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Månadens ordspråk:

Appråpå om
slaget:
Vi lovar att
inte ta med
f1er skaen
darbilder på
omslaget det
här året.

Verbal expansion fö
renas ofta med ett
objektivt sett ringa
format på planeten
Tellus.
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Hej på er alla E-Osquarulda

Jag sitter här och våndas över min första ledare som chefs

emitteur. Som ni kanske märkt, h&r det skett en del redak

tionella ändringar. Mats slutar efter ett års troget emitte

rande och i stället har vi fått två ettor som nya redaktörer.

Vårt behov av nya redaktionsmedlemmar är alltid skriande, så
har du lust att hjälpa till att göra Teknis' bästa sektions

tidning ännu bättre, hoppar du på någon av personerna på lis
tan här nedanför. Till er övriga vill jag rikta en uppmaning:

Har ni någct som ni vill publicera, kan ni lämna det till oss
eller lägga det i funkrumslådan. Vi är jättetacksamma för

zlla bidrag.

I det här numret har vi bl a Fredriks, i förra numret utlova

de, artikel om forskningen här på skolan. Sångarfäfvlan kan

vi inte undgå att nämna något om, och slutligen har denna tid
ning begåvats med en specialskriven följetong. Nog pratat från
min sida och låt i stället trycksvärtan tala.

En God Jul och ett riktigt Gott Nytt År

önskar
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Ordf har ordet
HEJ! Jag heter Mats Johansson och på SJ,! den 6/11 ,,aldes
jag till Ordförande för Gamla Präktiga Elektrien. Jag
tänkte nu i några små enkla ordalag berätta lite om mi
na och den nya styrelsens ambitioner inför framtiden.
Men först kan jag inte låta bli att säga någonti�g om
Sångartäfvlan då jag sitter här, fortfarande i lyckans
rus, coh äter segerfrukost bestående av the och mackor,
dagen efter 1980 års sångarseger för� . Det var verk
ligen en sköa känsla att vinna för't inte minst pga den
,Stänming som rådde i matsalen.
•••Vita Epsilon i flammors sken ••. Förutom vår vilja så
tror jag att vår goda segertradition spelade en stor
roll för vinsten. Det om detta.
Vad är egentligen Sektionens uppgifter? Som jag ser det:
1) Ge E-Osquarulda service i olika former.
2) Bevaka och påverka utbildningen.
3) Se till att ni trivs med att gå här på Elektro.
Hur gör man för att trivas? Jag tror att många av er
vill Hira känna fler av era "studiekamrater" här på sek
tionen. Ett bra sätt är att deltaga i någon av sektion
ens aktiviteter.
Vårt mål är att se till att det finns någonting för alla
intresseinriktningar. Vi skall dels komma med nya saker
och dels hjälpa alla SQm vill ta initiativ till att göra
någonting på sektionen. Ex på sådana initiativ i höst
har varit EGK, jitarrkommitten och Operabesöket.
Q U Arne Val börjar röra på sig och jag hoppas och tror
att skaparglädje finns för att roa Stockholm med en
lyckad QUARNEVAL.
Kåren har lovat en kårmaskerad i januari som alternativ
till våra vanliga Squtt. Det är glädjande att PrU nu ger
en chans att träffa folk.�rån andra sektioner, så håll'
ögonen öppna efter biljetter!
Till sist vill jag bara säga till er äldre som börjat
märka att man faktiskt hinner med lite mer än plugget,
att inte tveka att söka upp någonting som ni tycker ver
ka intressera er.
Slutligen, God Jul och Gott nytt (Borgerligt) År, Koppla
av ordentligt för att kunna komma tillbaka då
Det vå:::-as för Elektro.
Styrelsen genom Mats "Jimmy"' Johansson.
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Nya styrelsen

Mats Johansson E2, Ordförande
Lennart Bör j eson E2, Vice ordför2.nde
Gunilla Lundh E2, Sekreterare
Hans-Olof Johansson E3, Kassör
Jonas Mattesson E2, Klubbmästare
Sven Dahmberg E2, SNO
Sten Nikolaev E2, Tolverichef
Kent örtendahl E1, Källarmästare
Gunnar Ehn E2, Vice klubbmästare
Cecilia Malmfors E1, Öfvrig

3
8
2
4
5
10
6

Anm. På stora bilden finns även Ola Norberg, toveriassi
stent och Anders Vass, nybliven vice källarmästare.
De ingår dock inte i styrelsen.
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Sektionen har bytt styrelse igen. Nunorna här intill
tillhör de som kommer att styra och ställa det när
maste halvåret fram till 1: a maj. Ett undantag är SNO
Sven som tillträder vid nyår och är vald för ett helt
år.
Helt nya ansikten är de bägge ettorna, Kent och
Cecilia. De övriga har innehaft funktionärsposter ti
digare. Mats har varit vice ordf i ett år och Jonas
vice klubbis halva den tiden. Sten börjar sin tredje
period som toverichef och förfadder Gunnar blir vice
klubbis. Gunilla övergår till att skriva protokoll i
stället för tröjbeställningar.
Både Lennart och Hans-Olof har varit vice källar
mästare tidigare. Sven slutligen, har jobbat i studie
nämnden och sitter som teknologrepresentant i linje
nämnden.
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DEN 4/12-80.
ORD FRÅN EN AVGÅENDE
Jag är,-liksom många andra, dålig på att skriva i Emissionen tyckte

en emittör som bevistade det sista Studienämdsmötet för terminen.

Förvisso, det är rätt, men jag hoppas att ni istället läst den flitige

skribenten Y.ats ö•s inlägg.

Som avgående SNO s�ulle man dock kanske säga några ord,t.ex. tala om

vilka som kcmmer figurera i ESN under året 81, (vi jobbar årsvis). Dess- .l._1,o·sf
utom kan det vara på sin plats att tala om vad vi huvudsakligen sysslat med,.........____
Först de nya. Ny SNO blir Sven Dah,�berg,vice SNO �homas Lagerberg,sekr

Gunnar Florin, alla tre E:2-or. Dessutom kommer vi köra med en striktare

arbetsfördelning än förut,speciellt SNO och vSNO får lätt för mycket jobb
annars. Under våren kommer "följande att jobba med följande".
!urs![ämder och !!J.stutions§_tyrelser:

Per-Gunnar Sid�n,Thomas Lagerberg,
Thomas Ifström.

�tudie[tskottet, Kåren:

Mats önnestam.

ÅrskursMöte, 2-orna:

Arne Westin, Karin Verhagen,
Thomas Ifström.

Informatör till Osquarulda:

??? NY IDf. Borde fianas en sådan.
Rontakta ESN om du här intresserad.

!_rbets\!_tsköttet, LNE:
ÅrskursMöte 1-orna:

Eva Hjärne.

??? Är Du intresserad,kontakta ESN.

Så till höstens verksamhet. (För detaljerad info,se våra protokoll,de ans

lås utanför E1 och i Tolvan). Den stora stötestenen har varit att få fart
på KN, alltså Kursnämderna. Man har sparkat igång en kursrevidering på

Elektro, men sedan inte följt upp den från linje och lärarhåll. Detta tyc

·ker jag är vansinne! Halva jobbet är att få behövliga förändringar till

stånd, andra halvan att kolla upp hur det hela löper. Man måste kantiner�

ligt försöka bota allehanda barnsj.ukdomar. I tvåan i år har det varit otalet

missar, många administrativa felsteg, som sammantaget försvårar vår arbets
situation. Att kursmaterialet är försenat,labbar kastas om, böcker tar slut
etc. kan väl hända någom gång. Men när det drabbar oss i 4 av 5 kurser,

dvs 8096 av undervisningen, kan man inte annat än tolka det som en utbredd
nonchalans gentemot studenterna. ll'lr man dessutom granskar de f,ikostiga

kursutvecklingspengar instutionerna. får av LNE börj.ar man verkLgen und.ra

var �e resurserna tar vägen. Subventionerar LNE måhända instuionernas forsk
ning??? Nej, jag tycker inte bara att vi aktiva i ESN skall reagera, utan

även alla andra Osqua.rulda.

