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Vid en komparativ analys av
å ena sidan ett manuellt ba
serat specimen av klassen A
ves och ,i, andra sidan ett
fjortond2ls gross dylika i
en population av förvedad,�
fanerogamer torde det förra
bedömas som potentiellt
gynnsammare.

Det här blir mina sista ord pi ledarplats i Emissionen. Jag
har nu h!irjat här i ett års tid, så det tir hög tid att släppa
fram nya förm'l.gor. Vad er nye chefsemitteur kommer 1ttt heta
vågar jag inte yppa, för Val-SM har ännu inte hållits. Ett
hett tips är ett av namnen p.1 nedre a. elen av sin.an, dock in
te mitt. Själv kVarst,y, jag i redax en period till i alla
fall. Det är svårt att slita sig helt och hållet. Vi i redax
hoppas att redan i nästa nummer kunna presentera en väsent
ligt utökad redaktion.
I det här numret kan vi åter presentera ett "Hemma ':los"-re
portage. Det var ett tag sen sist. Vidare kan du läsa om
ICSIF-Cup i ICarbtad och om hur det kunde gå till i student
kretsar på den gamla vilda tiden, mm mm.
Vad som ligger närmast i tiden nu, är den stora sångartäfv
lan på Oso,uars namnsdag den 1 :a december. Ta på dig alla
upptänkliga sektionsattribut (overall, smeck, tröja osv)
och kom till matsalen och heja på vårt magnifika sångarlag.
Vi elektriker sitter av eammal hävd längst fram till höger.
Kom i tid! Det går inte att boka plats i förväg.
Trevlig läsning och Tack för mig
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Jag sittcr här lite matt och sentimenk.l men ändock nöj,1.
efter en mycket lyck:i.d Hötsphä::.t. Ja,3 tror att '.11·>. som v ,.r
med STOR förv1·int�n ser fr ,m emot nLl.sta arr'·.ngenent.

Det är förr;tåss lite ver:iodift ... tt t··. f:,.rväl efter ett som
ja.0 tycker mycket giv�nde' år. Ett år som präglats �vett stort
och väx.mde deltagande i sektionens akt iviteter, som även hJ.r
innehållit en hel del nya insl,,g,
O

Q

t)

J: {; vill p�:.ssa på och t8.cka ,,.11,-.. funktionärer som � ·någon forn
form bidrn.git till e.tt sk:•.pa de ".ktiviteter som på skilda.
sätt bilchr den r:emenskap och stämmning som vår verlrnamhet
syfto.r till.

D

Inte minst vill jag tacka studienämden som med ett fr.nt,\stiskt
arbete bidragit till att det kaos som E-79 upplevde i åk 2,
kunnat vändas till en mycket lyckad hästtermin mcc' väl
förberedda kurser( med något und2nt0:g ) i åk 3. Jag hopp ;,s
att vi även fr'1.lllledes kan räkna med er som vill jobba med
studiefrågor. Vi behöver er.
Jag önskar min efterträd::-,re Cecilia och den nya styrelsen all
lycka inför fri,mtiden, Det ser ut att v·;.ra ett ambitiöst och
br2. r;äng.
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Ni h:c.r väl märkt ,.tt vårt
i poolen försv,:-,.nn på. nOllegasquen.
Det STALS av några icke officiella gäster från D-linjen i Linköpinr,
Via telefon fick jag en ursäkt av en mycket botfärdig och
ångerköpt D--etta som inte kännt till god studentiko:1 sed.
Ärligt att ringa i alla fall.
.
1 :a december har vi · al19. namnsdag, vilket vi firar med den
tradi tionel12. SÅNGA RTÄFVLAN. EH:lktro brukar v,-i.r'l mangr:mnt
_
representen,.de och det bör vi bli även i år. Du konmer väl
oc h h
,j,:.
::

f'S.
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Som vanligt är det dags att i elfte timmen lämna manus till E:missionen.

Vi börjar med den stora nyheten.

Pi.förslag av teknologrepresentanterna tillsatte LNE (se nr 5-81 sid 6)

en liten arbetsgrupp, bestående av undertecknad ooh utbildningssekrete

raren Anders Wrebo. Syftet var att se över konsekvenserna av kursrevide

ringen, och lämna förslag till LNE pä förändringar. Värt preliminära för

slag innebär en utökning av kurspoängen enligt följande:
1 ) Programmeringsuppgifter i äk

2) Vektoranalys

3) Elkraft I
4) Elektriska mä.tsystem

åk

äk 2

äk 3

och 2

1p

+1p
+1p

+2p

(Utökning fr.o.m. E-81)
(Undervärderad)

-"-

-n-

Skälen ovan är mycket kortfattade. Ville du veta mer, borde du ha varit

med på studienämndsmötena. Om du inte haft tid med det, kan du läsa pro

tokollen utanför E1. Dessutom kan du ju alltid fråga, om detta inte
räcker.

Ändringarna är tänkta att gälla retroaktivt. Detta gäller dock inte punkt
1), som rör programmeringsuppgifter i andra ämnen än Numme. För att få
rum med deasa och i någon mån lätta trycket i 11an och 2:an, planeras

även att lägga ett förslag om uppflyttning av kurser. Det som verkar tro

ligast är att flytta Matstat till åk 2 och Fysik del 2 till äk 3.
Nu över till undervisningstiden.

Det har i ett flertal kurser ställts krav på att utöka antalet övningar.

Nan bör, när man diskuterar detta, ha vetskap om hur kurserna. blir till.
Kursrevideringen,· s·om genomfördes med E-79 som första reviderade årgång,

förde med sig en mängd nya kurser. Själva arbetet med revider�ngen utförs
i ett utskott till LNE, kallad kursrevideringskommitten. Denna tar sedan

hjälp av en mängd intressenter, bl a berörda lärare, i sitt arbete. De

direktiv till kursinnehåll som lämnas till lärarna är kortfa�tade. Detta
ger lärarna friheter att bestämma stora delar av kursinnehållet själva.
Som bivillkor ges dock kurserna ett visst antal undervisningstimmar.

