.g gr tuler�. Er till v lct v nya fur.k
ti:märGr. P.;. Sckti:msT:!ötet den 6/11 uts·lss fu:1.xt::i!'l'.irer
för nä.st- period, :Jet vill sä� · från 1 december till C:.en
30 :pril nti st, 1r. J·:0 är säker p, ·.tt :,et blir sn s::.mlir.f
'c1.rbetsvillip;a och initi:itivrikc pers:iner och ho!)!) .s att
.
tt se fr :n
• r mii.nP,;a b-ldc ny·� och g .r:11�. arr.- r.ge::nni:;
vi 'h .
emot. Vi !"O� !-u ·,vP,.lr önsk�r lyck. till och h"?P .s ?..tt
de ny· får ti!1:-:u L.cr ::-t.�knol'.lger intresser .de :ich in
blr.na..de i sekti:inens ,r·····r.mhet.
Sedan ·:ill j :g gr·:tule:· • � 1_ •• Er scktionsme(nemm?.r
till .tt Ni sl �it nytt n'i.rv "'lrl:'rnrd p:i S!.!. Hoop·s b·,r·l
att Ert intresse för sektionen h-ller i si� och .tt
inp:en llter sig skrä:n.•rns a.· någon "cvighetsfr:lga", som
den här 5 ·1ngen v ·.r båc.e fler och tj··,fsig·,re än v·nligt.
Styrelsen h .r t·..,l .t om olikr\ möjligheter tt "·,,,-form,
lil'"er· " S'.ii, vissa a·; form· .litetern·, k ·n :nan noe lika
br- kl r. si17, utrm. Den 27 november är det Bud6et-sr.i
pl elevmötestid, 12-14, i Gröten. Di ses vi igen!
I förr. Emissionen uopman·,ies '111'1 att gi pil. Höst
ohijsten och ,tt köp� biljett till Åre-resan i mars.
Ty· ärr V"r intresset större än väntat i båda f-llen,
i:,irför blev issa tyvärr ut·,n biljetter. men låt Er
inte •.vskräckas för det• I fortsättningen sk·.11 vi
försöka hitta ctörre lokaliteter och till näst� vinter
fir vi ,ä1 ciiskuter ·, att dubblera skidresan. För ·1.lla
som vill finns det pl�ts för i v:ir E-sektion.

Till sist, med ett stän1c r;iv nost ·0.lgi, vill j•ig gärna
t· ck:1 "11 de personer som h .r jobb ·.t i de två stvrelser
j g h-:tr v rit ordf:'ir'cnde i. Både 1'/i och alla <m<lr, funk
tion'irer h r 'h· ft jättefin·, 11.mbiti:mer och en f'l.!l-:;'lstisk
entusi'lsm för jobbet. Jet h':!r hc.r p-jort det enormt rolic;t
tt en;� l"er'.l sil" i sekti,:inen oc!'l det hO'J;J:>.S j',F; -,tt iiven Ni
tycker. ;"en me::;t ,.._, '.l.11-t b,5r vi ju rikt·- ett fyrf·.ldigt
t ek till lJ- iP so� h r visat oss förtroende och
alltid stiillt U'::>!) sl hel'1järt t -;i\ v:r, iiPer. n:i.mligen
E-,'.)SQUARULDA.

3

Le, väl!
�·.sse

S

Ms111

Det var med spänd förvänt'ill Emissionen gick till dett,,
höstens första SektionsMöte. Hur mång"- skulle utnyttja
den "fribiljett", som vårt eminenta org·,n, frikostligt
del-,t ut i föregående nummer? Skulle delt:1.g,1rsiffr:m ö
•,ers tig� 35, som brukar v�rc>. maxim'>.lt vid ett nornalt
möte? Frågorna dugg,de tätt, när vi ängsligt närmade oss
Kröken vid sex-tiden.
Sv�ren på våra frågor kom, och de · ar över all för
vänt2-n. Under kvällens· lopp bevistade c2. 100 E-Osqu:crul
d·: mötet och av dem kom ungefär 60 från årskurs 1. En
när:"-rande E-75: a h-:.de ,,ldrig sett något liknande under
sin teknistid. Att E-3-eobruk',r hålla sig bort·, från SM
märkes också d.en här gången och det är gansk0, trist.
Stn.x efter 'ltt klock:.n slagit sex sl".g, slog ord
för-mde "Hoff:," hammaren ( kvällens klubb�.) i bordet, och
förkl'J.rade mötet öppn,t. Sedan vidtog form·llia som v- -.1
·,v justeringsmän och kontroll "·" närv·,ron, inll'0.n 'li fick
vet ··, att tre punkter på föredr,,.gningslist m v �r t·rongna
att u t,så. Det berodde på avsakw:d a•/ färdig bokföring.
Kassör Ake Hohl hade inte hunnit gör11 den kla.r, då bok
förings;:ärmen V"ir förs·. unnen en tid i samb�,nd med skce n
darrumsstäd.ningen. ffötet kunde därför hopv, direkt till
9unkten "Val w funktionärer 301201 - 310430".
Jm \·c:let kan säg·i.s att det näst·1n helt följde sty
relsens förslag. Den nya styrelsen kunde ·-rälj?..s i klum9,
likas:l alla övri1_r1 ny�, funktionärer utom tre. Allt efter
:c.tt ·:lb. tilltänkta e;enomlidit personlig utfrågning :-,,v
mötet. De tre undant2gen v,1. r Fan & Rått, en revisor och
pornogr,1phsköt'1ren och deras '.':'ol uppsköts till efter den
m·1tp�,us som nu stoppades in.
Styrkta av ärtor, punsch och pannk:okor till subven
tionerat pris, samL,d.es mötet igen ti11 ny::. krPoftms träng-

ningar :ned de tre sista valen. Som styrelsens förslag
till både Fan & Råttbärare och revisor stod oven nämnda
kassör, vilket mötte protester från nuvar:-mde och en ti
digare Fan & Rått. De hävdade ·1.tt det var kutym att in
nehavercm till denna post skulle ha lämn,,t övriga funk
tionärsuppJ.rag. Åke S'.arc1.de då, att han hade accepter'..lt
revisorskapet eftersom styrelsen inte hittat nigon ·mnan,
villig att göra det. Det hela löste sig genom att någon
föreslog v SNO Mats Önnest:1m till revisor. I1hts accepte
rnde och mötet v:,lde honom till ny revisor och Åke till
Fan & Rått.
Inget förslag från styrelsen fP.nns till den sista
posten, pornographsköt'3.ren, men någon k:mdidattork'l. fö
relåg inte. En sammanslutning vid n2.r.1I1 Kaknäsgruppen (KG)
presenterade sig med hjälp av flygblad och affischer på
väggarn'"t, där det framfördes kra,.- på pornographens åter
uppståndelse och en vädjan om att stödja deras kanditat
till ny skötare. Nuvarande skötare och flerz. andr:� ville
vet,, vad som menades med "återuppståndelse", och vilka
bilder som då skulle ingå i utbudet. De !)resenter'.".de ock
så en motk-:indidat.
KG s·arade att låetan skulle innehålla rolign. bilder
och inga porrbilder, :nen ,1tt "bildnftn�r" skulle kunn:1
anordnas. Så följde en debatt om appar�tens �ara eller
inte va::-a, bildutbud och om den ö er huvudtaget skulle
behållas med sitt nuvarcmde namn. Det hela börjc0.de bli
tradigt och streck i debatten begärdes och godtogs. Där. på kunde KG :s kandidat väljas, sedan motkandiC.aten tagit
tillbaka sin kandidatur mot löftet att inga porrbilder
skulle :innas i bildlådan.
Mötet pustade ut med att i snabb takt utse budget
beredning, inte höja sektionsa·giften och att börja
diskute::-a årets mottagning. Mottagningen hade varit
bra, tyckte de flesta, men det efterlystes fler klara
alterna-:;iv till ö'l och spiritosa under densammci. En in
formation om E-lab följde innan en viss pers.on fick
kasta i sig sista slurken öl och sätta vibration på
stämbanden, MusikBorgarRådet. Hans vokala, och om E
labbets lokala, ansträngningar, finns i tryckt form på

:mnan pl:1.ts i äPnnrc: tidninp;.
Efter MBR: s muntr;; cån;;er , k�rn Utd,} sig "llof f ," j, er
motionernH, fyrn till ant· 1 f> t . H,!Ci1l t . V· t krm :: . -, •,11naf:i.t
t1.s s å hiir:
- En ny sånr;bokskommitt,� nk•:ll til l rd t t :: , '> <'k
ut· ,n bUtlp;eter·,d nrbeto,r;Ui,1 je .
- Älmu en kommitt6 . Totolr0.vision:.J lrn11m11. t Lrn , ti 11::iU tts för ntt forsk! i och •1rkivera r-:-s,,lcLioneno
dokument:: tion.
- En undersölming 0m s 0.ktionens Amir,, litet ar ,v
veckl:..:3 eller in te nk , n;enomt"<�r ,s inn 11 b<?slu t orn
evrmtue llt åt,!rinför-tn,l " k'cri tas .
A t t de t föreligger s , \r . i r;he t,ir för e L L .:i�l c1tt ,' - 
p;ör·. om en prophPt är tr,,··li.e; eller inte. M,,tio
nären 1-J'.invisailef' till kluburnästnren.
S e rlan :iterst.:id b;,r · ett p• r punkt!1r irm'llt mC1 tPt.,
:1vslut:mde . Funktiontirern•, ficl< stå tiJ 1 svars för •md
dP 1;,;jort och inte �jort unc1··r si11 manc.lntperi.,) 11 , .lom :: 1s
t't stod "Övrig,, frågor" och J:ir men ,de mött' t , ps fiirfr.',
g1.n , att ing:'. f)f'ng;,. r skrJ l ut�:\ t i ll personer som ,o j o rt
uu\:er ut�..n ,i.tt mecldel'l n tyrels,m eller .;t.1 i för·· 'i,:o;.
De eom råJ<�,,tc ut för dc·tt , · ar ECK, som i.11te f i c k
penga.r för bJ H m.' l.1·,rf' Jrg. En immmling ordn·, rtcii i Btäl 
lct efti,r inötc t , och r1rm inhri1w·1dc o t15rre . l tilcn ·v nrm
bel!iiriJ.u �;ummnn . Klock'l.11 hric.lr. 1 1· hurn1it hli tio och d" t
v··,:r ;;n t ...j)rler sl{·•r:, s o m ,lj. ll'irj:L1lc rörn sir; hr·rn\ L .
·ln1 du .
' 1. ,lri1• v ·ri t p ' ,11 \ c:o t '.m L i ,lig·,n, , har 1u c L t
utrn.'.irk t tillfii l l 1· ·:,tt prov·t p:1 c1 ro t rlcn 27/ 11 !(l 12- 1 '1 i
f;r'it.�n. •r·,� 1r,1)d Luncl1hrick ,1, ! D.\ komm e , . bu,Jre tberr,rlninr:01.: r.- -;r�; J ·" till b11dr'.et , f'i:iJ" ti .kn 1/ 1 2 - V)/'1 , ·;tt ,li.s
kutcr ,:: . 1luc1,n,teL komr:ier ··tt ) i. r:rr , i :;torlekf' 0rrl11inr- ,·n
1 00 '),)() ' 1· ,,nr- oc'· d - t ,'r 1 itt ·n,:';, ti Llf',�lP �tL n '·,vcr
:•· hur 'l ' . ·•·.rn. , rilGt l l l"ir !r:l' n . 'I' rtr� 11r·t! ! DPt : , r r·1 l i :rt
" rr 1 I
I ,
.