Efter detta utfall tillbaka. till KN. På LNE-mötet i november lyckades

stud.repr. få igenom ett förslag som lägger huvudansvaret på de lärare

som sitter i LNE, angående just KN. De ska nu sköta det administrativa,

såsom protokollsutskrift, u.skick av kallelse m.m. De skall också funge

ra som ordförande pä mötena. Men protokoll skrivs av en teknolog. De tror

jag kan vara mycket användbara framöver. Du som sitter i KN eller IS kom
mer få mer information i brevlådan snart.

Jag hoppas verkligen att det lossnar på KN-fronten nu, det är en förut
sättning för att kursrevideringen på sikt skall bli bra.
Detta var väl i stort sett vad jag ville ha sagt förutom att önska nya

gänget lycka till. Hoppas ni hugger in med nya friska !rafter.
Må UrOsqua.r vara med er.

lMSt

JUL ALLIHOPA
�
Eva.

EXTRA

I sista veckan av period 5 (vecka 5) blir det
studiebesök på ASEA i västerås. Som jag skrev
i emissionen nr. 7 har vi stora möjligheter att
själva bestämma vad dagen på ASEA skall innehålla.
Tyvärr har jag bara fått ett önskemål på"AMSE:s
förslgslis ta• :Exj obb utomlands. Förhoppningsvis
vill ni få ut mer än så av ett heldagsbesök .
Mera info om studiebesöket och anmälningslista
sätter jag upp 13 januari på 4:ans anslagstavla
i 12:an. Där sitter redan nu AMSE:s förslagslista:

ASEA

Quarneval 16:e maj !

Om ni inte redan v i s s t e det si

ska jag berätta det för er nu:

Det blir Quarneval i vår I

De f l e s t a av er vet väl ungefär vad Quarneval innebär .

Många såg antagligen den förra 1 97 7 , eller var kanske till

o c h med med o c h jobbade då . Men en kort presentation av Q Arne
är nog på sin plat s .

För att börja från fel ände s å blir det årets största f e s t

på kvällen efteråt . F a s t f ö r a l l a d e som v i l l vara med blir

hela våren en lång f e s t med massor av UJ. ptåg och pl\hitt för
att fn S tockholm i quarneva l s s tämning.

Quarnevalen är en gammal Teknistradition. Fram t i l l 1 967 an
ordnades den regelbundet , men försvann för a t t åt erupplivas

först i s amband med jubileumsåret 1 97 7 . Och som sagt , nu i
vår är det dags för Q Arne Val a t t dyka upp igen.

Quarnevalen är en enorm möjlighet för o s s teknologer att visa

upp för allmänheten hur förbe.skat kul det är att gå på Teknis
o c h a t t ge prov på den underbara teknologhumorn.

Något av det bästa ocn roligaste med quarnevalen är att hela

Teknis blir hela världens mede lpunkt för några intensiva bygg

veckor och man får massor av nya vänner över sektionsgränserna

och t i l l och med från andra högskolor. Att fl\ snickra på vagnar

och dricka ö l och umgås långt in på de ljusa majnätterna på

byggpla t s e n , det är något a t t drömma om nu under vintermörkret ,

Men innan d e s s finns det mycket annat roligt , Vi ska t i l l s ammans

hitta på och spåna fram s å många bra vagnförslag som m ö j ligt . Vi

ska t i l l exempel ha en egen sektionsvagn som på något s l å ende s ä t t

knyter an till d e t elektriska. Rent praktiskt kan man s ä g a a t t vi
har e t t lastbilsflak s o m vi ska fylla med en show, där det vi

byggt fungerar som rekvisita och vi s j älva sätter liv på bilden,
utlclädda och uppträdande , Det finns a l l t s å plats för alla, de

som tycker om a t t snickra och spika, de som älskar att planera
och b e s t ämma, de som föredrar att göra bort s i g eller spela u t

s i n dramatik p å e t t lastbi J. s flak eller d e som i a l l s t i l l het vilJ

presentera sin vär l d s å skådning genom en spec i alkomponera� vagn .
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För det är ju si att vi får ha flera andra vagnar o c kså. Bara de

är bra och r o l iga och praktiskt genomfHrbara. Det Kr bland annat
här som jag s o m sektionsquarnevalsansvarig e l l er sekti onsgeneral

kommer in. Förutom att vara en påhe j j ande kraft s� skall jag fun
gera soa en länk m e l l an quarnevalsstaben o c h o s s E-teknologer.

Det är meningen att jag skall samarbeta med Quarncvals{'"eneralerna
och få insyn i vad som är m " j ligt och vad som inte gAr att rea
lisera. Så om en superidd dyker upp i huvude t , ta kontakt med

mig genast , gärna mitt i natten, fHr man vet ju aldrig nör de

bösta idderna komme r . (Mitt t e l . nr . står i redaktionsrutan . )

Vi har tid ungefär fram t i l l mitten på Mars att l<omrna fram t i l l

d e roligaste förslagen, så vi s k a säkert kunna kläcka u t d e me s t
fantastiska vagnar fram till dess ,

I början på nästa termin tänkte jag att alla vi som är intr e s s e 
rade och nyfil<na p å Q Arne träffas o c h luftar vura känslor. Den
berömda quarnevalsfilmen från -77 är en bra introduktion t i l l

vad som ligger framför o s s nu. Dessutom ska generalerna sluta upp
och förinta alla eventuella återstående frågetecken . Men mer om

detta mHte kommer jag att basunera ut i början av Januari .

Detta verkade kanske lite formellt o c h ä r det n�got s o m quarne

valen är så är det inte formel l t . Så har ni några som helst syn
punkter, förslag e l l er frågor om quarnevalen så dyk på mig , med
en gång, så sätter vi fart på Q Arne meddetsamma !

För Q Arne Val , Eder
formelle men fullt ansvarip:e ;
a

IJ;,1)5

Bengt-Åke Karlsson
Sektionsgeneral

S T U D I E VÄ G L E DNI NGE N
Hej ,

Nytt studievägledarrum:

Under jullovet flyttar vi till andra s i dan valvet .
Alltså Linstedts v . 3 , 1 tr. i Elvirakorrid0re n .

Tisdag den 1 3 j anuari ska v i bära över alla papper
och pärma r . Har du inget annat för dig då , kan du
väl hjälpa oss med några kartonger .

Ny studievägledare har vi fåt t . Hon heter Inga Brundell
och går i tvåan.

Mmmiddag;

Vi har ätit middag t i l l s ammans med några övnings

grupper i ettan . Det gör vi för att vi ska lära

känna varandra , åtminstone känna i ge n .
Det har varit lyckat tycker v i .

Du som inte hade tid att vara med på middan,

kan väl komma opp och fika någon eftermiddag.
( Gäller s j älvklart dig som var med oxå )

Ö vnings grupp ett och två tänkte vi försöka träffa
efter j u l . Väntar man på något got t , väntar man
aldrig för länge . . . . . . . . .