Med hjälp av cessa bestämmer man också hur många poäng kursen skall få.

Som riktvärde för poängsättning gäller ung. 15 h / poäng. Detta varierar
något, bl a med antalet labbar.
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Om nu läraren gör en kurs som undervisningsmässigt inte får rum inom

ramen, ska vi alltså inte sträva efter att utöka antalet undervisnings

timmar, utan att minska kursstoffet. Observera att en utökning av antalet

undervisningstimmar ger en deflation i poängssystemet. Dessutom kostar
det pengar, vilket gör att man får försämringar . någon annanstans.
Det kan i . sa01J1anhanget nämnas att undervisningen nu kostar ungefär

20.000 kr/år JCh elev ,

betala själv.

pengar som ett visst kårparti tycker du skall

Vad man också bör veta är att kursrevideringen hade som mål att minska

antalet timmar i skolan. Som resultat fick vi t ex i åk 1 en ökning med
mer än 10%.

Sist, men inte minet, har LN� tillsatt en, i mitt tycke kraftfull, ar
betsgrupp med uppgift att se över hela kraftutbildningen. So� första

uppg�ft har man att se över institutionen för elekromaskinlära. Initia

tivet•� taget av universitetslektorn vid institutionen, en insats jag

tycker är hedrande och som förtjänar allas vår uppskattning.

!Se vidare LNE:s protokoll utanför E1 (ännu inte uppsatt när detta skrivs).
Lev väl.
Sven Dahmberg, s:iio

PS. Tack alla ni i E-79 och E-80 som framfört id,er i kursnämnder och

på årskursmöten. Det har redan visat sig vid ÅK-möte, i 1:an att det har

givit resultat. Ett tack ock1l till de lirare som förl!Att omsätta id,erna

i praktiken. Kompendier kan, med en intresserad lärare, ha en halverings
tid pl ett år. Starkt!!

PPS. Avsnitt cm utökning av kurspoäng kan för den oinvigde stå i skenbar
motsägelse till avsnittet om utökning av undervisningstiden. Så är�
fallet. Förklaringen syns dock inte har. Se protokollen!
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KSIFaCUP -B�
Den 16-18 oktober uti detta nådens år IIOIO gick detta magnifika
massidrottsevenemang av stapeln i de natursköna omgivningarna
av 'Nermlands pärla (Karlstad föståsss, dumfan!). För den oinvigde
kan förtäljas att Karlstads Studenters IF _arrangerate en tävling
bestående av 6 (sex) delmoment,nämligen: Stafettlöpning
Brännboll
Dragkamp
Volleyboll
Innebandy
Fotboll
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'SSIF:s ära försvarades
förtjänstfullt av ett
lag bestående av 6 (sex)
flickor och 6 (sex) pojkar
varav 4 (fyra) kom från
den eminenta e-sektionen.
Dessa 4 (fyra), Leif Jutell,
Michael Hallberg, Mats Egerot
Vaddå, j�.g dyster??
samt, sist men inte minst, undertecknad,sammanstrålade avresedagens
morgon klockan 06.45�med 3 (tre) flickor på stadens centralstation
för att anträda resan mot de djupa skogarna i väster. Vid genomgång
av tävlingsprogram visade det sig
att våra medtävlande rest från när
och fjärrrui för deltaga i lekarna.
Deltagarlistan innehöll lag från
Holland, Belgien, Västtyskland,
Norge, Finland och Sverige
Karlstad ställde upp med inte mindre
än 18 lag.
Väl framkomna och inkvarterade i
en övningssal i Karlstads Högskola
ställdes vi inför det tråkiga faktum
att 4 (fyra) lagmedlemmar saknades
när stafetten inleddes med påföljd
att 2 (två) löpare fick springa
dubbla sträckor vilket naturligt
vis i någon mån kan förklara en
Inga kommentarer
föga glamorös 24:�plats i löpet.
"

= sexochfyrtiofem

tjugofjärde

Vårt andra fram
trädande var lite
mera lyckosamt.
T�vlingen för till
fället var brännboll
och förstaplatsen
säkrades efter en
fantastisk taktik
uppläggning av Micke,
Efter en god och
närande middag stod
dragkamp på pro
Segerorganisatören in action.
grammet. Det visade
sig att vårt lag
bestod ut�slutande av bollvirtuoser och lite för få muskelknuttar,
En fjärdeplats i vår grupp om 6 (sex) lag får anses vara godkänt.
Efter alla aktiviteter denna första dag gavs tillfälle till
enskilda initiativ under de sena nattimmarna. Två TV-apparater
hade ställts upp i ett rum där diverse dåliga videofilmer visades.
Discotjosan från en bedrövlig kassettbandare och dyr folköl,
Karlstad by night visade sig vara en uppskakande upplevelse. Direkta
hot mot vördnadsvärda turisters liv
och lem samt allmänt tumult, {Lätt
överdrift!)
Lördag morgon inleddes för vår del
med sovmorgon tack vare ett mycket
ringa intresse för sight-seeing i