J
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!Jf· I., rr 11k·,:.1 •)(: 1{ � ' 11
1

tt ,l,·ll n_yµ •)r�.f 'i r .n , l f'r. .

l i k :.:o:n :: 1 11 (' ':1-p tr:, 1·,r·P Ll1 I.• · L'inkf,r · ,11 ,. n •I:, ,1 c.:n 'i.Vt
ord f<ir·.n l · · k l 1 J.bb· n , L 1l k ,11or.1 .n,''"' rnöten. 1J,•n .'f l � t or··l
för nJ,�kJ1Jbb n ·i.r· �;:'. i{<>n·� r.ruP.r·lr! {,_ tt ,,.,n fr- inbrjn�r en

Fullspäcko.t
i Kröken 1 1 !

Vid bortre kortändan
presider�de oriför�
'le "Hoff'l" med sekre
terare Micke

Uppl·,.ddninn; med
ce enl st'"' J.g'.1.rn
f:ireskrivn ,. ölen
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till beh2.g
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FIXAR STUDIEBESÖK

Den här gången är det LM Ericsson som låter sig
nage lfaras av ELEKTRO. Det blir den 9 : e december
och vi belägrar LM hela dagen ( LM bj uder på lunch
och middag). Underhandsinformation ger vid handen
att på programmet står : Kort presentation av LM
och deras s lagskepp AXE. Föredrag om 'optronik idag
och i morgon'. På eftermiddagen får vi chans att
tränga lite dj upare in i LM-civilarens vardag. I
små-grupper får vi följa med en relativt nyutexad
civilare till hans/hennes arbetsplats. Då har vi
möjlighet att elda på med stora frågekanonen.
I period 5 är det ASEA i Västerås som skall kännas
på pulsen (heldag ) .

V i har stora möj l i gheter att s j älva bestämma vad
vi kommer att få se både på LM och ASEA. Vill du
s lippa det vanliga vi-är-bäst-tugget gör så �är:
1 Tänk till, 2 Rusa ner i 1 2 : an , 3 Skriv upp/ner
dina tankar på förslags listan ( s vårare alt. Försök
få tag i AMSE och berätta).

An�älan till LM-besöket gör du på AMSE-lista�
(4 : ans anslagstavla i 1 2 : an)

PS NI som anmälde er
till besöken på Philips
och SR men aldrig dök upp
riskerar att bli strukna
från LM-listan om intre s s et
blir stort . )S

LM
�,,
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LURAR

H E L A VÄR LD E N . . ·

SER

SVENSKA ELEKTROINGENJÖRERS RIKSFÖRENING

inbjuder till dis!{ussionsafton
torsdagen den 27 november kl. 1 8.30 i E-7 :an

Förväntningar inför yrl<esrollen
E-teknologer*och näringslivsrepresen tanter
träffas för att diskutera krav och förhopp
ningar på framtidens ingenj örsarbete.

Efter debatten bjuder
SER på ölgås !

Vem väljer företaget?
" Från KTH ' CTH ' LTH ' LiTH

Vilken roll passar Dig?

©
@)

KUNGL.
TEKNISKA
HÖGSKOLAN

lfllt. (mollv.)

In•t ttsr SKALÄlbauBik
och Di••onan• .
Intitutionen ttsr SKALÄR11u1ik och Dis1onan• har under hts•ten
haft ett lcur11utbud• eom har varit blde h6gklas1igt ooh Annu
aer htsgklaeeigt. Hlr t'llljer ett a%J)lock 1
ES(-001 ) Preparandkur1 ttsr GY111Da1ieekolan
rur,en var tippen
alla• 1om vietadee i Broama G:,'IIIJl&li1D11
Aula den 1 9 . eepteaber. rur1publiken vieade aig vara otro
ligt 6ppen och perceptiv rar lcureinnehlllet, 1lr1kilt ttsr
den tran1k-engel•ka delen och ttsr truatelaliken .

tar

ES 000 - 001 ronvertering•anal711 Inledande Kur•
rureen lgde rum under Elektro• meet l71and• nOllega1que nl
gon1in under lttiotalet. Deltagarna k6rde hlrt i Puben till
alla• atora gl14j•• inkluaive P!IPPS . Under ga1quen tramtr14de Iver BalnOlt-fl'l'Uppen och det gjorde de 1A bra att d• blev
Balettor.
ES XXX

Sgutt aed ? (Kur1innehlllet blev inte lc!lnt f6r:rlin den 17 okt)
Detta •kulle bli en ren :rutinkure trodde alla, men dlr bedrog
de 1ig. ••r delmomentet "Black Magic Voman• ikull• genoagl1
1kedde n&«ot. Ytan t:raat6r deltagarna reneadee och in skred
in1tltlltionen1 n,.., rattinerat kll4da och ungdomliga Elektro
akalett och gjor4• ett bejublat traatrl4an4e. Adll1nietrat1Te
Direkt8ren Mat• Engetrtsa, blev al lalnttsr4 att haa tappa4•
1
tuban pi t&n.
En ttsrtsvn&pc till 1tw.r1en T&r praktiska 1tudier
i ltskeopp1ltning.

ES 007

rr&vall1pelning1telalik
Den 25. oktober g1ok kur1en av etapeln i Tlb7. I de prakti•
ka aoaenten ingick 1pelning pl liten 7ta bland grtsneaker och
eztrapri1choklad, oaa6blering av 1portarr1:r ooh ek6n11.n« i
klarinettratt .

ES 0 1 3

lland11nte:rnat 30 okt - 2 nov
En kurebe1krivning lr helt aeningelts• att gtsra e!tereom ingen
ändl komaer att tro pl den.

Ko11111ande nu detinitiTa kureer lr1
E'PS01 Proaellren i Gtsteborg1 "i>Q.- ooh SMu1Kentu1ia1ter lker till Gtstet.
LP004 Skiv!raa1tlllningeteknik: SKALÄJ1au1ik•n• nJ'W, 1kiva koaaer •nart
pi Heaektoppm.
ES491 Paradorientering 1 Gamla Stan pl 1 . Advent.
ES999 Omorganisation SKALÄJlauBiken vlljer ny Ledning den 2,. nov..ber.
Etter det blir det kanske nlgon n7, )'1lgre kratt inom in1titu:tio
nen, aom komaer att ekriT& 1 Eaiseionen.
Eder,

JO

Box 70019, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Li ndstedtsv 11

�'IBR '.:JDERAR

Som v nli,<>;t · · r det-Srnn • s ·dystr plikt ,0.ttl-era cen
t::,t· .la a·,c saknad en Tv Pi ·n o i 3�:'. -lok- "litet,irr:a ,
Visserligen spel r � ·, g inte: piano , men änc:1. J"J".f1/
T -,.ck v ,re E. lektros , 1;eno:-:i 2Jl� . köut·, i,:uit ·r, s).
lyckacl.es edert'r.rnR meo ibl nd nlgot fel ,.ktig ,· ackord
··tt·: t l· ,.1.1
Dresent er .. J"Sl. tt Jc·e.
m13
� .r.:
J " '{". �""
�,,. 1-.,,,- Ra .r_
. -1wJm ra
.
n:ist', gJ.ng. ( S P.g förhoppning
1,Jen nu till texterna:

,.: ,,1. Xullekull ·.n kokosomengök
Komp. J-1.!-Jocke
K'ir st rkölen fyra förs,rinner
med p:urgl�nde ljud i mitt gap.
Dl inspir :tionen till rinner
ur munnen C.et kommer ett rap.

Att
det
Att
kan

s edan så odet fr2.mföra
är inte �lls särskilt lätt.
urg,imla 1:3.t,,.r förstör 01
göras pl så mång"!. sätt.

Att d:l skriv-- hop nci{';r·,. rader
det kan ju dl verka rätt lätt.
J-w: kii:npar o l· :c,tt jap.: fii.r spader
�v s t 0 rkölen blir man ritt mätt.

Jag
som
J:,.g
sen

har här min egen metode'
aldrig ju brukar slå fel.
gör om en låt till ett ode '
blir den nog aldrig mer hel

ilefr. Kullekull.�n koko som en gök.
Ett od� fet blir nl försök.
s l det blir förat1R en lök.

Refr. Kullekullan koka som en lök
".:J·'.\.d h Leka�'- o c h stekt i m i tt kök
blir låten ·., mina försök
till odesfr�mstillnings bök.

Nir so::t :3!U Ntir�'.l n· s e j

e> c h n:ir j ·-tt sk:1. k,y::µa r:"!.l: j

1e:ir. beg ·gun�: up:1 J. f . :;:::; tc 1 1
c1
men .i't:
or:1 d,'n l,: ir· pacai v
NLlr rn'.'11: ,;1,rnl·tr uop 0,, l l t
så blir v•,rje f] i.ek,, gl:icl
ty dr't rimrfl!lr inte
med min för-r·, r ,a

Dl det iir ju bra ,t t _-: ,.,t nu finns
en s1n fir.,1rli �
, grej
Den har strtin,��: r ut :np.°1
jng vill t<1ck,1 '.UK
För gitarren som jqg
just nu spel:n· på.

somm ni nu hör här
Om ni tycker
Jen är till b es, är
Så är du s�lkert b·1de
' rång och sur och tvär
Kanske lider du utav n:'i t
magbeD\ :ir

H i:!fr. Det är vår el-gitarr
som nu kom:ni t hit
J•,.r, tr2kt,1r·ir
den såhdr med flit
,)in nu n::ip:on' tyckP.r
ntt det Litf·1· i1ki t
Tycker j . •,: ju ·.tt
,lnt. hör· ju inte hit

Ew "'' kAN

Vwta�elM.

"""'" �4'.T :

ÄR SoM 0 1sic 
he1>e.L j A�t.F.T'A.1' Fo�
Oc.� E.F'TGltLÄt'\IJ"ilt hJ6A
�ltJCA� !
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E -- L A B
Hu h:-cr äntlip;en E-1·,bbet kommit ip;W1.g med sin .
· erksamhet .Iiyckl�.r
k,rittcr·1s ut genom studie •:äl!lednin.n;ens förso!''.'; , Je lä:nn•.s ,,;t :::ir m2.x
tv:\ d.yF,11 per gång . Inn'U!l d.u f:i.r nyckeln r.i:i.stc du läs:i i,e;enom säker
hetsförcskrifter och ordningsrep;ler samt si511era att iu h•1r t�.,r-;it del
2..·1 lem.
Vi vill poän�tera att hel:;1, E"'-labbets verksamhet bygger p.1 :.tt e.lle.
känner sitt -ns · ff.Det här är ju vårt eget l:::.b och vi mlste värn·,
om det för ·.tt få ha det kvar . L·,bbet fungerar bäst om vi k:m låt·1
<:tlL: instrument och verktyg ligga fr'.l.mme . men det förutsätter givet, is ·•
,tt ingenting försvinner.
v-.d k�.r. man c:1 ,,.i:ir� nere i 1-bbt'-t;" ,J') ,J.i -r du inget eget förslag kan
du 'l.lltid börj� med att bygg� · 1rt eminenta lysdiodsepsilon . Det är
nu under utveckling och kommer senare att säl j as nom byggsats ,
Noggr<1nn byggbeskrivning korrm1er 2.tt medfö l j a så att Sa.lla ska kl::.r'l.
: 1 �tt bygga den.Pris: I dagsläget 70 kr.Vi ska försöka pressa det
inn'.l.n det kommer ut.Jessuto!TI kommer det att finn::i.s kopplingsschem8.n
pi andra små projekt i labbet,för ett sporra din fantasi!
,\ vslutnin13svis ·,ill 11i rikta ett ··armt tack till de tekn:,loger som
h'l.r jobbat för E-l<l.b inne.n oss samt nedanstående i nstitutioner och
föret".g som h�r skänkt instrument och verktyg till labbet:
El-mät
TDE
TTS
TTT
Anläggningsteknik
ELFA
L!,I :Sricsson
IBM

SHA

Siemens Elema
Luxor

NEFA

Ellemtel
Oltronix
Clas Ohlson
Elcom::i.
Philips JärfällP.