Om studierna

Har hästterminen gått något så när, eller känns
det kärvt? Har du funderingar kring studierna?

Tycker du det är j obbigt?

JO

Kom upp och prata med o s s . Vi har inga standardråd,
men v i brukar alltid komma fram till något tillsammans .
Viktigt råd:
Planera nu! ! ! Känn efter vad du egentligen orkar med.
Skippa resten! Tenta inte två större tentor, som
ligger nära varandra , om du inte känner dig helt
säker. Satsa på en och klara den !
Tänk på att planera in helgledighet! Tro inte att du
kan sitta i din studiekammare, flitigt studerande, medan

glögg och nyårs raketer visslar förb i , utan att distrahe 'ras.
Info för ettan:

Direkt efter j ul tänkte vi ha info om två nya kurse r,
Matematisk statistik och Mekanik del 2.
Någon gång under period fem ska ni oxå få veta mer
om "praktik". Håll ögona öppna efter anslag!
Info för tvåan :
Äntligen vet vi hur trean kommer att s e ut , LNE bes lutar
om nya trean den 1 0 december. Det blir sex studieinriktningar
och större valfrihet. Mer får du veta på ett info i period
fem. Anslag kommer att sitta upoe när du kommer tillbaka
efter j ul.
GOD JUL och GOTT NYTT AR ! ! ! ! !
studievägle darnE

,,

Blivande SNO ord
Hej!

Som blivande SNO tänkte jag ta och skriva några rader här
i Emissionen. Jag som tillträder efter Eva Hjärna , heter
Sven Dahmberg och är en E-79:a. När jag nu har ditt öga,

vill jag passa på att utveckla en tanke frän roten.

Vi teknologer råkar ibland ut för saker i undervisningen
som man kanske inte räknat med.

När något går snett i en

kurs, brukar det så smäningom påtalas för läraren. Men när

något är bra är vi i allmänhet rätt tysta. Om den kritik vi

kommer med alltid är negativ, riskerar man att den till slut
inte tas på allvar. Alla människor behöver uppmuntran i
någon form, detta gäller naturligtvis även lärare.

Ta dig alltså tid att tala om för läraren när någon före
läsning/övning varit bra.

Det behövs vara fler

som ställer upp på läraren och hjäl

per till när hon (han?) ber om det. Vi är ju faktiskt ex
perter på att vara teknolog.

Till de lärare och assistenter som idag jobbar hårt med att
underlätta våra studier, vill jag hälsa:

Ge inte upp, vi

. behöver er. Var lite utåtriktade och fråga själv om råd. när
ni är på tu man hand med någon teknolog, så kommer säkert
den lön för mödan som alla människor behöver. Beröm för

ett bra utfört arbete.

Blivande SNO,

Sven Dahmberg

�-(-� �?{
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••

OFVRIGT
Hej. När du nästa gång lyckats överlista knappap>;>araten

på utsidan, stångat dig igenom de törstande i kaffekön
och åntligen konunit in till funkrummets allra heligaste ,
öfvrigthörnan, kommer du att stöta på ett nytt ansikte,

mitt, Jag heter Cecilia och skall en tid framöver se till
att du även i fortsättningen kan förse dig med de för en

t-teknolog nödvä.ndi� igenkä.nningstecknen i form av dekaler,
nålar, sångböcker, tröjor, overaller m.m.

Försäljningen av vintertröjorna pågår för fullt, men du som

"glönde" beställa behöver inte ge upp hoppet • • • • än. Extra
tröjor är beställda, men endast ett mindre antal

storlek, så vänta in� för länge.

av varje

Jag tänker vänta med att ta upp beställningar på tränings

overaller tills efter jul. De kommer troligtvis att se ut
precis som förra året, dvs i svart eller naturfärgat med

ett "ELEKTRO" på ryggen. Har du något annat förslag kan

du gärna lämna det till mig eller till någ�n annan i sty
relsen.

Mer om detta i j anuari • • •
För öfvrigt (haha)

En God Jul !
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Här kommer IDROTTEN med nya fräna fräsiga fraser
och denna gång med friska fiäktar i form av ett gäng
nya idrottsledare + en oldtimer.
Vi ser framåt med tillförsikt efter det stora intresset
till spadpingisen. c : a 60 atycken spelglada E-Oaquaru.l.dor
kom till kvalspelet, däribland f.d.ordf. HOFl'A Dreijer
som gjorde en lcy'cket bejublad inaats (förlorade) , vilket
var 2/3 av antalet 8Dlllälda. En eloge dock till tjejerna
aom IUNgrant Blöt upp, fem av fem möjliga. Vi l;rckadea
odteå kora två Elektro-mäatare nämligen:

nva Sveneaon E-1

och

Anders Olsson E-1
I innebandyturnerineen har vi fått fram två finallag:
Goal11earchers och E-liten, E-2: s båda idrottsgrupper,
drömfinal alltaå. Finalen IIJ)elas efter detta manusstopp
så vi återlcommer till den i nästa limiasion.
De lag som: ,livit utalagna och alla ni andra som så gänia
vill spela innebandy, håll ögonen öppna för i vår sätter
kårens innebandyturnering igång och då räknas spadpoäng.
I spaden har Elektro halkat ner på en förnedrande 7:e
plats (citat: JÄMMER) , vilket givetvia måste förbättras.
Intresset för löpningen har varit bra, medan alltför få
elektriker har besökt cirkelträningen. Så nu när det
börjar bli snö och kallt och halt i spåret, varför inte

gå U!lP till gymnastiksalen (gaskammaren) och ta en dust med

Anna-Lena I s eller Thomas trruunge!)rogram,

Tider för cirkeln kan ni hitta på idrottens anslagstavla i 12:an.

Är det några som är intresserade av någon speciell idrottsgren
eå vet ni väl att SSIF (Stockholms studenters idrottsförening)

anordnar en massa träningar, turneringar och kurser,

Vill ni veta mera, tag kontakt med idrotten på kåren eller någon
av oss, så eka vi försöka hjälpa er efter bästa förmåga

Edra tillgivna idrottsled&re

Peter Laurell E-2 tel. 19 72 92

Arne Nordl\Uld E-2 tel, 85 83 01

Bjöm Veeter

E-2 tel, 0758/ 1 9 5 34

Ulf Andersson E-1

tel. 7 1 2 28 94

SPADM41UAC

M8rkt, halt och bl8tt,
jag orkar lcnappt stl.

Jag lr ganska tr8tt,
aen springer llndl,

t!Sr en pobg jag ju tlr

till •in klra sektion.

Bu blir Spaden nog vlr,
och jag tlr aotion.

Qlouaquen 4en 17 noveaber kl 18.22,

�
/#�

-ians J Nilsen , if»K eaeritus

PÅMINNELSE
Till berörda institutioner.
Då denna tidning verkar vara ett av husorganen vid
de flesta, till sektion E knutna institut :.oner vill
jag här , på förekommen anledning , påminna om att en
omfattande kursrevidering ägt rum vid sektionen ,
med start 1979 , Detta kan innebära att Er institu
tion fått i uppdrag att utveckla en eller flera nya
kurser. 8m så är fallet , försök få kompendier och
övrigt kursmaterial färdigt , i så god tid , att vi
teknologer kan köpa det i bör j an av kursen, eller
senast strax innan undervisningen i det kursavsnitt
kursmaterialet avser täcka , påbörj as.
Jag hoppas kravet inte är för högt s�ällt och
är medveten om att let är svårt att ta fram ett väl
fungerande kursmaterial som tillfredställer alla
teknologer , men ä,ren detta måste vara en nålsättning ,
lika s j älvklar som att bli färdig i tid.
Till de institutioner som lyck ·. ts med detta
vill j ag först och främst rikta ett uppriktigt tack
och sed ·cn en vädjan att sprida denn'1 kunskap över
insti tutionsgränserna . J::?.g avslutar med föl{j. ande
citat hämtat ur en av böckerna om DDD ( Ficktjuven
med de lysande framtidsutsikterna)
"Skjut aldrig upp till i morgon, vad Ni kan skjuta
ned idag"
Jim Cooper (Fiktiv gansterledare
i Chicago )
Sven Dahmberg E-79
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Årets sångartäfvlan �vhölls som va.nligt på Osquars r.amnsdag 1:a

december, i matsalen. Det var ett väl föreberett lag som tågade

upp till Nymble, för att representera vår sektion. ! stort sett

allt textmaterial hade då funnits i en veckas tid, och sista

självande da.garna kunde ägnas åt textinlärning och scenshc 3-

uppsättning.