Viljan finns ju i alla fall!
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Karlstad med omnejd. Tack
vare denna välbehövliga vila
blev detta en tr:Lumfens dag
för oss bollillusionister.
Två förstaplatser i volley
boll och innebandy förde upp
oss tiil en för oss själva
överraskande tredjeplats i
sammandraget.
Kvällens övningar inleades
med supe ' varefter dans och
Finalvinst :iver " T eam Sundsvall'.' ,
uppträdande gladde oss till
långt in på småtim�arna.
Tyvärr måste jag medge att dimman tätnade betänkligt ju längre
tiden led.
Söndag morgon . Suck! Men trots det en l juspunkt i eländet .
Sovmorgon igen. Kanotutflykt med älgstudier för några av oss.
Senare v2r det d�gs för sista tävlingsmomentet nämligen fotboll.
Dett2. ge.v oss vår första finalförlust i en bollsport . Efter
str::>.ffslagning fick vi se oss besegrade av totalsegrarna,
"Team Sundsvall" från Linköping vilka vi dock tidigare slagit i
två finaler. ( Vilket påpekas med en viss stolthet i trycksvärtan)
Efter dett� återstod endast prisutdelning (vilka priser! ! ! ) och
det segerrusig::1 återtåget till kungliga hufvudstaden. Helhetsin
trycket av he lgen är mycket positivt och trots min� små gnälliga
kommentarer tidigare har jag många glada minnesluckor, • • eller • •
tja . . • kul var det i a11a fall !
;A

(r

�v�r �

P.S.
Tro 't om ni vill men vi blev faktiskt inte bättre än trea
i slutpro tokollet . Puss och kram .
D.S .
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Li n j e n ä m n d e n
Linj enämndsammanträdet var för första gånge�flyttat ut på stan. Det gällde
alltså att leta reda på var Energiverket ligger. Thulegatan, gå nedför
Rådmansgatan hade en vänlig själ sagt. Just, Rådmansgatan - Thulegatan, titta
där är det j u ! Fråga i informationen , var är mötet, högst upp, Tack! Hissen
upp sex våningar, var det vänster eller höger , här är det nog, nej men här då?
Ordföranden för linjenänmden på Elektro heter Dag Björklöf , han hade inte
öppnat mötet när v i kom. Ledamöterna drack precis upp kaffet och det var
bara med någon minuts marginal vi hann , men , Vi Hann !
Huvudpunkten på föredragningslistan var petitan, sa Dag. Men innan den låg
en långt känsligare punkt. Skrivelser från Fredrik Gustavsson och teknologer
rörande institutionen för elektromaskinlära. Det är en av de två kraftinst
itutionerna. De�har problem framförallt med undervisningen. I många år
J

har teknologerna mints deras kurser med fasa. Nu ville vi och Fred(k att
det skulle hända någo t .
I våras ville Fredrik anställa ett par assistenter för att undervisa främst
i den nya elkraftkursen i tvåan. Det fanns det inte pengar för, trots att
det under flera år för svunnit pengar som skulle gå till undervisning
till forskning på institutionen. Märkligt, därför skrivelserna till LNE.
Skrivelserna låg som första punkt efter formal ia, teknologerna begär
aj ounering i fem minuter. Vi måste samla styrkorna . Vi snackar ihop oss
om en linje och pratar lite med Fredrik. Han kommer att anmäla jäv i
frågan. Jäv anmäler man när man inte anser att man är personligt neutral
i en fråga, man kan vara släkt med någon som det berör eller vara direkt
berörd själv.
Ajouneringstiden går fort, snabbt til lbaka igen. Fredrik anmäler sig jävig,
nämnden finner honom j ävig men låter honom göra en kort föredr agning innan
han länmar lokalen . Anders J. Thor ser häpen ut , var det verkligen så
känsligt.
Debatten blir lång och rätt häftig, teknologer slåss hårt för att få igenom
skrivelserna. Ett antal andra ledamöter är med o s s . Efter någon timme är
Ingen är emot att Fredrik får anställa sina
det dags att göra s 1usummering.
"
assistenter, i övrigt tillsätts en arbetsgrupp som får titta över kraft
utbildningen på KTH. Resten av mötet blir avslaget , petitan går igenom .
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Årets höstphäst har gått av stapeln. Det
skedde , liksom i fjol, på restaurang
Jakthornet vid Östermalms IP. Antalet
festare var färre än normalt, vilket
troddes bero på en hägrande envarre-KS.

L Blivande ordföranden? ( hon är inte i
skrivande s tund vald) Cecilia Malmfors,
fick mottaga en abiturient-ordförande
kedja av "Jimmy".
EFTERKÖR ! !

Med vilken grace Ni för,f
min herre !
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Ta den i munnen?

Somliga gör sig verkli
gen besvär för att ham
na i tidningen.

i

� "Jimmy" själv förärades ett par kalsonger
med Y-front av två uppresta Linus. Gissa
vilken linje de gick på.
Efterkör intill arla morgonstund av
hölls i Kröken. Här dök glada SMusK
are och hade en egen liten konsert,
krälandes på golvet.

En sked
för pappa. , .
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PR
Vintern är i antågande , och kylan med den.
D:>.g'J.rna blir bara kortare och kortare, t i llv, :!'')n allt

mörkare. Enda trösten är att kvällarna b·1.11· '.•. :":lt Jängr,, ,
så m::;.n flr m_ycket mer tid a t � '-'!:.ra tills:tmmanD . r.:an kan
t. ex. ,}'i p �� phäs t , pres qut·c '.iller k0.rE'ns ow,dar,:!'l):ubar
(rekommenderas varmt) tills-.mrri:-·ns,
På phästprogrammet för terminen återstår
endast PR ' s överraskning till E-Osquarulda, nämligen en
phäst med. • .
Universitetets KulturVetarLinje
den 29/ 1 1 ,
Andelelen flickor på denna linje ligger uppåt en 80%, så
tillgången på bordsdamer kommer för en gångs skull att
ligga i nivå med behovet. Tillgången på biljetter är denna
gång starkt begränsad, men tanken är •,tt

denna phäst ska

innebära början på ett långt och givande samarbete
K V 1 - Elektro . Så du som inte får tag på biljett denna
gång : HAV FÖRTRÖSTAN ! Förhoppningsvis kommer det fler
tillfällen i vår.
Terminens två sista presqutt kommer att ha följande
teman :

* 27/1 1

Saloon ( pianobar)
vår barpianist Curt kommer att
underhålla i KRÖKEN !