Sc andia t1Ietric
Dol.tasaab
Abico
Bahco
Lindström tänger
Heathkit
Asea Kabel
Asea Skandia

Sist men inte minst vill vi tack� SNE som förärade oss en komponent
llda på önpnin�sda� e n .
V i ho'ip·•.s p {1 stor 'l.ktivi t e t i 1'1bbet!
E-h1bgruppen
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90 glada anmälda till kvalpingisen!Man tror inte sina ögon,
har E-Osquarulda gått ur ide?(Snart kan vi börja kopiitra der6 !1
modell med kollektivanslutning)

Den 31/10 var det idrottsgasque.Det var allt !öre upp�idrotts-J
')
nandet det - endast 23roörstande tog sig runt slingan(då vi pek-

at ut var den låg.. • • )visande prov på nästan översinnliga krafttag,u.nder det att funktionärer med förfrusna fötter begabbade
dem flitigt.Vilka krafttag!Vilka funktionärerlOch vilka fruktansvärt förfrusna !ötterl
Och inte blir det(vädre t ) bättre heller.MEN det finns en
ljusning.När vintermörkret obarmhärtigt sluter sig omkring en,
kan det vara en tröst,att det finns en cirkel där man aldrig
behöver !rysa.
Må den nya st1relsen leda er på rätt väg.
Edra tillgivna idrottsledare

GLö:: INTE lJl'l:::lAN?L )CK!l INGEN I 1 2 : Arl • . • • . •
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VP.cka 48 ( 2 5/1 1 - 28/11) är det f . d. nOllegru?P 8
so'.'.l hj::i. l,Jer till. Hitills 11 ,r clet gått brr.! Så
hlll :i.o;one� öp,mn. E>fter -lin vecka på sche:na t i
1'.?:an• ! 1
Bder 12: eri ch.

PR

Som v nlir,-':; blir huV'.Hlct .lJ.ci.eJ.es tomt oc"': j�.�
f J· .r kr- .m-p i ht5�(1- crr�'"'. nti .r det tir �J:lX SLtt r:kriv·- �
�itt bi:rR� till 1c�n, tre vlig� t idnin�. Jessut�n
ö.r d ctt s ist,-.. r;J.ne;en :i c'."l folk vint··. r sej e �t lit,:ct
a rckecis tc;_l, Jag si,a ju - ·-1,r;,L Förs 0rinn8. ur der. tre·:lii:;·-;,
samlin5 människor som ks.11,•.r c :o j styrelsen. O så
skönt tänkte j e först , ".ldrig mer b 8'1öv:0 rusa
ner i tunkrui.1.met för 2.tt sälja biljetter eller
skrivn. ·,nsL,;;· till veckans PRe-3 qutt. N,·.turliP;:t·-·is
g·0·v mej blott·, t�,nken en snärre chock , vr,d sk··. jr'.g
då hitt··- p·'l. '? Plugg�, ! Det fi11.ns folk son sä:;er att
1-�rbetsgiv"lrn·"· gärn'ö: ser 0· tt c;_vilin,r:Pnjnr 0 " v:sa. n
lite andr::. saker :in ·,tt ö:ipn:� ölfl'l.s'.-cor och ser err.
drinkar. Det ligeer säkert en hel del i det, så det
är väl 0 2.x att s'itt?. iging nu.Därför drrJ.T jag mej
nu tillb,otka till ett mera undanskymt hörn av PR
JONAS kcmrner nu -,tt t:l över jobbet som Klubbmäst ,re
som vice ko:nmer Gunnar Ehn 3.tt tillträda . I ö ,· rie;t
konmer allt ; .tt rull"- vidare som vanligt.
På OSQUARs namsdag anordn"'.S sång�:rtävlan på kåren
där ELEKTRO n�,turligtvis sar fram :not stora. vinster
PR kommer att sälj4 törstsläckande varor i samband
med tävligen , ::mslag kommer upp längre fram.
Naturligtvis ställer ELEKTRO upp med en stor. hej<i.r
kls.ck.
Det · 2r '.'.ll t för den här gången och allt från me j
•

ROSIE

'&�IC •

'Bo'JICOT'T'A

G.l Meo I

"i1:1; ut ,,,, r: ,. : 1r· i·i. n g i.n cl,, nyf'! :J<', hi Ljnti l l :; v· , r· n d c ·
lc'lll ·:r . : ' ,:; L ·lri:c t · ck.,r i'::ir , ·.1-;
i , ,ch v . •.L�,>1:1r,· r . I,· ny:,:
Kt'�1 t C�rtcn:hi,.!. , K , .\n:-l rer: · V·tr:r; . vK. V.il k.:i�m ,, lyck"
till oc!1 m.itte ni unc1,:;å l -Os ,iu ,rulc1"8 .. rn,le.
.l
., cl, l· .�..Jm
Ncij:,, s ',, li.i.n/,;e <cllt funk 1r cir ,1e t - ·n trP• .'.i,n:
sy!:cl·�. :.len nu ,nu miste vi. .<.,.e ,·'l r.. k:ir:' !.;ektioui,l!H� \Ilernm ·r
lite tillr'ltt:' irmin,"/lr ,, "1. k' r r:o!n . ,_vslrnd.sprcr:r,n t: rnr·
ni plst,'.-r ,0.tt .'1ct 'ir"fel" , . -. l 'isk-,,�'Lonli c Lnn , .i1· ,!ct 1' dcLi:;kt
�lltsomoft�st inte dnt. Uc t Ur f· ktiskt tyvlirr ni
tL
cle ., :i.nlirn,:te felen tir rf)n·:. h:=m,lhfl' �n,10 fel, som m:m 1 'ltt
!cl r'!r av s j:.ilv. kis och ' ,lir !
'.,\'l',1PTJr.1
-"- , eller ,lom f �r;tn·ir
F'ortf r n.-10. lm"S med mynt
Det kommer ej ut n:ln li.isk
Nej , den lyser inte
Nej , d:ir f,_nns i.nr;en!
Nu börj·,r j tG bli f-.-,d !
nct firl.fls inger: Kö.l 1ir; ! ! !

Fiirsök tryck ut ,m risk ,]en
k:m:.:!ce reom; h:tQ, c-,. t t en kr. ..
Fiirsök merl "llETUH"
Nu :lr <l'it ·�llv . r , 1·0w. f) "c or;n
Lyser 1· unp· n • • • ?
Känn efter med handen om
flnokan fno tnnde nertill
Prövn nån r,nn· n li:isk f . riilk . sk.
R:.ilm:t lugnt till tio, r·'i(l:c :::1:n
I> l oss
Py� ö· er och t·, en fik

l 1•äJ ler· 1:i:.:lrnn. l(:1ff1J t lir m'.lst
Dr.t h'ir 'ir dr, t .. ·.nlir· s t r·
i beho , ·, .Lite v:mlio; kärlek. Och var lite sniill: mot de
ny:· 1:iill:'.rm:.b t· .rne . . .
T·,ck och Ajös::: •
( r� · · n t no,, SJ:�- · ·· t ir�en. . . )

ÖFVRIGT
Tänk · .tt den stunden skull'l k:imm c1 '. j .r; s:,;:ri·J cr för sist·
p.lne;en i Öfvrie;s skepn ') ! )ch "isst är det r1e<l er. liten t "�r i
Ö{'::>nvrm s:im s0m j · .1<, lämn:�.r posten. För c3.et hat" · vari t ·�!'l roli.c;
ti:l, tycker i 11·� f .11 j ,e;. i:i en nu v .r de t väl inte meningen
, t t j g skulle bli nost· lgisk :,ch skriv't �umhe ter.
Bcctällningen pu vintertröjornn rkicka'ies 1 3/ 1 1 . C·: 200 s t . är
b e ställda och om det inte blir nå,; tr'lss e l s� bör d s v·..r� le·,e
rcr ,de minst en vecka inn·:n jullovet .
När ni läser detb. bör vi h:,. fått hem de ny· pl .staek',lern·,.
Pi tiden, eller hur" Det börj 'r rör· s e j p:1 broder:,,de-tygmär
kens-fronten också. Beställningen är gjord , men leverans t i d en
är gansk·� ling si ni får håll'<- er till efter jullove t . Men som
rn'l.n säger; den som vänt'.'.r på nåt gott vänt.?,r -,.ldrig för länge .
Pri s e t blir rel�tivt lågt , ca � : - .
Jet finns si.kert m:ing·,. som undr'l.r :,c:1 änt·lr p å när vi ska t,_,_
hem träningsoverflller igen. J · ·cg hade f-;i,ktiskt , he 1 t fräckt ,
tänkt =1tt överlåt·t det ·:rbetet till min efterträdare . Efter
s:im det har , e.ri t beställning··.r på både "repres entationsover,1ler" och · intertrö jor i !'löst så väntar vi nog med träningsover
· llern� till efter jul.
Så en liten u·.i.minnelsetill all'l som ännu inte är lyckliga äg-'.?.
re ,1•J vår fi�a &-nål, '-ttt skaff::', en sådan . Det är förresten bra
·�tt h·; ett litet l·1ger om m·:.n t . e x . :rill byta nål med kollega
från 'l.nn ,n sektion eller högsko l , .
Ni som gillc·.r sch--.ck skulle b 0:ro. vet'.< att det finns schacksp e l
a t t lån� i :unkrummet . Två s t . t . o .m efter att e n okänd har do
nerat ett spel mer' ujäser. Nöt gärna på dem nlli e:Xing!
Dessutom är d e t stor REA ! 1 ! ( 5 Q<% ) på udd� trö j o r . Inte dåligt !
Yttc,rlie;arc en liten sak inn<m jag s lut:c.r, nämligen :i. tt önska
min eftertridare Ceci li,.1 1:lalmfors mycket lyck, till!
Eder t ille;i vne Öf•.rrig

�(\
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Den tidige Verdi
Verdi är nu åter aktuell genom
att Kongl , Teatern ger hans opera
"Macbeth". Men vem var egentligen
denne man?