Lottningen utföll inte med belåtenhet. Först på scenen med pir
rrnde känslor i hela kroppen. Allt flöt under vårt framträdan
de och stämningen i matsalen var underbar. Inte minst när alla

ljus tändes under "Gamla präktiga Elektrien" . Under ovationsar
tat jubel hoppade vi av scenen, påtagligt lättade.

Glädjen blev inte mindre när dom&rna Aterkom från sitt första

möte. Första plats med minsta möjliga marginal! En poäng före
Fysik. Nu hängde allt på hur vi genomförde andra av delningen,

den med komp. Omvänd startordning gällde. Undantags Bergs som

alltid start.ar sist. Det innebar att vår huvudkonkurent Fysik
startade näst sist innan Bergs och vi alldeles efter dem. Vi

får stå be.kom scenen o�h lyssna pA vad de presterade och de
lät ruskigt bra.

På scen gick det mesta på tok. Mikrofonerna lossnade under

"Tyckarvisan' , skåningen glömde bort sin andra textrad, L&.za.
rettvisan gick nervöst coh finalen fick vi inte någon "kläm"

på. Det var därför ett dystert gäng som lännade estraden och

begav sig Gröten. Alla var övertygade om att segern låg i Fy
siks händer.

Vilken min-förändring det blev r.är domarresultatet kom. För

språnget till Fysik var utdrygat med ytterliggare fem poäng!!

En glad sångledare fick mottaga vandringspriset, en äkta hawai

iansk ukelele, av den inbjudna domaren Ted Åström. Några andra
priser tog vi inte hem, och det kanske inte att vänta. Efter

extraframtr&dande vidtog avmarsch till 12:an för grundligt av
firning.
TACK till Janne, alla sångare och alla som kom och hejade.

I ?-

VÄLKOMSTS ÅNG
Mel: Cabaret
A capella: Välkommen nu skall ni höra
l juvlig S9.!lg fylla ert öra
Elektro skall s j unga så kom nu och se
o s s här fr:,.mföra vår fartfyllda sång-c 2.b aret

Bagaren :
Körcm:

Mel: Pepparkakeland
Jag kommer, jag kom.�er från mitt Elektrien
r.Iel: Bagaren från San Remo
Han är den vite bagaren från Osquars Backe 12
Han kavlar pepparkakor med h j älp av sin lö�kolv.
Idag på Osquars namnsdag han smussla ' vid sin spis
H�n outa skall var domare , här och nu , med sitt
masterpiece.
Mel : Kl ,.s Klättermus peppc:rks,. ksvisa
När som mutor man sk". gör·1,
ska dom vara riktigt möra,
så att juryn e j förgöra
oss , med iskall bister blick.
Därför bakar man n å ' t smaskigt
ej ni ' t läskigt , det är taskigt,
si vi b j uder på nå ' t läckert
som av epsilon bestå.

TJEJVISA
Mel: Nobody knows
Tänk om jag var en flicka jag
en mullig gullig böna
då slapp jag bära bricka jag
fick vår värld försköna
Jag slapp va ' stor
j �.g sl·:pp v,, ' . , t rong
vilken strid . . .
fick krypa ihop
i en mjuk kokong
i lugn och frid

t8

Tänk om jag v,r en flicka jag
en mullig gullig böna
då fick stl och sticka j ag
fick vår värld försköna

GAMLA PRÄKTIGA ELEKTRIEK

Mel: Grazie :'tgl 'inganni, \'I .A. Mozart
Gamla präktiga Elektrien
som v i efter hösten fått perfekt igen
Vi vill hylla Dig nu p� den högtidsdag
i några små enkla ordalag
Gamla präktiga Elektrien
på din ålders höst Du krafter väckt igen
Av åren Du blivit stark, ej svag ,
I vår ansträngda ekonomi
har vår skolas svångrem stundom slitits i
r.fan vrålar på stålar och snålar ;
det finns sektioner som man krymper ner
och Bergsmän lär snart alls ej finnas mer•••
Gamla präktiga Elektrien
fastän gammal växer Du helt fräckt igen
Att en åldring än är äldst i denna tid
ger Ur-Osquar åter lugn och frid
Gamla präktiga Elektrien
vi aom tänder ljus när andra släckt , min vän
går åter emot en blomstringstid.
Fanns här inte förr en skepps-sektion?
Vi hört talas om dem som nån abstraktion
Har väl de som en gång fyllde våra hav
helt tysta i stillhet gått i kvav?
Fanns här inte förr en skeppssektion
Här är ödsligt nu som någon slags stäpp-vision ,
kan här de en gång ha fått sin grav•••
I vår ansträngda ekonomi • ••osv
Har ni sett en Osquar ifrån S ,
han som kunde hålla varv-tal med finess
Han med mössan käckt på svaj som segla' ut
och som alltid bruka ' gla' ut,
Saknar även ni sjöns ångare?
nåll till godo här med oss skönsångare
med S-svanesången i vår trut.
Nu är det slut, nu är det slut.
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TYCKARVISA
Mel : Jag vill ha e n blommig falukorv • . •
Vi vill ha flera spadpoäng i år, hörni
för nu så har vi allt för få .
Vi springer och tränar
små spadpoäng f örtjänar
men aldrig ''i till toppen nå.
I cirke l , :kör vi en timma.
Vår kropp, vill vi ju trimma,
lyfta skrot och muskler bygga ,
Vi vill ha flera spadpoäng i år , hörni
för nu så har '.·i allt för få.
Vem vill ha flera spadpoäng i år , hörni
vi ger väl b lanka fan i de ' .
Att sprigga och träna
till vad skall det väl tjäna
man blir ju inte vackrare ' .
Sport , de ' �r f örskräckligt ,
Svett, luktar j u äckligt
sånt kan vi ej hålla på me ' .
Så, vem vill ha flera spadpoäng i år, hörni
vi ger väl blanka fan i de ' .

�o

Vi vill ha flera skrivningar i år , hörni
och gärna en och annan svår .
Vi sliter och jobbar
och alla fester nobbar
och alltid toppbetyg vi får.
Pluggar , gör vi i timmar
när andra squttar och stimmar .
Fy för sport och sprit och t je j er .
Vi vill ha flera skrivningar i år , hörni,
och gärna en och annan svår.
Vem kräver alltihop det där i år , hörni.
Vi väntar hellre några år .
Vi sportar och festar
sen pluggar vi som hästar .
men bränner tentorna ändå .
Gasquer , vill vi ha flera
och även gymnastisera.
Tom och Jerry, squtt med starköl .
Vi kräver alltihop det där i år , hörni.
Vi pluggar hellre nästa år .