* 1 2/1 2

Julbord.
Som traditionen b juder, kommer
E-Jsquarulda även i år att kunna
njuta av julbordets läckerheter
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redan den 1 2 : e december.

Till sist vill jag tacka avgående vice klubbmästaren Ulf Svensson för den gångna periodens goda och
fruktbara samarbete , samt presentera den nye och för s2k
tionen ej helt obekante Johan Lange, E-79 , vars goda ideer
och allmänt positiva inställning säkerligen kommer att vara
en stor tillgång för PR och sektionen.
Åke ( klubbmästare)
.!:§_. Glöm inte att heja fram Elektros l�g
i sångartäfvlan den förste december.
Traditionellt segerfirande i 1 2 : 0.n efteråt
DS •

Det finns ju, som alla förhoppningsvis har notera t , en eminent ,
superb, lätts j ungen, svårs jungen( fr;:unåt natten ) , underhål:..ande ,
f:mt'."!.stisk, o':;roligt . . . . . • • • • • . • • • • . • • • • ( p lats för egna omdömrnen ) .
En sångbok hur bra den än är krm bli bättre och den g:unla
är relativt snei. rt slut och det huvudsakliga arbetet med ,itt
iordningsställa en ny förhoppningsvis bättre sångbok står SBK för.
Arbetet , om mari nu skall kalla roliga träff ,r odyl för det,
består ".V att 'iri träff2. s i 1 2 : '1.11 andra( 2 : a ) tisdagen i v·1r je period
kl 1 8 00 ( dock ej tisdagen den 1/1 2 una 1 1 01 0 då det är sångartäfl"n)
sjunger nyq såne;er, g'i.llll3. sånger, skriver nya låtar , ny"l texter,
saml·-1.r in sånger frfui f0lk som innehar gamlfl. eller ny skrivna '.)C'.,
dricker lite "c'.ricka".
Vår förhoppning är 1.tt nya håg,,de välsjungande, skråb.nde,
skrän1mde, idesprutsmde eller intresserade skall närvara vid mötet
den 3/1 2 una 1 1 0 1 0 vilket är - en torsdag.
Alla är hjätligt välkomna att hjälpa till med skap:mdet �.v den
nya sångboken. Det enda krav som finns är att ni är • • • • • • . . • ( eget
föshp;)
SBK.
P. S SBK står för �ång�oks!ommiten D.S.
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OFVRIGT
PÅ ÖFVRIGFRONTEN EN DEL NYTT
f,,1eråler :
Åverålern,, h· ·.r kommi t ( så skönt för dem) och de flesta
är trolig.en hämt ,de när detta läses. Men för de som ännu
inte hämtat ut sina åveråler kan jag tala om att priset
b lev 1 25 :- �lltså 75 :- till.
J· cko r :
0

J·,ckbeställningen gick bra o c h många beställde, vilket i
o c h för sig inte r,.r så konstigt när man tänker på hur bra
priset är. Berälmnd ankomst är skiftet februari mars.
Tröjor:
När detta läses vet väl de flesta mer än j�g vid skrivadets
stund. För tillfället är varken motiv eller modell bestämd.
Men titta på anslagen som aks sitta uppe i 1 2 : an så får ni
mer information.
Nycklar :
Om det fortfar "nde finns de som inte vet CJ.tt det finns
nycklar till tolvan att kvittera ut mot en depositionsavgift
på 1 7 :- k"n jag tala om att det finns nyckl<ir n.tt ki ttera ut
mot en depositionsavgift på 1 7 : - • G å bara in i funkrummet och
h:offa .snärmaste funktionär.
Schack:
För de schack-intresser ,de kan j •.g tala om att det finns
smhackpjäser samt bräde att låna i funkrummet. Detta göres
via närmaste funktionä r , man får då skriva namn i utlånings
lista så att vi är säkr,, på att få tillbak:1. grejerna.
Efterträdare :
T ill sist vill jfl.g hälsa min efterträdare välkommen och hopp·ts
�tt han inte får allt för mycket kl�gomål på de tröjor jag
beställt .
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S T UOIEVÄGLEDNINGEN
I årskurs tre väljer teknologe�

studieinriktning. Nu har

årets E3 ' a gjort det. Resultatet blev:
El energiteknik

7

Industriell elektronik

17

Datorsystemteknik

SO

Telekommunikationsteknik

46

Mikroelektronik

7

Fysikalisk elektroteknik

9

Du E-etta, känns det jobbigt? Då ska du veta att per iod tre är
den period i ettan som har den högsta t imbelastningen , så håll
ångan upp e , det lättar efter j u l .