Giusepp0 Fortunio Francesco Verdi föddes i oktober 1 6 1 3 i den lilla
byn Le ll.oncole vid Parma, Själv trodde han emellertid under större
delen av sitt liv ;·. tt han var född ett år senare. Piemonte hörde
under den tiden till till Frankrike , och det var mycket oroligt i
Italien efter Napoleons härjningar. Till och med kosacker trängde
in, och det berättas att operakonsten skulle gått miste om ett av
sina största genier om i�te Verdis mor gömt sig och sonen i en
kampanil då kosackerna kom för att plundra och mörda!
Verdis far hade ett värdshus i byn och var också något av en
ho.ndelsman. Även om familjen hade det knappt så var ce inte direkt
fattiga, Visserligen var Giuseppe enda barnet men facern hade inte
råd att betala någon utbildning åt honom utöver en enkel byskola.
Det visade sig emellertid snart att pojken var musikalisk, då han
började sjunga i kyrkokören. Fadern köpte då en gammal cembalo
som en vänlig granne reparerade och satte i spelbart skick.
På den lärde sie Giuseppe delvis själv att spela, men han fick
viss musikundervisning av organisten i byn. Tydligen gjorde han
stora fra'!l steg, för vid tio års ålder fick han vikariera för sin
lärare , och dl denne avled fick Giuseppe tjänsten!
Han studerade vidare i den lilla staden Busseto i närheten av
Le Roncole men var fortfarande organist i byn för att tjäna litet
pengar. Snart fick han dock anställnin;,; i en affär i Busseto , och
hans chef, grosshandlaren Barezzi, blev en myck�t betydelsefull
gynnare för honom. Barczzi var amatörmusiker och mecenat, så det var
naturligt att Verdi fick flytta till honom. Därefter blev det
(naturligtvis ) förlovning med Barezzis 1 7-åriga dotter Nargherita,
Det var helt klart att Verdi behövde högre studier i musik, och
Barezzi samlade in pengar bland borgarna i Busseto för att kunna
sända honom till konservatoriet i Milano. Men Verdi blev inte an
tagen . Man menade att han var för g,unrnal, 1 8 år, och att han vid
provet hade spelat piano märkvärdir;t. (Det heter nuncra Cons<'lrva
torio Giuseppe Verdi, men ironiskt. nog har han aldrig gått där ! )
Verdi fick dock rÅdet att sökP. up!J en privat lärare och lyckades
därvid få en diri,�ent vid 1a Scala till läromästare.
Första gcln ··:en Verdi gjorde Gi.o:
. urr,märks31mnad var vid. en offentl-ig
repetition dit han et;entli,,en hade komrnit som åhörare . Vicn incen
di:•igent anlände , och Verdi tyckte det vore synd om d.n--;are och
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orkestcr:nusil:<.0r skulle få irå hen i,a-en, sa har: ställd(
och ledde
rcpetitio:-:.en . i'�ed gott resul �at, sf_.,. ,. det. Vid sru�:·� ;�id. ·nlev h::1-..Yl
ocksl kär1d som komponist, tl'ots att han ännu bara 3�:.r.i7it stycker� för
en lit::=n or:�ester i Busneto oc!. li t.et aILnat smått. In�e dr:;�;to rni:1dre
ficl-: han i uppdra"i:; att skriva en op�:ra för L?. :)c:"!. la ! , oc� iibr12t.t:on
som förelades honom hette "Oberto" , (Det här låter ju ·,'Hdi,,:t m,;rk
vti.rdip-t , oe:?r: ;)/:. den tiden �::rävd.e man 8.tskilli ;a �:.ra op-�ra.vt.: "'k var.j e
säsong. ) Unde::- tiden han i�omponerade t,jänade han ;ju ing-et och fick
därför itervända ti.11 Busseto och bli orga.r1ist. Dä:c '.'"i�·te h:in s i 1835 med Yiarghcrita och fick tv,, barn. Då och d l c>r-oet:.,ie han ,:;ed
"Oberto" , men först 1839 blev operan färdi,;. Då blev den inte s,,
tag·en, eft9rsom dc,t var en annan teaterchef iin den sorr, beställt
verke t . Vid La. 3cala fanns dock en berö:nd sångerska vid. namn
Giuseppina Strepponi , Hon hade lärt känna verket och fann det bra.
Ka,oske får man förmoda att hon lärt känna verkets upph:>Vsman också,
för hon blev 20 år senare Verdis andra hustru. I alla fall klmdc hon
övertala teaterchefen, och "Oberto, Conte di San Bonifacio" blev
urup;iförd på k'1. Scala. Det blev en franw;ii.n.c;, och även om operan
inte var nägot mästerverk så kanske man kan säga att d:,t låter ana
mästaren. Den innehåller dock en del nytt om man jämför med
"de gamla italienarna" Rossin i , Bellini ( 111�orma" ) och Donizetti
(han blev sinnessjuk efter 70 operor ) .
Verdi blev med "Oberto" så uppskattad att han fick beställning på
tre nya operor, av v:.lka den första. skulle heta "Un Gi:,rno di ReBT10"
("Konung för en dag" ) . Det var en "opc,ra buffa", ett komiskt stycke ,
men för Verdi var det svårt att skriva något lustigt, Han förlorade
nämligen sina båda barn och 1 840 även Margherita • • •
Den operan olev inte uppsk<1ttad och det skulle dröja 50 år innan
Verdi på nytt försökte sig på att skriva en komisk opera, hans sista,
11.Falstaff " . Med det verk som följde härnäst blev namnet Verdi känt i
hela Italien; 11;,labucco" blev också en ekonomisk framgå.'1g, Orsaken till
det 'rar kanske lika mycket politisk som musikalisk. De:i berömda
fångarnas kör: "va pensiero, • • " gjorde ett starkt intryck, för
italienarna menade att det judiska folkets fångenskap i Babylonien
betecknade italienarna under den österrikiske kejsaren, "Nabucco"
hade förstås ocksa en del nytt att bjuda i stil, jämfört med andra
operor frän samma tid. De följande verken visade att Verdi hittade
rätt med sin intuition, för några teoretiska ideer lär han inte ha
haf t . Nen han förstod att han kunde ta betalt av teatrarna och blev
nå�ot av en affärsman.
Verdi läste Shakespeares dramer och ville gärna tonsätta några av
dem. Det var emellertid bara av "Hacbeth" som han fann en användbar
textbearbetning ( och sr,dan "Othello", men det var lån,,·t senar() ) .
Den Yar nu inte så bra i detta fall heller, och librettisten
Fr: mcesco Naria Pia.ve fick oerhört hård kritik av Verdi , som hade
bestämda ideer om hur texten skulle se ut för att passa hans
musikalisl:a ambitioner . (Han kan ju fråga sig varför inte Verdi skrev
sina texter själv, men det försökte han si� aldrig på utan z.ndrade
i andras alster. Det är väl t o m så att en del verk blivit föga
uppskattade p ,'. a att Verdi inte lyckats få författare som kom i
närheten av hans geni , ) Att "lfacbeth" Yaldes till fastesä.songen i
i<'lorens 1847 berodde på vilka sångare som stod till förfogande.
Verdi var mycket noga på den punkten, och han ledde oftast själv
instuderingarna. Kompositionsarbetet påbörjades i oktober 1846
och var klart i slutet av j c·.r",,�; · si, när so,-: r,::c instrumentationen,
vilken han ofta ombesörjde i sista stund. Ve-r:d.i kom till ?lorens
21 fobru2.ri oc>i 1,,dJe r<e:oeh tioner och gav instruktioner 0-r, allt i
nroc:i.uktioncn f'ra;i till prcrriären den 1 4 mars.
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Verdi aroetade oförtrutet vidare. Av Schillers "Die Räubcr" blev
nr M:.snadie:.·i 11, av vi lkcn h3.I1 ledde en !"O.d för, stB.llnin·;ar i
Lo:1don 1847 , där Jenny Lind gjorde sopranr,artiet. Sa�.ma J.r for
ha:1 till Paris fö-,: att övervaka en iscensättnin · och för att
tråffa Gius0puina Strepponi. Ue 1)01itiska h8ndclser:ia 18'1'3
föranledd� ännu en "politisk" opera: "La .datta3lia di Le1y1ano".
Verdi var framghllgsrik och vid denna tid hade han blivit en
förmögen man. Han kunde allts� gott ko�ta n.l sig att köpa en
gård, Villa Sant Agata, där han bosatte sig och bedrev jordbruk.
1050 fick Piave i uppgift att skriva en libretto av Victor Ru··os
"Le Roi s 'amuse " . Ledninl(Cn för teatern "?enice" i v�nedig ställde
sig tvekande. St:rcket var nämlip;en förbjudet i Paris . Vien Piavc
skrev i alla fall , och Vcrdi komponerade sin "k, Haledizione" ,
( "Förbannelsen " ) . Då ett framförande bör.jade bli aktuellt rca1serade
den österrikiska censuren krafti.-;t och menande att det var helt
oacceptabelt att som här framställa en fransk kun� som flick
jägare pli scenen. Det blev nödvändigt med lånittl'"åenae ändrinp:ar
i texten. Således blev Prani.ois I av Frankrike hertip av Hantua
och hans hovnarr Triboulet blev Rigoletto. Premiären ägde trots
detta merarbete rum i mars 185 1 .
"Rigoletto" blev Verdis största framgäng och kan ses som hans
verkliga genombrott. Han menade själv att det var den bästa
libretto han dittills hade fått. (Något blygsamt, för förtjänsten
ligger väl i musiken ? ) . "Rigoletto" är början på en ny riktning
hos Verdi. Personerna är här verkliga karaktärer och ariorna,
duetter och ensembler hänger mycket fint ihop, trots att det
är en nummeropera, en stil som Verdi aldrig helt övergav. Den
berömda kvartetten ( "Bella figlia dell 'amore" ) kan tjäna som
exempel på enheten. Personerna helt olika känslor i den makabra
situationen, och det smälter ihop till ett fantastiskt väll,jud .
Inte att undra över att man blir fängslad av Verdi, vare sig
man är musikkännare eller intet
En månad efter Rigoletto-premiären började Verdi med "Trubaduren"
efter et t spanskt drama. Denna typiskt romantis.:a historfa.va- svår
att göra en opera av, men även av andra skäi drog arbetet ut på
tiden två år: Verdis mor dog, fadern blev sjuk och teY.tförfatta
ren dog. Det blev i alla f:?.11 klart i slutet av 1852 ,men då hade
han redan börjat på. ett nytt verk; "La •rraviata". Han hatl.e sett
"Kameliadamen" av Dumas d y och genast beställt en text, även denna
g-å.ng av Piave . Således blev det två premiärer med bara två måna
ders mellanrum. "Trubaduren" mottor.'.s viil . Det var goda sån.;are ,
vi lk-,t ju ·,.r betydelsefullt inte minst för den ytters� l:raftfulln
musik Verdi serverar här. "La Traviata" ciäremot, som också. till
innehåll och musikalisk atmosfår skiljer sig på alla sätt från
"Trubaduren", blev en missräknin1.,· . Det berodde no:,; in�e på musik<"n
utan på. handlingen, vilken man fann omoralisk. En senare upp...
sättning gjorde dock succe, och det är ju klart att "Jen vilse
för:ia" förtjenar sin nln.�s p2. repertoiren: utveckl,•d orkestc�
teknik, vidare rogister och n:r sångteknik. Vcrdi var själv nöjd.
Han sade en ,,;-.1n� att av sin" verk föredrog han som fackn2n
11Rigoletto" �e-:1 som amatör "La Traviata" .
(iortsä-:;tnin. c- �.:'.!. följa. )
1 homas lfström � .,
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La mu ltinazionale
Internationalen transp irerad
Pinup, kncgistas super status,
qvi bantas bojan de ranson!
Il knallas ncll' vulcan dcll' rat-hus,
soon est tempo de konvulzion.
L'antiqvariato bald saneras,
antiknega per zinkadus!
Ex la bl�ckout nos inflammeras,
ex nihilist in omnibus!
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Vcnikalc, finalc
cum do1orcs all' fajt!
For la Multinazionalc
pro tuttan est alI-rajt.
Nos Maj:t ct kodax deprimcras,
et nos taxeras j�ttctrist.
La bracca nix on debiteras,
el panco havas noll' jurist.
Per longeur comm' infantil nos hukat,
nivelleras dock nunc legalti
La debet uptodate nos stukat.
Nunc nos urgcra.s tutt' rcchtalt!
Vertikale, rinalc
c:um dolorcs all' fajt!
For Ja Multinazionalc
pro tuttan ot alJ-rajt.
OVERSÄTINING
Upp trälar uti alla statcr,
som hungern bojor lagt uppå!
Det dånar uti rättens·krater
snart skaU uppbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det ä.r,
ty Intemationalen
åt alla lycka bär.
Båd' stat och lagar oss förtrycka,
vi under skatter digna ner!
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Läni;i:e nog som myndlinQ'ar vi böjt oss,
iämlikhetcn ska1t nu bli lai;t.
Mt"d plikterna vi hittills nöjt oss.
Nu taga vi vår rätt en dag.
Upp tiH kamo emot kvalen!
Sista striden det är,
ry Tntcmationnlcn
tlt alla lycka bär.
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Kören förbereder sig för
årets sångins::?, ts med den
vackra hyllningssången