�'

MATGLAD SKÅNING
Mel: Five foot two, eyes of blue

.5olo :

Han är skåning , han är gla'
han äter mat varenda da '.
Kan ingen bjuda mig på lunch?
Gåsl€verpastej är gott
gå på resturant är flott
Hans liv är inte trist och grått.
En liten löjromstoast , laxforell,
buffelhornspate.
Murkelsås med mycke krås
därpå sprängd och stuvad gås.

Solo:

Hjortronsylt med mandelflarn
ljus choklad och stekt banan.
Min lunch avs lutar jag med punsch.
KÄRLEK PÅ LAZARETT
Man blir kär på Rågsveds Hospital.
Det sjuder av musik i varje sal.
Jag har spanat in en söt och vitklädd tjej
kanske öppnar hon sitt hjärta för mig.

Refräng: Välkommen till Rågsveds Lazarett
kom och se vad ingen annan sett.
Var31ll1an fredag blir det väldigt hett
då squttar man och stojar utan vett.
Det blir vitalare för varje år.
Alla flickor här är fjorton år.
För trettio kronor så får man komma in
och femton spänn för öl är ingenting.
( Refräng)

•

Här
Här
Här
och

spelar yrkeskunniga dansband •
dunkar disco från främmande land.
händer alltid nya saker varje gång
i förväntan stämmer vi upp denna sång.

(Refräng)

FINALSÅNG

Mel: L. v B e ethoven, 9. symf, sats 4 (Song of Joy)
Musik och sång är vår passion
och gärna gamla mästare.
Recitativ deklamation
ingår i gammal tradition.
Hör hur orkestern briljera
pampiga klange r , samstämt rus.
Hör nu vår sång till sången
höjen e dra dryckeskrus.
Resen därför eder röst
sup luft, spänn ut o ch fyll ert bröst.
Bär fram den sång som glädje ger
vår hemska mörka höst.
Känn du, hur rummet vibrerar,
vi exekverar avske dssång.
Snart nu vårt slut kre verar ,
spränger er musiksalong.

FORSKNING
PÅ E L EKTRO

Vi som pluggar här på Teknis, teknologerna, har daglig
kontakt med institutionern� genom den undervisning de
bedriver. Samtidigt har nog de flesta av oss en ganska
dålig överblick av den �dra sidan �v institutionernas
arbete, forskningen . I ett försök att råda bo, på detta
( samt tillfredsställa dem som inte tycker att blaskan
är seriös nog) kommer Emissionen i kommande nummer att
publicera en serie artiklar i ämnet varav detta är den
första.
Vi har talat med docent Florian Sellberg på Institutet
för Mikrovågsteknik. Han arbetar med att utveckla ett
mikrovågshuvud att användas i satellit-TV mottagare för
hemmabruk.
Satellit mottagaren är tänkt att vara en slags tillsats
till befintliga TV apparater och består av en ·inomhusdel
(PM mottagare) och en utomhusdel, dvs. parabolantenn
mei vidhängande mikrovågshuvud. Mikrovågshuvudet omvandlar
den mycket svaga satellitsignalen på en frekvens runt
12 GHz ( gigahertz = 10 9 Hz) till en förstärkt signal
på 1 GHz som sedan leds ner till inomhusdelen via en
koaxialkabel.
Projektet finansieras av Nordisk Industrifond och
inleddes -78. Uppgiften, att utveckla en mark:nottagare
för satellit-TV, är fördelad på flera forskningscentra
runt om i norden. Förutom Institutet sker forskningen
även på ELAB i Trondheim ( parabolantennen) , VTT i
Helsingfors och på ACU i Ålborg .
Det största problem man har ställts inför är att kunna
göra mottagaren tillräckligt billig att producera. Hela
apparaten beräknas kosta 1 500 - 2000 kr ute i handeln

och kostnaden fördelar sig ungefär lika på de tre
huvudbeståndsdelarna, mikrovågshuvud, parabol och inomhus
del . Tekniken för mikrovågsmottagning är i och för sig
välkänd, men man har tidigare inte varit begränsad av
kostnadskrav . Detta kommer att bli den första "civila"
massproducerade mikrovågsutrustningen ( om man bortser
från mikrovågsugnarna ) ,
Den apparat man arbetar med bygger på en japansk ide .
Signalen från antennen blandas oförstärkt med en signal
från en lokaloscillator som svänger på en frekvens ca
1 GHz ifrån den signal man vill ta emo t . Skillnads
signalen förs tärks sedan innan den skickas ned till
inomhusdelen via en koaxialkabel.

Mikrovågshuvudet i labbuppkoppling. I normala fall täcks
kretskorten av ett aluminiumlock. 1 2 GHz signalen leds in
inuti lådan på bildens högerkant . Mitt på lådan ( där tråden
från mätapparaturen är fastlödd) kommer den blandade 1 GHz
signalen upp från diodblandaren som sitter alldeles under.
Den signalen förstärks sedan i två steg p å det högra krets
kortet ( de två små vita sakerna är högfrekvenstransistorer ) .
Det vänstra kortet är spänningsförsörjning till Gunn-diod
oscillatorn som man ser sticka upp ur apparatens inandöme
på vänsterkanten.

Mer i detalj ser satellitmottagarens första steg ut på detta
sätt: Signalen från satelliten ( som ligger stilla i
förhållande till jorden i en punkt 36 000 km ovanför
ekvatorn) faller in i en vinkel ca 20 grader över
horisonten, koncentreras via parabolen och subreflektorn
in i matarhornet. Signalen som är cirkulärt polariserad
( medurs eller moturs) omvandlas till en linjärt polari
serad signal i polarisatorn. Denna ser ut som ett rör
med ovalt tvärsnitt ( fan vet hur det fungerar).

Nu är vi framme vid mikrovågshuvudet. Detta är i den här
versionen uppbyggt av två halvor frästa i aluminium. I en
hålighet mellan halvorna ligger filter, diodblandare och
lokaloscillatorn. övrig elektronik finns på kretskort på
ovansidan ( se bildtext p å föregående sida).
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Filterna består av etsade hål i en tunn kopparskiva som
ligger fastklämd mellan Al-halvorna , mitt i håligheten
som sträcker sig längs hela apparaten. Figuren ovan visar
hur det ser ut. De H formade hålen är filter för satellit
signalen och de rektangulära för lokaloscillatorditon.
I mitten blandas de bägge signalerna i en Schottky-diod
blandare och skillnadssignalen leds upp för förstärkning
via ytterligare ett filter etsat på kopparlaminat.