StudievägledarnE
dvs. Bettan, Henrik, Inga , Dag och Mats

k�RSPEXET C oLU"16US �
t>eet11ÅR 3 t>e,e�6i:� l>..\'
Söi>eAtJ. 'öö�A k'b4 N1.1

!
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MANAD E N S

IDOLBILD

INST . FÖR GAMLA TRADITIONER

Di jng för någrt� d···c;'"\r :rna · m sntt p,\ Kune;lign Biblioteket
i syfte �tt skaff 1 passande illustrationer till höstfestens
sånghäft e , fastnade min blick på en artikel ur ILLUSTRERAD
TIDNING nr 7, utgiven i Stockholm den 1 6 Februari 1 86 1 .
V0ir·mdes höge ligen intresser·id av gaml"· finci traditioner,
tillikti ChefsemittöT emeritus, insåg jag genast �tt jag
näpperligen kunde undanhåll<t Emissionens läsare denna
historiskn läckerbit .
" S tudenterna i Heidelberg
F ler". gånger under loppet ".f sedn ..re månndern� hafva
vi från utlandet erhållit underrättelser derom, att
dueller egt rum vid de tyska universiteterna , dueller
som alltför ofts. kost::it en af duelli>.ntern··.. lifvet.
För någrR veckor sedan har posten åter meddelat oss
beskrifningen på en dylik strid emell'll'l två studenter i
Heidelberg, -::f hvilk,� den ene, Fr2J1s von DeimB.r , en
t jugutvåårig yngling, begåfv:td med de utmärkt,:iste
egens:-cnpe r , blef så svårt sår-id •1tt h"cn efter någrn.
timmars förskräcklig dödskqmp afled. Ml'U'l kan endqst
djupt beklagc. att dylik'. tilldragelser kunna passera
vid ett af bildningens högsäten, och det är med glädje
vi sett att hel·, den utlänslc. -pressen dr'clgit i hämnd
derimo t .
Lagen förb juder i Tyskle.nd, såväl som hos oss,
dueller: men universi teterna tolererB. dem, och hv·i.d
kunn� väl då de civil myndigheterne. förct<.tga? Så
snri.rt -polisen få sp, •nine- p·\ en duell, rustr,r den
sig gen··.st ntt hindr• <len, min t-1ck v··re de v,kter
s tudent ern:,. ,H ··.lla hill u ts tiill· ., misslyck"'.S c.en
v,::.nligen däri. Qvinr..or, b,trn och :T\lbb-•r, '"\llc:. beordr�.s
af 6e tf-'.n klösa yngline;arnP. "tt bev,.k•,t tr··kten, och
när polisen komme r , finner den v,nligen p:\ strids
pl·•tsen end�st hlon:--:y>år1m som vis,-i. hv,.r eut duei.len
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egt rum. SJ. sntirt 1 rmtecken r,ifves, fly nemligen
studentern::, i ·:lJ. . riktning· .r, med t .:;,mde sina v��pen,

St.udenUlroa i Heidetberr.

och det är högst sällan man lyck'·s utspana hvilka
duellanterm,. vari t ,
Det herrsk�.r, hv '.tn duellerna vidkommer, en förvånande
esprit de corps bl8nd studenterna ; det händer aldrig
•0.tt den ena •,·ngifver den andra, helr:i. universitetet
uppreser sig tvärtom till försvnr, om polisen verkligen
kommer någon af de skyldiga på spåren.
Den för dueller v:mliga mötesplatsen i Heidelberg
ligger pet '.mdra sidan Neckarfloden, vid ett värdshus
vid namn Hirchg:'is se. Det är i en till detta värdshus
tillhör·�nde lada som duell,mterna pläga träffas.
Utom de två motstånd'l.rnes sekundanter och läkaren
:i.ses striden <1.f en så kall'J.d opartisk, hvilken med
kri tr- m,:.rker::.r stöt,,rne och som ropar: h<1.lt ! då
striden �lifver alltför mycket olika emell'ln de båda
kö.mp,\rne , Vid ordet halt sänka sig ögonblickligen
V'.:pnen , men striden är icke derför 2.fejord : den
fortsätt�s ofta med ännu större bitterhet och hejd:öshet,
och de stridande :'.ttnöja sig ej med att end,,st tilldel.:1
hvar-ndr� skråmor .
Det sorgligaste är onekligen, �tt orsaken till dessa
dueller i allmti.r.het är ytterst obetydlic; - s:'. obetydlig
att den lm-•.pnt ö.r v,Iril 2.tt t·::,la om - och att
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universitetets läro.r1;, i stället för '., tt med våld upp
träd:, emot dem, sn::.r . .r8 synes understöd j · . c'. cm. De
förkL'.r . -. nemligen, · s tt de unga männens mod stärkes genom
�tt på detta sätt blicka döden i •msigtet och att
duellerri2.s upphäfv;�nde ovillkorligen skulle fr,·.mk'111:l.
knytnäfvesstrider, hvilk::., enligt de höglärdes t· .nke,
skulle nedsätta menskligheten och stria,, emot
civilisationen. tt
Till detta kan kanske tillägg·,'. att ett så kullat
mensur ärr ( eng. Heidelberg scar) som följd 8.V en
duell, var en statussymbol av högsta värde. Ärret,
åstr.tdkommit �J.V motståndarens värju, slc. sitt:i pi enc.erc.
kinden och hälst var� S-format. Ju närmare ög�t,
desto fin2.re var det, r-msåg ffi'J.n.
Dagens studenter torde väl kunna avgör� sina
konflikter genom att t.ex. utmana kontr<ihenten att
häv:-,. en fln.skc. folkpilsner på tid.
På så sätt kan me.n spar<, en hel del blod och samtidigt
få fin träning till Teknismästerskapen. Dessutom
borde man kunna spara in utgiften för den vid göngse
dueller närvar2.nde läkaren.
�Fredrik

'MBR HAR ORDET
Som 'MusikBorgarRåd har man nu bråda dagar .
Ett SM har nyligen gått av stapeln, arbetet inför
sångartävlan har startat och ytterligare ett SM
är i faggorna •
Eftersom det inte var så minga ur ettan på
höstens första SM är jag glad att kunna publicera
odet här i Emmissionen.
De fyra starkölen som MBR enligt stadgarna
skall ·intaga serverades i senaste laget sis t .
Vilket medförde a t t intagandet gick fortare än
vanligt (något som teknologen dock brukar klara av) .
Jag som inte har någon erfarenhet av ölhäv
såg med en viss stolthet på de fyra (eller åtta ? )
tomma flaskorna.

{faj,

Väl mött på """ SM I )'
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100
Som
att
Men
min
Men

KRONOR ÄKTA TEKNOLOG.

mel .

Albin och Pia

ensam teknolog man tar för givet,
penningpungen alltid ska vara stinn.
det är ingen sanning uti livet,
plånbok , ja den har ett fasligt svinn.
kom ihåg ; så är det för en äkta teknolog .