Årets höstphäst avhölls på Värdshuset Jakthornet på
bekvämt gångr:,,;stånd till efterföl jande aktiviteter.
Det var extra phästligt eftersom sektionen samtidigt
P''-SSade p:i att fira sitt 70-årsjubileum. Avgående ordf
:'12.ns "Hoffa" Dreijer lämnade mässingsked jon till sin
sin efterträdare, Mats "Lill-Jimmy" Johansson.

"Hoff"" och " Lill-Jimmy" i gurglart::tgen
"Bäsk Bängtsson" presenteras för
en konfunderad ordförande

"Lill-Jimmy"fingri?-. r "Bäsk Bängtsson"
på avfyringsmekanisr'len ( lampko nt·,k
ten )

Under mid:lo.gen ·a_-, hyllr.des -;år käre..
sektion med en nyskriven visa, som
framfördes av en kör �r det blivande
sång,�rtäfvl:mslrlget. Dessutom över
lämnades gåfvor av de hitresta gäs
ter från Göteborg och Linköping.

1

Från Linköping fick "Hoffa" ta
emot en b"ldrock och träsnidarne, gav
honom en "skulptur" ,. id namn "Bti.sk
Bängtsson" som nu kan avn jutas i
12 : an.
Efter a· slutad mat följde dans,
innan det vid ett-tiden · ar dags att
bege sig till Xröken för ett rykande
efterkör med ett lysande jubileums
fyr- erkeri.
Under nattAn :1vhölls en tävling
om ESV ( Elektros sämste vitsare) .
Priser ( b an'3.11er ) delades till höger
och väns ter. Åke ,·ar diskv.s.lificerad
redan inn211 tävling börjat, men kun
de inte håll-,, sig ifrån en och an
nan ur sitt förråd.

A V S L Ö J A N D E ? ?

G U I DE d'E M ISSION
· n'j,sa
Klockan är tolv . mar:en s%riker, ,i ag vinder min k:insl.i..-. ·
imlip;t en g:"mmal :iv,ma mot Kiren oc:1 s t'.rr s tegen en nosHi.np;d
bakom. I h ö j d med p')sten möts ja.o: av �'n uyn som fu.r mir: att
misstro min fickalmanacka. "Är det soutt ida� , så här d af':S ?"
En lång kö som ringlar sig ner l'inps 9:-ottninr: Kristinas :'1r;
ger mi,; anledninp: att ställa den fr-lgan.
N:ie;ot överdrivet är ·'enn·1 k'i v .cJ b'icJ F) .j a!" '.lc''l alla arn1ra S?m
äter n ·i •t lren i °tr m ?.LSte �.t,1 ut me,1. '.);:i vi mot förmodc1n väntar
oss if'"·mom kön, s:i finner vi oss s j äl •1 s t ·� ende ::lär mr> � brickan i handen och ingenstans att sitta. �et fullkomli�t Jrdller av folk. D e ansvariga p:l Kåren t J,lr sin.:t händer och skyller
pi schemaläegnine;en, men gör inget f'ir a t t förbättra situationen.
Vid sådana här tillfiillen känns det trygp;t ·:t t veta att
Emissionen känner sitt · ·. nsv·,r och skiclnr ut sin stab o,'i
kulin i .riska test :w intilliggande lunchnle j s. Nu finns tintligen
den totala matbibe ln för Teknis me'l ornne j ,l . Ett omnämn·m .:'!P. i
"Guide d 'Emission" är med stor s·:nnolik'i.et den största uppm'lrk
s,,,mhet som någonsin visats de test·.de s:,, ltorna.
En viktig detalj att komm., ihåe 1id läsandet Hv euiden är ·,tt
vi inte på n:igot sätt vc,rit objektiv':l. ni'.r vi ätt oss igenom
Österm�lm, ut.cm alla rapporter vil· r n1 vqd respektive utsände
eventuellt fått i si� till frukost '.lch hur ir,ss villir;a pers
on·i.len ställt sig till ·tt t ge oss mutor.
Bedömningen hctr vi försökt göra 'm ed hänsyn till så månr:?. f::-,k
torer som möjligt. Var je stii.lle som test:,ts h,�r f:itt betyget
en, två eller tre stjärnor vilkc, rel ter·.r till omrlömmena
g :, dkänd, rekommender:-ts respektive rr'.k0mmenderr1s v·lr!"lt .
Avsakn:·).d a:1 stjärn". betyder ett unilcr\dinn · na,,. I ·mslntning
till v<J.rje kommentar finns en hänviim.i.n,': Sb'.lkstnv till den
stiliga k:1.rt�n övP.r Tekniska Hör;skol·,ns p:r· nntr1kter.
ansvarig m". t redaktör: Bengt-Åke ( fJP ,i. )

Å

LillJans Cafe

**

Li11JansElan
_2_
:

Dett,. är ett rekordeligt ställe med en sofistiker"d publik,
Vid vårt besök intogs blr_nd :i.nnat d:,gens rätt, Portvinsstuv �.d
kycklinglever, för 13: 50 och P::mnbiff för 15 :00. Bägge rätterna
var tillfredsställande till smaken och m:ittligt rikliga. Bröd.
mjölk och kaffe ingick ej, så prismääsigt ligger LillJ'1.11s i en
mellankl,,ss. Ett plus är närheten till Telmis och den mycket
trevliga äldre damen som t·;r upp beställning?.rna.
Utbudet går �tt sammanf�tta till ordentlig husmanskost och ser
veringen är lagom sn::,.bb. Ä\ en ett stort utbud o.v s':itsaker och
k,kor till kaffet finns och vi vill v e rkligen reko�Jnendera de
små näpna bisquierna med ordentligt med mörk kräm inuti.
S2.mmruif,tttningsvis kan m·m om LillJans säg r, att: Du går däri
fd.n belåten.

B

*

69 : �:.n _ _ _ _ _ _ _ _ V �lh �llavägen 69
_

Hit går m.sn först, gången �v nyfikenhet och fortsättningsvis
i brist på fantasi , En halv trappa ner från Valhal:.avägen ser
ver"'.S en normal n,,gens rätt till ett normalt pris, men '.ltmos
fären är inte särskilt speciell och det är ofta alltför mycket
folk. Om ni vill få ut något �v er lunchtimme så finns det trev
ligare lunchservering,r i närheten . Dock ett plus för den
lyckade bullerisoleringen .

c

Fyrkanten _ _

* __

Valhallavägens mitt

En oas i n,ttens hungrande öken. Den stor'! räddningen när
m'1gen tröttn,;,.t på öl och vill ha något ordentligt framåt små
timmarna. Men som lunchservering kan man betvivla dess existens.
Menyn är densamma dag som natt, men personalen och gästerna syns
myck.et öppn�.re och gladare n'lttetid och bullret fr:ID Valhall3.
vägen dränker med lätthet den kärleksfullt framställd� tunnbröds
rullens aptitretande lockrop. Mitt råd blir; sp�r ert besök till
n�tte n , på lunchen bör ni försöka sitta ner någonstans om ni
h::ir tid r Varför inte på LillJans tvärsöver gatR.n ?

D

Person:ilm:i.tsalen * *nrottnin_g Kristin,,s �ä,e:

Påminner st�,rkt om gymn·,s iets lunch·"ula eller lumpartidens
matsal. 1,1en det är r;oc'.känd mat till liga priser och lite
folk om man und· iker timmen melb.n. 11 , 45 och fr:1måt . Ar man
däremot där vid tolvtiden kan man emelhn:lt beskåd'l: en del av
originella persone,.len vid KTH , men som sagt , trängseln är s tor.
Ett kl ·:rt altern'ltiv till Kåren.

E

-� _ _ Östra Station

Snabbt och bekvämt och dyrt , och s edan tillbaka till studierna.
HA.r man fem minuters lunch s å är dett:i. det enda alternativet.
Om inte, skynd·, snr,bbt förbi '

F

-----------

Östra Stations restA.urcmt

Gå inte dit I Det är '1:lltför hög:i. priser för mat
som är sämre än Kårens. Urtrist miljö.

G

:\1aharadja _

* * * _ _ Tulegat:m

21_

Indisk res t aur2.nt för Jen internationelle luncharen med krav
på sin måltid. En trevlig miljö och en spätu1ande meny. Visser
ligen en liten bit från skole. n men en aptitstärkande promenad
är all-;id att rekommendera. Förutom dae;ens " svenska" rätt fitu1s
det alltid flera asiatiska specialiteter att välja bland.
Sallad , bröd och kaffe får man hämta s jälv från en liten bar.
Mjölk eller lättöl ingår också i :)riset. Nåe;onstans runt tjugo
kronor hamnar man säkert. I.Ten för den som vill komm'l. ifrån v,,_r
dagstuggandet är dett2. det rätta stället. En ,rn. rnin,n.; för mycket
folk melhin tolv och ett.