En intressant detalj i sammanhanget är lokaloscillatorn. .
Den är uppbyggd som en dielektrisk resonator och
består av en Gunn-diod, en ferrit last och ett dielektikum
format som en liten puck placerad i närheten av dioden.
Varför detta fungerar som en oscillator är dock tyvärr
inte känt hos Emissionen ( fråga �-våg) .
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Allmänt om TV-sat·elliter: Även om Nordsat inte blir av kommer
vi i Sverige kunna ta emot program från en tysk satellit
som kommer att sändas upp 1984 - 85 . Och den kommer säkert
inte att bli ensam. Vad mottagningskvaliteen beträffar
har Philips i Norrköping en uppkoppling som tar emot
program från den franska experimentsatelliten OTS-2.
Satelliten sänäer med effekten 14 Watt och är inte ens
riktad mot Sverige, men mottagningen är perfekt. Visserligen
använder Philips en 3 meters parabol och en extremt
lågbrusig mottagare, men ändå!
.,
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Material:
Tentative design of MMIC satellite TV receiver
(Kerzar/Sellberg/Weissglas)
+ RT nr 12 -80
RT nr 2 -79
( Olof· Holmstrand)

Segling
Segelsporten är en idrott som inte så många känner
till. Detta beror mycket på att det är svårt för pu
bliken att se banan. Seglingarna gär ofta långt ifrån
land, för att vindarn-, ska bli så j ämn;, som möjligt.
För att ni som nu går på Elektro ska höja er ö\:er den
grå massan här på KTH på mer än ett sätt ( att. , ni går
på E ) ska ni nu få veta en hel del om segling och
segelsport om ni läser Emissionen.
När man seglar är man naturligtvis beroende av vin
den. När man då ska segla från en punkt till en an
nan kan ju vinden ha olika riktning . M m får då oli-'
ka segelsätt.
Får man vinden rakt bakifrån seglar man
läns.
Snett bakifrån : slör ,
sättet.

det snabbaste segel-

Från sidan: halvving .
Snett framifrån: bidevind.
Som alla kanske inser kan man inte
segla rakt mot vinde n , utan segla
i sick-sack. Det kallas för att
kryssa.
Då man seglar mot en punkt
rakt mot vinden är det som
verkligen har någon bety
delse den verkliga fart
( eller distans) som båten
uppnår mot vinden, Vmg

Pilen anger båtens riktning men den seglar i själva
verket med farten Vs på grund av att båten driver
lite. Vt representerar den sanna vinden som blåser
och Va den skenbara vind som man känner ombord ( och
som seglen känner av) på grund av båtens egen fart .
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Här rör sig båtarna med samma fart genom vattnet men
den högra ligger inte lika högt i vind och därför
närmar ,:ien sig inte målet rr. t vinden lika snabbt.
När man seglar bidevind är det svåraste att bedöma
när man har bra fart och bra höjd mot vinden.
När man seglar på något annat sätt kan man segla rakt
mot målet , och farten är det ända som bestäm.�er hur
snabbt man kommer fram. Ju mer det blåser, desto for
tare går det, upp till en viss ,gräns.
Det här får vara nog med teori . Därför ska nu få ett
litet problem :
På en flod med strömhastigheten 5 m/s seglar en båt.
Den vill komma till flodmynningen så fort som möjligt.
När når den flodmynningen på kortast tid?
1 .

Om vinden blåser med 5 m/s i flodens riktning.

2.

Om vinden blåser med 2 , 5 m/s i flodens riktning ,

3.

Om det är vindstilla.
Lösning i nästa Emission.

Får vi lov att presentera budgeten för verkaamhetspe
rioden 801 201-81 043 0 , som den skall se ut enligt beslut
av budget-SM 27/1 1 ,
KOSTNADER
INTÄKTER
Styrelsen
Kontorsmaterial
Kuvert+brevpapper ( sektions)
Porto
Intern kontaktverksamhet
Sektionsmöten
Sekt , repr,
Extern kontaktverksamhet
Gäster på gasque
Gåvor
Abiturientinfo
Arbetsglädje
Arvoden
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Revision
Interna bidrag
Electro Fly ers
DKS
Padderi
ProgramRådet
Anslag ( sektionsavgift)
Räntor
Avskrivningar

700
500
1 00
2000
500
2500
200
400

3 1 00
300

1 250

50
2000
1 000
1 000

4050

Biljetter
Arvoden

2000
S : a 1 4500
40000
800
S : a 40800

Emissionen
Tryclming
Omkostnader
Arvoden

2500

350
1 50
350
250
1 50

ProgramRådet

30

500

6500
300
800
S : a 7600

400

20000
1 000
S : a 21 900
39000
S :a 39000
300
S:a

300

INTÄKTER

KOSTNADER
StudieNämnden
Allmäna omkostnader
Driftmiddagar
Arvoden ( s ekreterar)
Avskrivningar
S:a

300
1 600
250
300
2450

Källeriet
Läsk
Kaffe
Bullar
Omkostnader
Arvoden

4000
4000
6000
500
900
S : a 1 5400

5500
6000
7500

S : a 19000

Övrigt
Tröjor
Overaller
Nycklar
Nålar
Sångböcker
Kopiator
Pornograph/Bildlåda
Photograph & portretteur
Plopp
_Dekaler + tygmärken
Arvoden

1 5000
1 5000

2200
1 50
300
1 500
7000
200
S:a 41350

1 5400
1 5200
200
400
200
2500
1 50
2000
1 1 00
S : a 371 50

�
Telefon
Tidningar
Städgas que
Omkostnader
Darttavlor
Arvoden
S:a

1 200
800
400
400
400
250
345 0

S :a

500
500
200
1 200

Idrotten
Sola anmälan
A Hmäna omkostnader
Arvode·n

Totalt
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S :a

1 26 7 5 0

S :a

1 1 73 5 0

Snögubbemaffian
Emissionens utsände på Östermalm rapporter�r :
Trafikanter som färdats i närheten av KTH natten till den
femte november har , med förfäran lysande ur ögonen , snabbt
förflyttat sig ur grannskapet. Personer har hörts uttala
meningar som: "Trodde aldrig att jag skulle få uppleva
något dylikt här på Östermalm . " och "Dom måste vara fulla
hela bunten ! "
Vår utsände hörde ett stoj och glam utan like från om
givningen av Osquars Backe nr. 1 2 , Nyfikenheten tog över
handen och försiktigt närmade han sig de personer av tvi
velaktig härkomst som huserade i kvarteret . Dessa visade
sig vara s-teknologer som tidigare under kvällen bevistat
generalrep etitionen av kårspexet "Furs ten" . Upprymc.a av
denna eminenta föres tällning och av det allt mer till
tagande snöfallet började dessa E-osquaruldor att rulla
snöklot av ansenliga dimensioner. Kloten sammanfogades
så småningom till en snögubbe med mycket markerade anlets
drag. När arbetet var klart vidtog en rituell dans kring
skapelsen. Vår reporter såg stora likheter med forna tiders
indianriter kring totempålarna. Emiss ionen kan med ensam
rätt i Sverige visa de unika bilderna från Tekniska
Högskolan.
Kommentar från vår reporter: "Utan bilder skulle ingen
tro mej ! " .

Lite av \

. ie
,
Jottenv&�gen på kårhuset har det

Hur ska prak-, iken för vår ut
bildning se ut? En utredning

c it upp något som kallas TENG

Ämbetet har funderat på det,

EDGagemang och är en grupp som

s1.ärmen , TENG betyder TEknolog

på Universit�cs och Högskole

Deras rapport blev klar i dag

d�lar ut pengar till projekt som

införa en praktiktermin efter

Ta gärna del av utställningen och

går ut på att engagera teknologerna,

arna, De föreslår att man ska

far du någon id�, kontakta din

årskurs två, Terminen skulle

lokale studienämndsknutte.

f�gera med halverade årskurser,
Ena halvan läser femte terminen

andra halvan praktiserar, på

SER, Sveriges Elektroingenjörers

höstelli trean, På våren byter

RiKsförbund, ordnade en debatt om

man. På det sättet skulle

vår framtida yrkesroll. Det kom att

utbildningen bli ett halvår

längre. En fördel med det här

handla väldigt mycket om chefsrollen.

kan ha fasta praktikplatser i

betyda att alla måste bli chefer.