Hur pengarna går åt ska ni få höra,
en par små saker j« det måste man ha .
Att ingen nin'sin ser mitt högra öra,
det visar ju citt SmtcKen den är bra,
s:l. kom ihåg ; 200 : - !i.kta teknolog .
Naturligtvis så har vi m.1.nga fester .
När freda'n kommer ger man upp ett vrååål
Och för att visa alla Bndr• gJster ,
si har man köpt en snövit overall .
Men kom ihåg ; det är 100 : - äkta teknolog .
Den största festen den har vi på våren.
På valborg ja då går vi till attack .
Traditioner bildas genom åren,
då bjuder den att man ska bära frack.
Men kom ihåg ; flera hundra kronor äkta teknolog.
Ska spaden nån'sin gå till E-sektionen,
så vi får ge de andra vad de tål.
Då måste vi förbättra konditionen ,
så spring och köp en tränings overall.
Men kom ihåg ; det är 100 : - äkta teknolog.
Snart så finnes säkert de buteljer,
som passar teknologens konsumtion.
Kompendieförmedlingen dom säljer,
om du visar legitimation
så vips ; 50 : - äkta Teknis slips.
Vintertröjor, sommartröjor har v i ,
klistermärken både stora och små.
Märken utav tyg dom får man sy i ,
fan vet vad v i härnäst ska hitta på .
Som teknolog ; är det så mycket som man ska komma ihåg.
Nya
den
Det
Det
Men

saker kommer hela tiden,
satsen den har åter fått bevis.
senaste en jacka utav siden.
verkar så när man ser varans pris.
vad gör de' ; 500 : - äkta linje E.

Tro inte nu att jag är så besviken ,
och känner mej så lurad som jag ä r .
För o m man tål att höra den kritiken ,
så klarar man sig nog utan besvar.
För kom ihåg ; jag trivs att vara äkta teknolog.
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h os . . .

J i mmy
Det var länge sedan vi hade ett "Hem
ma hos"-reportage här i Emissionen.
För att råda bot på detta missför
hållande beslöt vi oss för att inter
vjua sektionens ordförande. Denne
tackade ja till förslaget , så en mörk ,
regnig och blåsig måndagseftermiddag
e;av vi oss av till Mats " Jirruny" Jo
hanssons boning på Gärdet.
Han visade sig bo i en liten etta med kokvrå, . sex trappor upp i ett
hyreshus. Vi reportrar slog oss ned i vardagsrummet, medan Mats för
svann ut i det lilla köket för matbestyr.
I rummet slås man av den kombinerade säng- och arbetsalkoven. Sängen
står på fyra höga, rejäla stolpar och under sängen har Mats sin ar
betsvrå. På fråga om konstruktionen svarar han:
Den tog en vecka att bygga. Det fanns behav av att effektivisera
kvadratmeterytan. Jae; hade sett något liknande hos en kompis , så
hade den i t2nkarna redan när jag flyttade in.
Arbetsmiljön unQer sängen är a la ubåt , men han säger sig trivas
med den.
Efter lite mat börjar vi utfrågandet.
Hur garrunal är du?
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Ja. Jag är född i januari 1 9 5 8 , så det kan du räkna ut själv,

Vi fortsätter att pumpa honom på fler detaljer om sin bakgrund. Då
får vi veta att han bott på Gärdet hela sitt liv. Gymnasiet till
bringades dock på Södra Latin och inte på en mer närbelägen skola.
Mats läste N-linjen där.
Direkt på gymnasiet gjorde Mats lumpen som skyttegruppchef på In
fanteriets Stridsskola utanför Linköping • . Utbildningen där skiljde
sig lite grann från det normala .

Vi sov nästan ingenting i tält, däremot hade vi mer uteövningar.
Det kunde vara upp på morgonen och sedan vara ute hela dagen.

"Hur kom det sig att du valde tek
nis för dina fortsätta studier?"
Jag har alltid varit intresse
rad av tekniska saker och be
stämde mig för teknis redan
i gymnasiet, men inte defini
tivt förrän i lumpen. Jag var
på abiturientinfo här på Elek
tro och dessutom är min pappa
elektroingenjör på L ' M, så det
finns väl ett socialt arv, men
det var inga påtryckningar hem
ifrån.
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Helt och hållet definitivt var det
inte, för Mats sökte efter lumpen
men best�mde sig för att låta tek
nis vänta ett år till. Han började
jobba på s jukhus på hösten och var
där i s j u månader. Tillräckligt
länge för att kunna få arbetslivs
erfarenhetspoäng och för att få
pengar till den resa han planerat.
I april stack jag och en kompis till USA. Där köpte vi en folk:,e,
buss och i den bodde vi och åkte runt kontinenten med.