H

Bell·· Ne>.poli_

**

Döbelnsi:p.t:cm-Odengntan

Enligt mitt tycke den bäst':. piz�·m i Teknisk, Högskolrms när
het. K:._ "'.rt italiensk stämning med sitressade , bråkig�. men ofä.r
lig::c servitörer . s amt maffiav-;.pp a s j älv id kr,ssan och ölut
skickningen. Dagens l)izza går s n"lbb�.st, !lien för samma pris
( cirka 1 '}: 00) k,.m man välj':. bl,nd fler,. andra piz,:or. Även

�b

ickepizzarätter finns att få men de är inte särskilt speciell,t.
Ett omnämnande är der.. goda salladen -.:äl värd. I "Dagens" ingir
allt det vanlig2 inklusive kaffe. Är ni flera, så kom före
tolv. Ett stort bord där all?. kan sitts. brukar då finno.s ledigt.

J

Dubrovnik _ _

**_

Birg5:r Jarlsg:it:o.n 15_

Kanske lite långt bort, men med tunnelbanan till Östermalms
torg och tack vare den snabba serveringen hinner m8n utan
vidare med "Dubbrm" på en ordinär lunch. l.k hit om du vill
komma ifrån för en timme. M,1ten är vällagad och priserna är
humana. Efter tolv kan man också få öl till ett måttligt pris.
Dagens rätt innebär smör, bröd, lättöl eller mjölk samt kaffe.
Personalen kan verka lite ovänlig men blunda för det och er
lunch blir en efterlängtad rekreation.
I{

China Paradise_

**_

Döbelnsgatan-OdengRtan

Här har jag svårt att vara objektiv på grund av personliga
kontroverser i samband med ett tidigare besök. Frånsett det
så är det här ett ställe för folk med färska studielån och
krävande smaksinne. Kort sagt är detta inget för lunchätaren
men mycket väl värt ett besök på kvällen. Maten är bland de
bästa i kines·;äg och serveringen är nästan väl snabb.

L

Dino Pizza _

* __

T-banan, Teknis , U.E,Pgång Körsbergsv.

Goda pizzor för avhämtming, men inget för den som vill avnjuta
sin lunch under avstressade former. Prisläget är teknologvän
ligt och avståndet dit är lagom. Detta är det närmaste att gå
till om m•m snabbt vill bli server'3.d le.gad mat inomhus.

M

Gatuköket vid Lantmätarna • Drottning Kr·istinas väg

Om man gillar gatukök och har något alldeles speciellt emot
den förträffliga fyrkanten så kan man alltid gå hit istället.
'.)ch trängas med Lantmätare. 1.1en man slipper ju Valhallavägs
tr:i.fiken.

N

t tt

----------Kaknäs tornet

En v.v K"'l.knäs�ruppen tes to.d och go dkänd zylt-. . lite lil..'. 1gt r,er
till vinkäll'1.ren b"'l.ra. Pris ernCJ. är 9roportionell.'. mot höj den .
Glöm inte att bestö.11-. limousine och rl.et ,., iktig:rn te . bär fr1ck!
Q

Kåren _ _ _

* *_ _

Drottnine Kristinas_väg

Jn, vad skall m:m sägR ? Färs på h ö j den och färs p1 tvären.
Köer , kuponger och färs p'.i. längden. Men förbask8.t trevliga
männislcor b lanc'l personnlen och stms bästa publik. Fiskrätt
erna är med all rätt berömda . Gå gärna hit , bara inte under
lunchrusningcn.

p

Cafc Marlen _ _

*_

Valhallavä_gen 7 1 _

S å gott s o m identisk m e d närmst::. gr:mnen •69 : an• . K=ske e n
något trevlig<1re mil j ö , men :'l e t beror mycket p:'l. dagsformen .
För övrigt , se det som skrivits om "69 : an" .
Q

•• •• ••

,Xo�v�n- _ _ :._:._:._ _ _ Qs.9.u�r� �a�k� _l2_

Platsern:s plats , p •. latsernas palats .
To lvan är s å gott oom fullkomlig . Rätt:,.re sag t , för den som
kan tänka sig äta en lunch som endast består av Plopp , bullar
och Pommac ÄR To lrm fullkomlig.
Mellanm:H ssyltorn::i.s okrönte konung. Jag k:-.n kn�ppt bärgP. mig
t ills dess semlorn"'l. dyker upp igen.
!'.r�s�t.9.p:2_: I sista ögonblicket h:1.r även t'rillingkrogarna Facile
och '.'l ienerwald belägn-. mitt emot vn.randra p:1 Luntm'3.letrgat::m
när:i. C dengatr-n avätits . Fac ile , vilket bet,y der "enkelt" på
fr·:mska, är kanske inte fullt s1 enkelt men hemskt mysigt med
träb jälkQr i t::i.ket och tillmötesgående s erverin�spersona l .
Notan slutar väl kcnske lite väl höe;t , soeciellt med tP.nke p l
att kaffe och drycl< e j inglr i Da�ens rätt-prise t , men maten
var m,ycket välsmak:1nde .
T·.rärsöver e;�.t�n p.'.'.. ','i iener·m.ld finns en tr�g tyrolisk ölmi] j ö
där en mycket standardbeton->d lunch kan f:'.,s serverad av folk
dr1:iktskl'ic1.(h flickor tiJ.l f-;.cila. priser , ( 1:iaten ,�lltså) . När;ot
s•;·i.rt ··itt f:l pl"tS un,lcr 2-tmchrusningen :cnske men man kUnner
li tP. a· len b·,yersk". .c:11:i.rlj er, trots att klock:m visar pi lunch .
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BADIDNÄMNDEN/FILMNÄMNDEN
TEKNISKA HOGSKOLANS STUDENTKÅR
ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY STUDENT UNION
RADIO OEPARTMENT/FILMBOARO

BASTA T E KN OL O G E R
I e t t f ö r s ö k a t t g ö ra l i t e r e k l a m för o ss s j ä l va o c h v å r
v e r k s a m h e t , g å r v i u t t i l l s e k t i on e r n a m e d e n l i te n s k r i ve l s e .
V i d d e t h ä r l a g e t b o r d e a l l a t e k n o l og e r , e t t o r som g a m me l 
O s q u a r , ha l a g t m ä r k e t i l l v å r e x i s te n s .
Må n d a g s - och t o r s da g s f i l me r n a , s q u t te n , O s q ra d i on och s e k t i o n s 
f e s te rn a ä r a l l a ex em p el d ä r R N / F N h a r e t t f i n g e r med i
s pe l e t .
F ö r e n a d e N ä m n d e rna s k a l l b e s tå a v t i o p e r s o n e r so m a l l a a r b e t a r
me r e l l e r m i n dr e i d ee l l t . F ö r n ä r v a r a n d e ä r i n t e a l l a d e s s a
p l a t ser besatta .
I s t o r t kan man s ä g a a t t v i sy s s l a r med t e kn o l o g s e r v i c e i
a l l t v a d g ä l l e r l j u s , l j u d och b i l d .
Al l a k ä n n e r v ä l t i l l TOM & J E R R Y
O v ä rd i g vore e n f e s t u t a n d e s s a t v å s m å l u s t i g k u r ra r .
V å ra a k t i v i t e t e r b e g r ä n s a s d o c k i n te a v KTH s m u ra r u t a n
v i k a n h j ä l pa t i l l v i d p r i v a ta f e s t e r u t e p å s t a n , i
D j u rg å rdens g rö n a l u n d a r e l l e r på en W a x h o l m s b å t på v ä g
t i l l Z i ngö.
Detta o m detta , . ! *
V a d v i e g en t l i g en v i l l h a s a g t m ed d e n n a s k r i v e l s e ä r a t t
v i f i n n s t i l l , a t t v i k a n h j ä l pa t i l l s a m t a t t v i b e h ö v e r
fol k .
Är d u p i g g p å a t t t i t t a i n b a k o m k u l i s s e r n a ä r d u v ä l kommen
t i l l o s s i n n a n f ö r t i g e r d ö r r e n i Ga l l e r i e t .
T i l l s i s t b e r v i a t t f å p r e s e n t e ra v å r t u tb u d a v f i l me r
under period 4 .
2 7 n ov e m b e r

S EM E S T E R SA BO T O R E N

4 december

S H E R L O C K H O L M E S S M AR T A B R O R S A

B december

öRNNASTET

S o m b r u k l i g t ä r v i s a r v i d e s s a f i l me r å N Y MBLE B I OGR AP H

k l 1 9=00
F N / R N g e n om U f f e och S i v e r t

30

P h otogr�p heur s - ord
Hej '
Som nyutn'imnd och ·,rid rnmausskiftet tillträd. nde photo
grapheur :l: porträtteur . har jag en uppmaning till alla er
Emissio�SQVnjutare.
Bland e� massa ö vrig:i. up;:i 0 ifter av fotografisk natur .lligger
det undertecknad, i kraft av sin befattning. att ansvara för
sektionens photoalbum.
Nämnda Dhoto,tlbum h,i.r jl'l.g �.ldrig sett men h .-i.r ryktesvägen
fått veta att 1et förelie;ger en rels.tivt stor frånvaro av
bilder fr:ln förra året. Därför vädjar jag nu till er som har
lite roliga, sorgsna, fräcka eller pi nn·.. t sätt intressanta
bilder från förr · året s.tt ge mig en chans att utfyll·0• photo
�lbumet med era alster .
Det näst':in enkl-:.ste sättet att lösa det här tycker jag vore
att ni som har bilder som ni tycker uppfyller ovanstående
krav ( behövs inte, lärnnQ in dom i alla fall) kan vällan lägg�
bilderna i ett kuvert i funkrummets brevlåda. Skriv PHOTO
GRAPHEUREt; på kuvert e t . Vill ni ha tillb:o,k,. bilderna, lägg
då i en lapp med n'm!n och adress så att jag vet vad jag ska
göra mea bilderna efteråt. Är det så att ni vill ha tillbaka
originalen, bifoga då gärna negativen så att jag kan e n kopia
till �lbumet. Är ni så pass vänliga och arbetssamma så att ni
vill underlätta mitt arbete genom att inte önska bi.lderna i
retur så räcker det med ert namn på b aksidan så skall jag
sätta in dom i albumet.

=======-=======-==-==============================================================
SLUTLIGEN VILL JAG BARA VÄNDA MIG TILL DEN ELLER D3
SKAMLÖSA VANDALER SOM UNDAliHALLER EMISSIONENS EMIN3NTA
LÄSARKRiE;TS VINNARBILDEN FRAN DKS' FOTOTÄVLING.
(dessutom vill jag personligen gärna ha tillbaka också
mina egna bilder. )

-=--=============�============================= = ?:;===============�=============
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E n d a g m e d stu d i e n äm n d e n

07.00 Ringklockan ringen. Varför måste allt vara så tidig�
för?
07. 3 0 Går upp. äter frukost, lyssnar på Radio Stockholms
reportage om Kårspexet samtidigt som filen rinner
ned genom strupen. Tidningen läses noga.
09.00 Hu borde jag vara på Teknis . är på twinelbane
stationen hemma.
09.25 Framme på KTH. Nu ska vi börja flytta.
09.30 Flyttningen börjar. Lyckligen har någon intelligent
perscn redan packat ned allt i pappkartonger. Jobbet
blir att transportera ned möbler och lådor för trappan.
09.35 Hissen är ledig för sista gången på förmiddagen.
1 1 . 00 Allt har kommit ut ur gamla rummet. nu ska allt in
i nya rummet.
1 1 . 0 1 SUCK! Dörren till gamla rummet stängs för sista gången.
1 1 .05 Uppackningen börjar. Pärmar ställs in i hyllor. papper
slängs och en ordning börjar växa fram.
1 1 .25 Flyttningen helt klar!
1 1 . 3 0 Elab öppnar. Vi går ned och överlämnar Studienämndens
gåva; tio liter komponenter från LMEricson• inslaget
i babyblått papper.
1 1 . 45 Bord bokas i Gröten. Vi ska ha förkör till linjenämndsmötet.
1 2 . 00 Diskussionen börjar. Hur vore det om man kunde få ned
något om internationalisering i petitan? Nu måste vi
· bestii.mma oss . ska vi köpa en ny dator?
1 3.00 Tvåans årskursmöte börjar, jag avviker diskret.