DP.t behöver förhoppningsvis inte

systemet skulle vara att man

industrin. Praktikanten föreslås
få begynnelselön för sitt jobb.
Tycker du att det här verkar

Eor vi bra, mår vi bra, har vi det

vettigt, eller är det åt helvete?

bra? Kåren ska skriva ett studie

Studieutskottet ska skriva ett

socialt handlingsprogram. Man ska

remissvar, Mats Önnestam är

tala om vad som är dåligt och vad
som kan göras åt det, Det vore

ledamot.

väldigt kul om några andra än proffs
tyckarna hade åsikter. Kontakta

SU, eller studienämnden, om DU

Linjen har saknat studierektor

tycker något.

sen i somras, Det har gjort att
studievägledningen och studie

nämnden har fått mer jobb, Nu

Är det vettigt att stänga hela kår

borde det vara dags att få tag

huset en kväll bara för att diverse

på en ny studierektor.

kårknuttar ska ha fest? Det gjorde

man den 2/12,

På maskin har man inte lyckats
få tag på någon ny SNO.

Det här var mitt sista inlägg som

officiell representant för studie
nämnden. Det känns nästan sentimen-

Den 1 0/ 1 2 bestämmer LNE hur nya

trean ska se ut, Mer information
kommer,
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talt,

LYCKA TILL nästa gäng ! ! !
Mats Önnestam

Jul läsning

från
Kulturredaktionen

Grattis alla kulturälskare l Emi s sionen har lyckats
knyta den inom snar framtid berömda novellisten Bj örg
Åsa Karlsdn t i l l sig som freelanceskribcnt och kultur
redaktö r . Vi har nu den stora glädjen a t t publicera
hennes första bidrag, inledningen t i l l hennes mäktiga
fö l j e t ong, "Tårar och trall för Ture och Tekla" .
Det är e t t stort nö je att nu kunna h ö j a den l i t terära
nivån i Emi ssionen genom att från Bj örg-Åsa erhålla en
kontinuerlig ström av kärlek, dramatik, spri t , gläd j e ,
besvikelse o c h allt anuat s o m en högklassig novell skall
innehå l l a .
Tårar o c h trall för Ture o c h Tekla

Stilla dalar dunlätta snöflingor ned mot kullerstenarna på Osquars
Backe . Trots den kyliga vinterluften och mörkrets dova inverkan
bär Ture Teknolog tappert sin attachdväska upp mot Sing-Sing.
Hans tankar kretsar kring formler och s a t s e r , hans väska är fylld
med tunga böcker och tättskrivna kompendier . Långt under vinter
rocken och yllekoftan klappar e t t bortglömt sommarhj ärta.
Tunga steg för honom upp mot ingången , Med den fulla vetskapen
att gårdagens skrivning lagts t i l l handlingarna och eftermiddag
ens laboration är förberedd träder Ture med v i s s säkerhet in i
matematikens tempel . Den svaga glödlampsbelysningen orkar med
stor knapphet u t e s t änga den dunkla vinterstämning som råder utan
för . Det är synd om Ture , Det är synd om många , men just Ture
har det svårt just nu.
Vid kaffeautomaten står Tekla Loogh och är djupt besviken över
den nya prispo l i t iken med t jugofemöringar , Runt henne glider
decemberanonyma ansikten förbi och Tekla orkar inte bryta sig in
och störa någon i sin vinterdvala för en sådan s impel sak som en
småslant . Kaffet får vara,
Teklas blickar uppför gallerierna mot den våning där hon ser
sina studiekamrater gå in för att fylla ytterligare sidor med an
teckningar , Med en djup suck s änker hon blicken och riktar stegen
mot trappan. Det är synd om Tekla ocks å .

Fredag kväl l , d e t ä r squtt p å Nymble . Utan a t t v e t a riktigt var
för har Ture köpt en b i l j e t t och nyduschad och välluktande s i t i- er
han nu på tunneln på väg mot Teknis , Han låter ögonen vandra runt
mellan annonserna på väggarna och de andra fredagskvällsresenär
erna. Längst bort i vagnen ser han ett ansikte han känrer igen,
och p l ö t s ligt väcks en småvari:1 spänning inom honom • Tänl< om
Tekla o·ckså ska på squttet ikväll , tänker han , Ture har flera
gånger kommit på sig s j älv med att drömmande s i t t a och ha ögonen
vilande på Tekla i s t ä l l e t för att föl j a med och anteckna på före
läsningarna , Vid de tillfällena har han ofta tänkt att om det bara
fanns en hyggli g anledning skulle han sätta sig vid hennes bord
på lunchen , kanske t i l l och med prata me,d henne , Men Ture har ald
rig ansett s i g ha funnit någon til lräckligt s t ark anledning,

Just då tittar
tänker Tekla, 1,

La upp och ler ie:e
Ture skall pc, S(

;\S

.nande mot Tnre . Vad kul ,

; gå f'ram t i l J Tekla. Han
ärni er sig Ture f't)r
t e n flrogr· innan hat � , r llemifr !•n t set för för
anledning som håller. Fan,
er hari att han har
s t a P.:ånr,en s,3 t,
ja� är ju trevl}
tänker Ture.
r att göra henne säll skap
L Ture kommer fram
Ntir Tekla ser
Kanske beror rodnaden på
så känner hon hur kinderna b l o s sar ur
1 s s för att dämpa s i g l i t e
det glas vin hon �rack hemma alldcle•
te Tekla p b nu . Hon tänker
innan h o n skulle .,.ka, men det tänker
Ture som aldrig gjort nå
på vår en och sn,Jj "· ande sn(jdr ivor och
�at si\. snäll och trevli g ,
got s tC:>rre vti.ser, i \l sig, men alltid ,
, p t i l l kl\.ren o c h Teklas
Ture föreslår ,, � t de ska s l A fii l j e
h j ärta bör.iar sl., en aning fortare . I . ulltrappan ser han henne
om hela världens Hde beror
i ögonen o c h d<:� '.tinns det f()r Ture S (
stlr där med Tekla, Vad
p å vilka ord han ·,äljer .iust d l\. när i
mycket enklare det skulle vara, tänk<. Ture , om jag tagit en grogg
t i l l innan jag f'or hemifrån,
öre s l å Ture att de skulle
P l ö t s ligt , all . J l e s när Tekla skal ·
äta en Osquarsbur 7 are t i l l sammans i f
llen, blir det alldeles
mörkt och rull tr,,ppan s tan11ar tvärt .
Väl framme s,J. bf