Enda nackdelen var att -det blev en del mekjobb på bilen. Det jag
kan om det lärde jag mig då. Den som fixade det mesta var min
kompis. Han är stridsvagnsreservare så kan kunde mer om bilar än
jag.
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De var nu in-:;e bara i USA, U'�''-" r •1c lryga tre m mader resa!l var2.de ,
utan också i Kanada, vilket chn 0uP.b 0.c-flD,f.':{"'l som hr-lnp;er p;l vä.:gen
päminner on.
Bara n:?t.o:on vecka eftP.r '1tt d·! h·, .1 e 1<on'llit tillbaka, började Mats
på teknio.
"Hur kändes det cJi.?"
Jag var �ansk-:i spLi.nd p1 att börja och tro·11e nog det skulle bli
r,ansk?. kul.
Det var bättre stämning på sektionen än jag räkn'"tt med.
Nolle-tiden tillbrin�ades i s,!i.nggruppen. ( De t fanns bara en då) Han
gillade sin �ottagning och var �ärför med p� alla arra,gemang. Lite
senare på hösten blev han tillfragad om ha., kunde tänka sig posten
som vice ordförande i styrelsen. Jo visst kunde han det, och efter
r· tt år på den posten blev han utsedd att ef terträda "Roffa" oom
sektionsordförande.
"Varför ville du bli or:.:för2.nde?"
Jag trivdes med att sitta i styrelsen och tyckte det skulle bli
kul att fortsätta utveckla sektionens arrangemang och skapa nya
aktiviteter.
Jag tror att n.lla som går ht!.r i plugget behöver någonting annat
för att trivas. Om man trivs går plugeet bättre. Vad man än är
intresserarl av, så sk•.11 det finnas n.lgot för en. /,rrungemang
ska orrlnas s:i :;itt så många som möj1ie;t kan deJ.t"l..
"Tycker :Iu att du har lyckat::J mCJcl dessa ambitioner?"
Till en viss del, tycker jac; noi'; det. Det nya som har hänt är d e
teater- och operab esök som ordnas.
"V.ad kommer du att gnr-.. nu när c'.u avgir?"
Hrrm. När !rnrr:mer ,1 0 t här numrrt ut? ;,\r det efter Vrtl-SM? I sl
fall k:•.n jP,p.; tala om att jag blir rese ledare.
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"Om vi skulle tala om något annat. Vad har du för fri tidsintressen?"
Segling är väl det största intresset. Vi har en båt i familjen,
så i somras seglade jag till Finland bl a, Brorsan och jag kapp
seglade "Flipper" när vi var mindre . Skidor är också ett intres
se, även längdåkning.

Jag tog dykarcert under tiden jag låg i lumpen. Vi var ett helt
gäng som gjorde det samtidigt.
Vi får också veta att Mats fotogBaferar en del och spelar lite gi
tarr. Det sistnämnda får vi ett litet , men dock smakprov på.

Sedan övergår vi till att tala om mer framtida ting. Mats läser nu
i trean och han där valt inriktningen " Telekommunikationsteknik".
Vad skulle han då vilja syssla med när han går ut från teknis?
Medicinsk teknik är jag intresserad av, men där vet jag inte
om det finns några jobb.
Jag skulle kunna tänka mig att jobba på ett mindre företag,

Jag tycker att man först nu vet vad utbildningen handlar om. Nu
vet man vad man har valt. Nu kan jag blicka fram till kommande
kurser och ha ett grepp om vad det hela gäller.
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För att sluta med något som ligger lite tillbaka i tiden, frågar vi
Mats vad han tycker om årets mottagning ,
Jag tycker att årets mottagning har varit bra. Det har alla tre
mottagningar som jag varit med om varit. Den enda stora skill
naden jämfört med 79 är att fadderiet har utvecklats.
Klockan börj ade bli mycket så reportrarna fick tacka "Jimmy" för
visat intresse och började resa på sig. En av oss höll då på att
snubbla över en del cykeldelar , målade i en ärtig gul kulör. Det
hela var ett litet cykelprojekt som Mats hade. Han medger villigt :
Skrothandlare är jag i princip.
Reportageteamet tog farväl av vår käre ordförande , satte på sig
ytterkläderna beredda på det värsta av väder och gav oss ut i höst
mörkret. Väl ute upptäckte vi att vinden avtagit och regnet upp
hört, och vi kunde utan att bli blöta ta oss hem till våra respek
tive adresser.

Mats demonstrerar sin säng
och arbetsalkov.

iat � in, rn,

<f<e \:iu.sat
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M o t t a g n i n g e n var bra !
Vad tyckte E-81 om årets mottagning? Som vanligt har man försökt
ta reda på det genom att göra en mottagningsenkät. Arets
uariant var nedbantad j ämfört med tidigare år men kunde
i och med det utföras redan måndagen efter nOllegasquen.
Huvudintrycket av mottagningen är positivt. Nästan 60% säger
sig ha varit på nästan alla aktiviteter, 937. upplevde skänderiet
som positivt och 887. fick bra kontakt med sina faddrar.
De olika aktiviteterna fick betygsättas i enkäten. Man använde
de vanliga femgradiga skalan. Högst betyg fick Stugan, men där
var bara en tredjedel av de nyantagna med. Andra aktiviteter
som fick bra betyg var: Båtresan, Grand Gala, Nolleföreläsningen,
Sångargasquen med Hallenvaka och nOllegasquen. Speciellt är
det roligt att notera att den aktivitet som hade flest deltagar e ,
båtresan, fick e t t så fint betyg. Tråkigt nog har stadsorienteringen
fått ett ganska dåligt resultat. Sämst var Kårens dag.
En annan tråkig sak var att nästan en tredjedel inte blev uppringda
innan skolan började, något att tänka på till kommande år.
En känslig fråga under mottagningen är alkoholfrågan. Tvingas folk
att dricka mer än vad de vill . En fråga på enkäten berörde det.
1 1 personer i årskursen svarade att de hade känt sig tvugna att
dricka mer alkohol än ved de egentligen ville. Är det kanske
1 1 för många?
Som sista fråga på enkäten fanns "Tycker Du att mottaggningen
fyller någon funktion?" Alla utom två svarade j a , en svarade
nej och den siste svarade inte alls.
Hela resultatet finns för beskådan på studievägledningen.
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Kär"'. E-Osqu··,ruJ.,h !
Höstfm är kommen och mörkret lägger sic: kring 3lektros
stolt··. ·oy,"rn· .d er. Fr mfiir o n s h r vi en llng vinter :ned
mCmg� t�ntor och a.r,·1r