1 5 . 1 ', c�,· ned t i l l J;;tab för e<t t lån.. en sKruvmejsel. Måste
byta na,an på dörren.
1 s . � ') Lämnar L i l l baka ;;1:ruvmejse:tn.
1 4 . CO LN!i: sammanträder. �pännande frågor? Ja, Elvira, petitan
uch kursnämnderna.
Vi bes tämmer oss för att köpa en ny dator iställ.et för
J:!lvira. Kostnad: :! , 2 miljoner l:ronor.
Petitan, linjenämndens önske l i s ta; det här viJl vi genom
föra näst a år för att undervisningen ska bli bättre, går
igenom med små ändringar.
Vårt , stndi enämndens , ' förslag till organisation för kurs
nämnderna går också igenom, konsligt men skönt,
1 6. 4 5 Möt e t s l u t , alla går ut.
1'/, (JO Nästa möte, den här gången med en arbetsgrupp som ska
skriva ett studiesocialt handlingsprogram för kåren,
Vet är StudieUtskottet som ska hålla i det, två personer
dykor upp.
1 '/ . ,o Nu väntar vi inte längre, bestämmer datum för nästa möte,
samlar på otJs material och går,
17,4� Sätter mig ned för att skriva detta t i l l !:!missionen, Teknis
kanske bästa tidning,
:ta . ?C Nu är det klart:
Upplevt den 1 2/1 1 av
Mats Gnnestam
p, s. p!I. fö1·ra möte l med studientimndeu Ull satte vi en valberedning,
jag, J:!va H.iärne vch AndeL'B li:dström, för att vaska fram
kandjciater till vira funkti onä,·sposter, Hör i':ärna av dig om du
lir intreserad av studi. enämnden och dess arbete,
<l . s •
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Som kanake de tlesta redan lagt märke till kan man nWilera höra smäktande
jitarrklanger nere i 1 2 tan.

Detta tack vare att 38 El-jitarr-ektriker ställde upp och betalade 20 kr

var. En glad överraskDil.13&! � !

litarren kommer senare hålla till i Skaendarrummet och där finns redan

e� pjärm. I Pjärmen kan alla som har visor & noter kopiera in dessa.
Det borde bli en rejäl s&llll.ing med tiden ettersom EJK står för kostll&den

Där Pjärmen tilltörs material.

En SUIIIIII& av 157 kr blev över etter inköpet av Jitarren oc� hur denna

�kall spenderas tänkte vi besluta p! ett möte där även en styrelse och
en strä1J8j&re ko11111er att väljas. Dessutom kommer förvaringstr!gan att
tas upp. V.i hoppas att så m!ll8a som möjligt kommer! Tid och plats

komaer att ansl!s i 12 :an.
Och till sist::

En gitarr är känslig för stötar, sprit och. hastiga temperaturförändringar
och Jitarren är naturligtvis tragil oc� behandlas med vördnad. Den tår

heller inte lämna 1 2:an utan strängjarens tillstånd. Den är till för
oss alla så låt oss hoppas att den lever länge nog att bli klenod!
Å EJK::a �

Sverker & Thomas

3 '-t

P. s . Bidrag till Jitarren i form
av 20 kr är fortfarande lika
välkomna.

SJINDN I NGSTI DER
1600-1700
SONDAG
2100-2130
ONSDAG
TORSDAG 2100-2130

Vad vet Du OSQAR,och Du OSQULOA .. .
om vår radi o, dvs OSQradion?
Många av er vet väl att den finns
men hur många lyssnar på den, och
i ntresserar s i g för den? För ti l l 
fället verkar det inte vara många. Just nu så är v i ett gäng kil l ar
från ettan, vi kommer al l a från en och samma sektion , detta visar
att de andra sekti onerna inte har fått upp ögona än, men det är
aldrig för .;ent att vakna. Vi behöver fol k så hör av er ti l l oss ,
jag finns ibland på KårX, ring annars 21 76 65.

-o,oVAl)IO�·
• Tti§ · SSMtiz•

Vad v i l l vi som jobbar med radion sända? Jo vi tycker att detta är
en jätte chans att få ut i nformation ti l l er, vi hoppas även att
kunna sända l ite underhål ln i ng för att visa att l ivet inte bara går
ut på att försöka klara tentorna. Vi kommer att sända information
om KTH för de som är nya el l er för de som inte vet vad som finns
och var det händer. Dvs vi korrvner att sända i ntervjuer och reportage
från skolan och de ol i ka sektionerna här på KTH. Ti l l våren hoppas vi
att kunna sända från vissa evenemang som vi kommar att anordna,
vi pl anerar in en egen l ite speciell sångartävlan, eventue l l t
en tävl ing mel lan d e ol i ka sektionerna, etc. Men a l l t det här tar
tid så vi hoppas på hjälp med att genomföra a l l a de här i d�erna
samt att genomföra de ideer som kommer från er.
Vi hoppas på att ni lyssnar på oss samt att ni kommer med id�er och
hjälp.
OSQRAOJOREOAKTIONEN/ JOCKE !4
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HAL LEN ( igen)
( nr 17 )

MOTION
till Kongl. E-sektionens vårmöte
u . n . å . 1100.
(1'161)

Under en följd av år har vid Kungl. Tekniska Högskolan undervisning meddelats
i Heaviside's operatorkalkyl ( l , p . 6 ) . Kraven på teknologerna har varit stora .
Hos utexaminerade civilingenjörer möter man �ock i allmänhet enbart tacksamhd
över att de tvingats lära sig detta fundamentala ämne så grundli�t ( 2 ,p .7 ) .
De besserwisser , som, utom andra förtretligheter , gentemot föreläsningar av
denna kvalitet ko!llllit stickande med invändningen att man måste använda L-trdn�. ·
form "som studenterna få lära sig i matemat iken" ( l ,p . 8 ) , måste nu upphöra m"d
sin ensidiga indoktrinering av hela mänskligheten med begynnelsevärdesprohl �m ,
som gjort tanken trög att fatta andra problemställningar! ( l ,p . 2 5 ) Den lytta ,
halta , skumögda krympling som heter L-transformmetoden är inte bara oduglig
vid de tvungna svängningarna, dvs. i verklighetens värld, utan den saknar
överhuvud existensberättigande ( l ,p .7 ) . Man klipper av och kastar med htr�tt
mod bort hela det föregående förloppet och får ersätta denna kunskapsförlust
med konstanter , j a , med förhoppningen att små tomtar komma flygande med be
gynnelsekonstanter i t illräckligt antal ( l ,p . 14 4 ) . Man må ej snubbla över
diskontinuiteter och i förvirringen tro sig stå vid t idens början ! ( l ,p . 29 )
Tiden flyter ständigt ! ( l , p . 5 9 ) Det är alltid den tvungna sväneningen som
utgå[, svaret på verklighetens problemställningar ( l ,p . 5 ) . Vi kommer aldr.iJ:.
från Heavisid e ! ( l , p . 8 3 ) Matematikern , som med arrogans mot andra fr�mhäv1.:r
sin matematiska skärpa ( l ,p . 34 ) , fäktar mot väderkvarnar ( l ,p .148 ) . Matema
tiken är ett det yppersta hjälpmedel, de vetenskapsmän som utveckla den åt
oss och undervisa däri , är för detta värda att hedras , men vördnaden - den
är störst på avstånd ( l ,p . 8 ) . Heaviside hade överblick över problemen ( 1 , p . 54 ) .
De andra, i sin blinda tro på begynnelsepunkters och begynnelsevärdens nöd
vändighet , utföra en ringdans med onyttiga konstanter und d ie orthodnx,�n
L-transformianer scheinen diesem Ritus einc besondere Wcihekraft bei�um.:, s�"''
( l ,p.78 ) . Det är om en dylik, oerhcrt vanlig , onödig danstur blott för att
skapa bcgynnelscvärdesproblem som Hcavisidc fällde det skarpa omdömet : ·· It
makes rir,marole" ( l ,p . 64 ) . Heaviside 's teori för tvungna svängninear iir i
skönhet , stränghet och enkelhet utan motstycke ( l ,p . 115 ) .
Enär man måste gå offensivt tillväga mot dumheten ( l ,p . 7 ) , yrkar und"rt�·c}. .
nade mo; ionärer, att SM beslutar tillsätta en kommitte , benämnd Hcaviside
kommitten . Under mottot
"Hcavisidc är den ende guden, och
Hall�n är hans prophet"
skall kommitten verka för att hos nuvarande och kommande ccncration�r spr i 
da kännedom om Heavisidc's opcratorkalkyl och arbeta för dess införan.k
inom alla naturvetenskapliga discipliner.
Nymblc Corpscn di.,n 8 , 3 . u . r, . :i , I J " ,
Kars ten F . Ldrsen

Claes Hammar

Fotnot : siffrorna inom parentes hänvisar t i l l föl.jand-
Referenser:
1 . E . Hallen : Tvungna svängninr,ilr . Opcra torkalkyl . Sthlu, 1%� .
2 . Program till profcssorsinstallation<>n den 2 5 . novemb,,r 1967 .

L..: i f f'�l,rsor,

E 4: o r �
Genom ett ",vhoptJ" har det uppstått en ledip; !)l,ts för
. kt
• ekonomis
en teknolog i" �'under våren 19 3· 1. Du far
bidra� för resor och uppehälle under studietiden.
Examensarbetet lig€'er inom ämnet Teletr'.nsmissionsteori
och sker vid "Ecole N:�tion·�l Superieure des Telecommunications".
Om du är intresser·:
.d så hör '.l." :lig till Torb j ::irn Ström Tele
tr'cllsmissionsteori, tel. 7378434, så fort som möjligt.
Det gir också bra ,itt ". nmäl ?. . sitt intresse för ra.tt vid ett
senare ti llfälle gör'.J sitt X-jobb i P · .ris till Torbjörn.