har j u tagit en

Blytunga ögo11l0c:l. o c h ett värkande b, _uvud. Ture iippnar lång
samt ögonen och 1 örsöker fixera b licksn på väckarklockan, När
rummet så sakteliga börjar anta sina .,ormala proportioner och
slutar upp att snurra lyckas han t o l.ka visarna på klockan t i l l
lördag eft ermidd - � . D e i lskna ringningarna s o m väckt honom fort
sätter att ljuda ifrån telefonen, "He j , det är mam,·,a , du kommer
väl ih,\ g a t t du ,;:,ul le komma hem och hiilsa på faster som är här
på besök ikväl l , det har du väl inte r;l.-, mt , och så har du nya gar
diner här hemma som jag har gjort iordning åt dig och du har väl
köpt present t i l � Lisas födelsedag på tisdag" .
När hon äntligen är klar går Ture ut ·i badrummet o c h ser s i g
i spegeln. Sakta börjar gdrkvällens händel s e r a t t spelas upp för
hans inre . Det b l ev v i s s t l i t e f;;r mycket igår, tänker Ture .
Tekla räcker öve1' tv,\ paket Prince och en Expres s e n . "'fjugotvå
åsext i , tack" .ilor tar ernot en femtilapp och lämnar t i llbaka växeln,
Hennes tankar är långt ifrAn samlade t i l l jobbe t , utan kret s ar
i s t ä l l e t runt de s t arka intryck som fredagkvällen gett henne , Det
trodde jag aldrig om Ture , tcinker hon. Att han skulle kunna göra
någonting sådant !
Uppe på Teknis ser al l t ut som vanli gt igen. En sva� vintersol
sprider s i t t kalla vintersken och får den nyfallna snön att gnis 
tra och glittra. Frl\.n taken på Ö s termalm s t i ger röken från kakel
ugnar, där inte f järrvärmen räcker t i ll, rakt upp mot den isblå dec
emberhimlen. Ner' från Valhallavägen h,irs återigen den homogena
bullermattan frl\.u trafiken. Spåren efter händel serna igårkväll
har effektivt ut�lånats av snön och en idyllisk stillhet tycks
vila över Kungl.i, a Tekniska flögskolan.
!lur skci l l det gå r o r Tekla och Ture, finner de varandra,
och framför a l l t , vad hände i kapi tel tre ?
M i s sa inte den spännande fortsät tningen i nästa nummer !
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KNC PP UPP
l. -sektionens one :md only PHOTOPHÖRENING, KJIIPP h".r h·,ft
årsmöte.Då :c-,vgick och �Vt3.ckades den g2.ml� org,'nisationen
och en ny styrelse v·· · ldes .Detta kne'pp· . gäng finnes veder
börligen e:fporträttcr· ·. t på omstående sid?., Photophöreningen
är ideel och innehar medlemmar och labb.För att bliv� med
lemm ,knEpp upp portemonnän och överräck kr 45: - , för ett
läsårs medlemmsskap , plus kr 25:- i depositions avgift för
att erhåll"?. nyckel till l "lbbet,till ko.ssören.
I l�bbet som ligger på Lindstedtsvägen 1 7 nb ( ingången till
E7 ) finnes allt ( ? ) för den ,vancerade svart vite amatören
och äfven en del utrustning för färg kopiering.
För medlemmar tillhandahålles utrustning och färsk, vätskor
srunt med 80-81 års medlemmskort rabatt hoss en väletablerad
photophirma i rikets hufvudstad,De som redan hafver bet2.l·:t
men ej fått medlemskort kan erhålla det från vår kassör.
Gamla nyckelinnehavare som af någon �ledning ej bet�lat
medlemsa vgift för året ombedes snarast betala till KNEPP
eller återställa nyckeln . I annat fall meddelas kronofogde
myndigheten eller så kommer vi pejla smitare �Vi kommer att
ordna med mörkrumsorientering för de okunnige intresserade
under vårterminen , dvs. invigning i fr1mkallningsarbetets
ädla konst.
I öfvrigt :
Håll korpgluggarna öppna för djärva kort och meddelanden å
�phöreningens eminenta propaganda-spnlt i 12:an.Om tvehåg
samhet råder tveka ej att kontakta KNc?PS personal eller � 0000.
Till sist , photolabbet är till för alla från O:an till proffset
samt även intresserade från andra sektioner.
Ha det så gott i jul och kom tillbaka som medlemmar i KN€PP ,
Nya styret

KN�PP : s nya styrelse

Torbj örn Engsvik
Suppleant

Anders Dorneij
Kassör

Bengt Höglund
Öfvrig
Johan Eklund
Ordförande

Kåre Cramfelt
Materialförvaltare

Anders Staaf
Suppleant
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Här följer en analys av dikten "Spadmaniac", som finne publi
cerad pl en tidigare sida i tidningen. Den som inte anaer aig
orka med en seriös diktanalya kan bläddra förbi den här sidan.
För er andra kan den kanske mana till eftertanke. Analysen är
gjord av en av vlra största poemanalytiker.
DIKTANALTS
Dikten uttrycker en mycket stor viljestyrka ooh kllmparanda hos
författaren. Den kontrasterar atort mot hane tidigare verk.
Förklaringen till detta ligger antagligen i den vision han
fick i början pl hösten. En underskön ekapelse iklädd tränings
overall uppenbarade aig för honom en natt och aa4ei 'Ta Din po
lng och spring ' , och dl gjorde han det.
Hu skall jag göra en djupare analys av dikten1

Efteraom jag inte kan ko11111& pl något tillräckligt djupt att
akriva skall jag istället göra en ytligare disaekering av alst
ret.
Strofen 'Mörkt, halt och blött• anger do yttre rådande förhll
landena den mörka,blöta och hala novemberkväll 1om mäaterver
ket akapad••• Den uttrycker ooksl en klnsla av otillfredstil
lelae ho• författaren. Han visar hir på en kllnala av maktlö•
het och litenhet i makrokosmos. Stroferna ' Jag orkar knappt
stl • • • • aen springer ändl . ' kan vid en konkret betraktel1e te
aig kontradiktoriaka, men en mer abstrakt tolkning ger vid han
den att det unga geniet här vill visa sin otroliga viljest7?ka,
där han 1läpar sig fraa under odrägliga förhållanden för att
försvara de ideal han etlr för. Strofen 'för en polng jag ju
flr' ekulle kunna passa om den kom efter en rolig hiatoria. Nu
gör den inte det, men den passar ändl väldigt bra in i dikten.
Detta visar författarens otroliga förmåga att sätta in den mest
Drimliga aeningskonstruktion i ett meningsfullt 1a1111anhang. I
etrofen • till min kära sektion. ' kommer den underliggande sexu
aliteten till uttryck. Ordet "kära" ir ju direkt snuskigt.
Uech1 Den meningen borde han konstruera om och göra aoraliek.
Som den är nu ir den alldelee för oanständig. Den sista atro
fen 'Hu blir Spaden nog vår, och jag rlr motion' ICan uppfat
ta• som en manife1tation till författarens studiekamrater, so•
i korthet kan uttryoka1 sl hlr:
"SE Pl MIG l HÄR ÄR JAG UTE OCH SLITE1t FÖft AT'l' VI SltALL VINNA
SPADE11 0 U'1' OCH SPRING EM LÖKAft l 1
Anna Lyh1

NVTTomNAMN
Lennart Bergvall
Bäckaskj ft svögen 2 7
1 2 2 L12 Enskede
08-99J880
Som ni märker har vi bara en adre s s ändring den

här g�ngcn . Det m� s t e vara fler som rHr på s i g .

Hcir a v er t i l l Emissionen när n i vill vara säkra

på att era kamrater skall v�ta var ni håller hus .
Kårkatalogen är l i t e väl trHg som bekan t , men
Emissionen är alltid rykande aktuell !

RIS och ROS
Ro s o r , d e s i s t a för i år, utdelas knippevis t i l l :
Tomas IfstrHm och Tomas Ejnarsson-Green m . f l .

för deras idoga arbe t e med tvAans labbschema.
Elektros GräsmatteKommando , EGK, för deras fan

tastiska räd�ning av julstämningen genom monter

andet av en julgran utanför tolvan.

Janne Arner från Hans J, för att han är s å s ö t .
Ifström igen f H r att h a lyckats med a t t etable

ra ett operaintresse på sektionen.

Janne Arn,r igen, t i l l s ammans med hela kören för
den hedrande segern i så n�artäflan.

Alla som var med och h e j j ade fram kören på nämnda
täfling.

R i s e t ,spar vi,
t ·l ll r;r ö t e n .

som traditionen bjuder så här Ars ,

Det ryktas att ;
Lill-Babs hurrar fijr Elektro .
Pizzeria Capri bjuder på klubbor .
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