otr8•1lic;heter. För .tt or.1<:a med

detta k ·n 1et b�hövas lite fysisk motion , som ett komple
ment till d en hjärngymn ,stik. som studi ern8. i övrigt er
bjuder. Som en extr . sporre för teknologerna att idrotta
finns Su'cdtävlingen mell.·.n sektionerna. I d<m inr;:lr som
bek -::.nt löpning runt terrängbanan, cirkelträninF och styrke
träning plus diverse arrangem--ng .
Den sen?.ste deltävlingen v r, som bek·,nt, SPADPINGISEN,
vilken samtidigt funger·;,c. e som EJ.elctromäs terskap. Vann
gjorde k=tboll:,.rn'ls mäst·2re , Arne Nordlund E3, Det mest
anmärkningsvärda v·ir "'nn:'..rs att det vo.r så många anmälda
som ute blev. Vi hopp:'.s att de persone_r zom känner sig
träffcide skärper sig till kommande tävling· , r.
I Spadtävlingen ligger Elektro femma, tätt efter
Maskin och Lantmäteri.
Ni som längtar efter �tt få gå på cirkelträningen men
som inte h�r lust ,,_tt vara ensam Elektriker. Kom ph
TORSDAGAR 17. 00. F ö r då kommer Elektros glo.drt gäng rett
översvärr.m� Gasko.mmaren.
Elektro fortsätter att skörda lagr ·.r i olika Teknis
mästerskap. Efter tidig�re vinster i Volleyboll och Tennis
var det nu dags f�r Olle Fr enell �tt i hård konkurrens
sprinr;� hem TM i orientering. Gr� ttis Oll e !
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Till slut så vill vi p8.rninn!.', om att sektionens Inne
bf"ndyturnerinf kommer ·tt körc•. igång igen TISDAGEN 1/1 2
klock·.m 1 2 . 1 5 , och d1 med de matcher som sti'i.r i tur .tt
spelas . J;'ör s:ikerhe ts skull sc1 kommer vi ?.tt c.nsll de nya
sueltiderna. Håll utkik på idrottens t�vla i 1 2 :an .
EDRA IDROTTSLEDARE

PORNOGRAPHEN
J�.g tänkte skriva någr1. r .,der om denna den enda pornagrci.phen
eftersom s·i m:'int.; , v0ri t och fråg"'.t mig om den s1>.mma.
PornopT '.phen är _stationärt belägen på to.-i.letten i 1 2 : an mitt
fr mför v�ttenclosetten.Bredvid inom �rmavstånd finns en svart1:ida n.c ' �n spring'.l. på översid,- · n för istop-pande :, v peng-=tr. Instr
uktioner för :;invändningsförf·Lr�·.ndet finns på väggen ov nför.
r:ir.g·.sinot innehåller 1 00 st bilder och m·m får se se 25 st för
1 st skr vilket Osqu:c:.rulda med sin sedvmliga flinkhet omvandlar
till ett ekv,-:tionssystem som ger efter lösning : :.tt det krävs 4 skr
för Rtt se alla bilderna, och det visar i sin tur att har man lagt
i 1 skr har mP.n barre. sett 1/4 och missat 6/8 -,.v händelserna p8.
sektionen plus lite 2,nnr·,.t smått och gott.
Ja .o: för:söker byta bilder så oft'" som möjligt men en ensam person
k· ·n inte täck· , all::i. händelser så jre.g vore mycket t[•.cksam om det
finns nt,sra. som har bilder som kcm v-,ra · .v intresse för pornogr--cphen
så skriv n·,mn och telefonnummer på r,:,.men och pr1.ta med mig.Just
nu är nOllegasquen , teknisstaffeten , höstphästen, phinng2.squen och
sedan 3ÅNGARTÄFVLAN ··.v speciellt intresse.
När jag byter bilder så sätter j'\g upp l•--,pp·'r i 1 2 : e.n med d--i.tum
pi;.skrivct ,: ", rr.an k':'n se när senaste bytet V'.,r, s å håll utkik.
Mycket nöje
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Ral}port fr,m arbct:,r:ru.2,r>en för_fr�im j am' et 2.v logisk -t:mke
vcrksamhet bland :,1tu'.'. eran�1e Dl Kun0liga Tek:ni::;ka H5}g:c:kolm1.
Delbetänka rde II .
Härmed r:1.ed('.elas att svaret TJÖ. frågeställninpel'. , ,.:om var in
förd i �Missionen nr 6 - 1 9 81 , dr 5 (fem) meter.
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Det ryktas • • •
att Ulf Svensson är ute och cyklar om nätterna.
att kulturv2t:1.rna tycker att elektrilrnr är stor
företa,n;em: lyc'i,o:ci marior.etter, i tr '\.d::rna sprattl:Jn·-�.e mot ett kyliet , k�)ntakth.imma..vide 1.atorsam
1

hlillc . BEVI c3\ T!OT3lTSEN !
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Christer Cederb8re
Åkerbyv. 94, 1 3 tr
1 33 35 TÄBY
Tel: 08/75 3 60 70
08/737 34 26 ( arb)

Lena Andersson
Johan Fornaeus
Z e tterlunds väg 9 1 B
1 36 00 VALLENTUNA
Tel: 0762/ 1 1 6 07

Anders Eds tröm
Smedv. 8
1 3 1 46 NACKA
Tel : 08/71 8 1 8 25

Katrin Eriksson
Uppfarts v . 5 , 1 tr
1 71 32 SOLNA
Tel : 08/83 77 76

Hans Öhman
Kungsklippan 1 2, 9 tr
1 1 2 25 STOCKHOLM
Tel: 03/51 22 02

Matiss Z ervens
-y;
Kungsholms Str�..nd 1 9
1 1 2 26 STOCKHOLM
Tel : 08/51 5 5 28

Bo Karlsson
Igeldammsg. 2 A, 3 tr
1 1 2 49 STOCKHOLM
Tel: 08/50 46 1 3

R IS och ROS

\\
'

Per-Arne för myntboxcn till kopiatorn.
PR fcr höstph�sten.
DK3 för " snab'ni" utflyttnine;e:::i.
Calle :::om gnugr;, .t rubriker åt oss.
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