Det rykt'ls :
·itt man "glömde" hurra för sektionen som fyllde
sjuttio på höstphesten.
att f,.rbror P överlämn'lt en present för g2..mmal vän
sk?.ps skull
ntt det f ·nns exakt nio p?.pperst·,llrik ,r i funk
rummet pi städg·,squen.
··!tt Osqu,rs ne>.mnsdag och sång'.irtävl:cn blir det
bäst . iår.
�tt tolvm får en ny kod först"'. december.
·:.tt Ulf Lundell gärnn. bjuder sjung3.nde -:elrnologer
på champ·1gne pil c �fe '.)pera.
,.,_tt tygmärken ·-: blir nye ö·1rigs först·, utmaning.
,tt Q Arne V�l börjar rör'l på sig.
,tt �htteexpedi tionen bytt ·,nsikte.
,.,tt Tolv .n är nyst'idad.
·.tt Fyrverkeriinsamlingen g··v ö ·1er trehundr, kronor.
�.tt Elektros Lucia är kor 1.u.
P.tt Kårspexet v·ir se ·-,ärt i=tll··f·· 11.
'ltt ko!)iatorn är hel, ibl:-.nd.
·,tt skidrP.sebil j ettern·i gick åt på en halvtimme.
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AMSE informer'1r ! Al\lSE fix rr

studieb e s ö k ! Tongången känns
säkert igen frin ti digare nr
�v Emis s i onen. Vem är egent
ligen den där AMSE som tycks
·nr ·. i elden jämt och ständigt.
Redaktionen b es t ämde sig för

:tt tg red � på vem som dolde sig
sig b'1kom dessa fyra bokstäver ,
en t i t e l som innebär ett �v de
sli t s ·-mmaste c:rbetena på sek
tionen.

Det v-r b :kgrunden till ,tt två
stycken mer eller mindre blå-

frusn�, reportr .r och ett stycke inter' juoffer lämn °.de T-b m,,ns
goda •1ärme på Te lefonpl·,.n och med det röda neonljuset från
skylten på LM : s huvudkontor i n ?.cken s träv·1de fram genom det
kyliga novembermörkret. Efter någon minuts huttrig vandring uppen
barade sig porten till Valborgsmässovägen 1 2 och sällskapet befann
sig snart i AMSE : s , dvs ArbetsMarknadSekreterarEns , dvs Henrik
Svenssons bostad. Reportrarna hoppade raskt ut ur skorna och lade

beslag på varsin av de t jusiga läderfåtölj erna som stod och såg
tomma och övergivna ut i vardagsrummet .
Intervjun kunde börja. Vi ställde genast den strategiska frågan:
Varför började du studera på [lektro? En chockfråga som tvingar
offret att berätta om bakgrunden till detta ödesmättade beslut.
Henrik är född och uppvuxen i Uppsala ( lärdomens stad enligt egen

utsago ) och gick teknisk linje med elektrisk inriktning på gymnasiet.
-Jag var väl inte direkt någon hempulare , snarare dynamitard, gillade
nämligen kemi mycket.

En m,Hematikkurs på tmivei· si tete t meuförde inte bara fem veclcors obe
fintlj ga studier u tan ,1ckså tillgång till de många nationerna i
s taden vc:t, llenrih blev själv, Uppsa] ab<., som han var, medlem i Norr
lan.1s nation.
- Jag sa ati. ja� syrupatiserade rneu Norrland som spelar samma roll
i dagens ::Jverige, sc,m de afrikanska staterna gjorde under kolonial
tiden i Afrika, dvs var utsuget på arbetskraft och råvaror.
Ytti:andet mötte allmän uppskattning och jag blev invald!

Efter gymnasiet b lev det e t t sex mänaders vick på Lit, ( -Sveriges
största lekstuga för vuxi<a r.,än! ), som gick så pass bra att ett
erbjudande om faaL anstallning kom efter en månad. �n tid av pend

] ande fram och tillbaka mel lan Stockholm ot:h Uppsala bör,iade till
följd av det här arbetet. INskrivningsmyndigheterna satte dock
abrupt stc.pp för detta och beordnade inryckning, Denna skedde till
radarskolan i Göteborg he] t enligt det personl iga önakemå]et, trots
mönstringsförrättarens vänliga erbjudande om en tjänst som miJitär
pc.lis i E.'nkäping. Efter lumpen blev det Ll·\ igen och med sorg i
hjärtat lämnades Uppsala. �tockholm blev ny boplats. Arbetsplatsen
ligger numera fyra minuters gångväg från hemmet och de stora neon
bokstäver(,a lyser vackert emot en om man tittar ut genom fönstret.
Sedan kom i'rankrike 1
- LH hade just sålt A.1.1:!-systemet till Frankrike och det behövdes
TeJ?iical advisers där, så vi fick åka ned ett par stycken med en
80-timmars kurs i franska i bai,::fickan, Paris blev nu hemstad för
tretton månaders tid.
Efter det blev det att åka tillbaka till 8verige och LM.
- 'l'ragedin kom när jag kom hem, i 1!'rankrike
hade jag hålli. t på med hela. AXE-systemet,
nu skulle jag återgå tiJ J samma begränsade
jobb.
- Jag kände folk på f.lektro och i gymnasiet
hade vi gjort ett studiebesök på •recnicum
i UppsaJa. Där sa de att märkte man att man
inte klarade av det, var det lika bra att
sluta inom 14 dagar. Vi som var där sa aldrig
Tecnicum efteråt.
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Hux det nu var så blev det Kungliga Tekniska Högskolan 1978.
- Det var skoj att börja igen!

Efter en stunds hårt intervjuan

de börjar alla känna sig hung
riga och diverse matlagnings
bestyr kommer igång. Henrik
visar sig vara en kökskonstens
mästare och tillreder en för
träfflig måltid innehållande
grädd�, chilisås, kapris,
cassler och annat smått och
gott.

Under matlagningens gång upp
täcker de skarpsynta reportrarna
en stor gyllene skylt med Löwen
braus vackra emblem. Efter di
verse pressande frågor om här
komsten till detta mästerverk
kommer det fram att det hittades

iden danska staden Fredrikshamn
under en av lumpartidens resor
dit och ursprungligen närmast
var tänkt att pryda luckan.
Under det att församlingen
fyller sina tomma magar med den utsökta middagen rör sig
samtalet om nolletiden. Det visar sig att Henrik var med
i spexgruppen och gjorde en oöverträffad rolltolkning som
Uno Amin, tolvbananig general med valspråket "skjut som
skjut " . Unos pappa och familjens svarta får hette natur
ligtvis Idi.
Efter nolletiden började allvaret .
- Eftersom jag hade j obbat på LM tidigare och visste
behovet ute i samhället så blev jag ganska snabbt
insyltad i kursrevideringen.
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En termin blev det arbete som vice SNO och så kom Hoffa och
frågade om He=ik eventuellt kunde tänka sig att vara AMSE
och det kunde han ju.

Sedan den 4 augusti i år j obbar He=ik också med studieväg�

ledning. En sak som absolut inte har något med AMSE att göra.

- Egentligen

hade jag tänkt ta det lugnt efter tvåan.

Vi frågade lite om de positiva och negativa sidorna i att

vara AMSE:

Att j obba som AMSE är stimulerande.

Många är osäkra på vad den här utbild- .
ningen går ut på. Vad en civilingen
jör egentligen sysslar med.

Det mest positiva är väl när anmälnings
listorna till studiebesöken är full
tecknade redan efter ett par dagar.

Då känner man att ens arbete uppskattas.
Till den negativa sidan hör att det

är mycket rastarbete. Man blir

rastlös ( Obs! Dålig vits. Red�s anm. )

Reportrarna får plötsligt syn på
ett par jättelika träskor som

står gömda under TV:n.

- Det där är ett par franska toff
lor från Eretagne.

Trätofflorna kommer raskt fram

och He=ik demonstrerar hur man

på "fest noz" dansar lillfinger

krok, samtidigt som han berättar
om ett tre dagar långt bröllop

som han var med vid i Eretagne.

Hed tanke på. det just nu aktuella
kårvalet så frågade vi om åsikter
om kårpolitik.

- Gycklarnas marknad.

4- J

Efter kårpolitiken gick vi över till att fråga om eventuella
hobbies. Den stora hobbyn var fjällvandring,
- Jag har varit ute sju gånger. som längst 1 0 dagar i sträck,
HaL du några idrottsmeriter?
- Jag spelade rugby i Uppsalalaget Plebs juniorlag, lien
det slutade jag med när vinterträningen förlades till

ett ridhus och man alltid luktade häst när man kom hem,

Vad skulle du helst studera om du inte gick här på elektro?
Jag skulle nog studera biologi på universitetet,
Eftersom reportrarna själva var intresserade av ämnet
så djupnade samtalet alltmer:
- l!.nligt min åsikt är människan den enda varelse som
är ovärdig denna planet!
Vad har AHSE för planer den närmaste framtiden?
- Tillsammans med SER ( Sveriges Elektroingenjörers Riksförbund)
kommer det att arrangeras en paneldebatt den 27 november,
Den kommer att handla om den framtida yrkesrollen och rep
resentanter från Chalmers. Lund• Linköping. KTH, LM, ASEA mm
kommer att vara där, Nu får teknologerna chansen att innan
man blir alltför upplåst av något företag tala om vad man tycker,
Nu skulle jag vilja passa på att skälla på alla som
skriver upp sig på anmälningslistor och inte kommer.
Det &r ett jäkla sätt, Det händer ofta att 8 utav 25
helt enkelt inte infinner sig och det utestänger
andra intresserade, I fortsättningen kan jag vara
tvungen att ta till svartlistning av vissa personer.
Vidare skulle jag vilja skälla på linjen, Tvåorna
sala!.ar information om vad som kommer i 3 : an och 4:an,
De får vara murbräcka och ta alla stötar och har inga
äldre som har gått samma kurser att fråga om råd,
Skrämmande många funderar på att ta sabbatsår, Det
måste till bättre information annars kan anstormningen
till trean året efter resultera i kaos.
Eftersom klockan med raska kliv börjar närma sig spöktimmen så
beslutar sig reportrarna att avsluta intervjun med frågan:
Om du skulle få ändra på någonting. vad som helst, vad skulle
det vara?
- Jag skulle vilja utplåna människans egoism.
Ädel tanke, eller hu.:d

NYTT OM NAMN
Bj örn Wester
Engelbrekts•,. 12 B
1 7 5 3 1 JÄRFÄLLA
Tel: 0758/195 34

'.) lof Enr,d_-,JU
Mörbydalen 1 , 8 tr
1 82 32 DANDERYD
Tel: 03/?55 13 1 2

011:?. Berglund
Studentb�cken 2 1/ 1 16
11 5 40 STOCKHOLM
Tel: 03/67 83 1 1

Mats Sandvik
Rutger Fuchsg. 8 B , nb
116 67 STOCKH1LM
Tel: 08/40 44 37

mats Hendeberg
lförbyhöjden 1 6
132 32 n�NDERYD
Tel: Q8/755 75 85

Thomas Ifström
Öregrundsg. 1 1 / 174
11 5 4 1 STOCKHOIJd
Tel: 03/60 49 67

Peter Snellman
Erik D:lhlb=rgsg. 27 , 2 tr
1 1 5 32 STOCKHOLM
Tel: 08/60 08 72

Studienämnden
Tel: 787 8485

RIS . OCH ROS

En ros till Björn Wester som hämtade 1 8 lådor kopiatorpe. pper.
En ros till Lennart för att han så gärna vill ha en.

Spexgruppen för snögubben.
Dessutom rosor i mängder till ;
.
sten , Ola & c : o för 12 :ans städning
,.
iet
erker
fyrv
till
og
Alle. som bidr
Ris får ni som inte respekter�r
Tolveriets allt o.rbete och plockar
iordnin� efter er i 12:an ,
Ris även till dem som inte ens
utnyttj�r sin möj lighet att rösta
bl0nkt i kårvalet .

Glöm i nte sång artäf Ian
���
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