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Dunkel är allas vår framtid. Framför allt min. Kommer jag
att bli åtalad för ärekrärlkning eller något annat otrevligt
inom den närmaste framtiden? Utan att missfärga papperet

med mina bittra avskedstårar måste jag tacka läsekretsen
för det gångna året och rikta ett speciellt tack till er
som flitigt lämnat in bidrag till denna skrift. Utan er
aktiva medverkan skulle [missionen aldrig blivit vad den
nu blev. Det verkar på mig som om [missionens framtid är
ovanligt ljus. En entusiastisk presumtiv chefsemitteur och
ett gäng glada skribenter står i startställning för att
göra nästa årgång till något alldeles extra.
[missionen når alltid ända fram. Så även med detta nunmer
trots att ett gäng bakfulla entusiaster vänt uppochner på
Tolvan och kastat ut redaktionen på gatan. Vi har naturligt
vis vänt även detta hotande nederlag till seger och passar
på att räcka ut tungan åt vår kära städpersonal för deras
vidriga tilltag att förlägga en städgasque till en &nissions
helg. I den outsläckliga vishetens namn förlåter vi dem
så gärna om bara Tolvan blir ren och snygg igen.
Tack för mig.

Emissionens redaktion:
15 31
Dick Hansson
712 44
Josef Flodell
15 50
Kerstin Ivarsson
37 23
Ragnar Kåhre
774 44
Torbjörn Lindh
15 38
Anders Malmquist
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(Rangordnade efter stigande skonummer.)
Emissionens postadadress:
Emissionen
THS
100 44 Stockholm
Besöksadress:
Osquars Backe 12
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För prec·is ett år sed�"!, dagen efter sångartilfvl3.n 1981 satt jag och
s:crev mitt första Ordfs. OrJ., Idag, d:115en efter s&ngartäfvlan 1982
skriver jag mitt sist"?. bidr,:q till denna eminenta tidning. Trots det
dystra (?) resultate'.: i sil.ng<1·::-täfvlan är min o;,timism inför .S..se'�tionens framtid inte :nindre i.da3 än ::en ·,ar för ett år s·edw,

Jag vill f':int passa på 'l.tt tack::. alla er som V'l.rit funktio11ärer
i de tv,1 styrelser som ja-, ,,3,rit ordförande i, för den entusiasm

och arbetsglädje ni 3.lltid vis:,.t, Hur må.nga timmar h<1r ni inte

fått mig att �illbrin-5a i tolv'ln med gemytli.gt dösnq-:k, d§. ja.5

borde gjort Ete nytta•••• men wl har det varit!"!

Eftersom det i skriv<1nde stu11,i ännu inte v<trit val-3M k'ln jag bara

önska min e:fterträdare på ordför'tndeposten mycket lyck�. till! J1.i;

hopp'l.s att Du kommer att få en lika rolig och stimuler'l.nde tid som
j'!.'!; hu haft.

Ti.ll sist vill jag å. den 3.vgående styrelsens vJi.gna.r rikta ett
STORT, STORT, J .Ä T 1' E - fl!ORMT t� ek till Dig

c-0,;ttal' 4 E·ti;uldtv

som visat oss fcirtroel1(ie 0�'1 so•o ,C:<">i10tn att st'illil. upp p.\ vår'!. akti
viteter ·,isat att Du uppskattat vår verks,imhet.
Med ett stänk il.V nostalgi tackar j,i.g fHr mig och avslut�.r med att
öns!<a er lilla en riktigt

nodJuL
V
Eder Oråför'l.11.ie
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Höst-Phåst
sökes

�

ln kubbis vedermödor

Det var i början av hösten som klara indikationer på en
Höst-Phäst dök upp. Den sikatdes i området kring 6 november.
Indikationerna var tämligen klara: "Vi har ekon här" sa
spaningsledaren. "Pip••••mur" lär det ha låtit. åtgärder för
att kvarhålla och genomföra Höst-Phästen inleddes omedelbart.
Dock lyckades Höst-Phästen pga fula manövrar från lede fi
smita mellan de täta garnen. Höst-Phästen hade nu lämnat det
primära sökområdet, men spaningar inleddes omedelbart i

I

omkringliggande områden. Efter hårda förhandlingar beslutades
att spaningarna skulle inriktas mot den 2 december.
Resultatet var till en början gott. Klara indikationer kom
nu fortlöpande. Det rörde sig nu om en mycket trolig
Höst-Phäst.
Nätet snörptes åt. Alla planer var nu klara för hur
Höst-Phästen skulle tvingas upp. Då inträffade det! Ett kort
eko och en mycket ful manöver. Sedan tyst. Ett svenskt
TV-bolag lär ha kommit ivägen. En orsak till dennna fadäs
torde gå att finna i lede fis undermåliga loggboksföring,
Nåväl, staben var alltför luttrad vid det här laget för att
låta sig nedslås av detta.
Sökandet återupptogs ännu en gäng. denna gäng letade vi i 9
decembers omedelbara närhet. Att Höst-Phästen skulle befinna
sig där kunde nu med intill visshet gränsande sannolikhet
fastslås.
Sökandet var i stort sett avslutat. Då hände det: ingenting
hände! Trots kontakt ock klara indikationer: ingenting!
Ett besök avlades i sökornrådet, tre telefonkontakter med
underhuggare och kock. Inget svar på våra noter. Inga
reaktioner på våra noter. Inga reaktioner på våra telegram.
Under dessa dagar flöt istället upp strulolja och
tvivelbubblor på väntans ocean.
Spaningsledeningen var nu i ett trängt läge. Skulle man
satsa på ett okänt företag, vilket kunde föra med sig stora
extra kostnader? eller skulle man inställa spaningarna?
Det blev allt trängre mellan skären, sunden allt smalare
och många farkoster stävade förbi, Spaningsledningan ansåg
att risken för haveri var överhängande och lade därför ned
spaningen för denna gång
Det två sista indikationerna visade sig härröra från vraket
av ett skepp hemmahörande i Värtan.

... ..;..._....

Ja så kan det gå. Vi i PR är naturligtvis ledsna över det
hela, men vi kommer igen med nya arrangemang. Kritik
framföres med fördel till mig.
Nå vad har vi kvar av hösten:
12 december

Stort Smaskigt Julbord i 12:an. Till detta
sjunger och dricker vi. Ulfs smått klassiska
julband får vil väl höra i år igen?
Squttet: Bortalaget 10 år. Totala ?hästen!
I puben: Promenaden!!
Dessutom: Sektionen stora Pepparkakshusbyggar
täfvlig 111
En värdig avslutning på en hård termin.

Ja, terminen går mot sitt slut och så gör även Calles och min
mandatperiod. Vi kommer båda av flera orsaker att avgå och
lämna plats för nytt friskt blod. Det finns flera orsaker
bakom detta. Så lycka till ni nya som tar vid. Vilka det blir
ska jag väl inte spekulera 1. Vi får låta demokratin ha sin
gång.
I all hast Eder klubbis
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ENGLISH
JU MER MAN STUDERAR, DESTO MER VET MAN.
JU MER MAN VET, DESTO MER GLÖMMER MAN.
JU MER MAN GLÖMMER, DESTO MINDRE VET MAN.
JU MINDRE MAN VET, DESTO MINDRE GLÖMMER MAN.
JU MINDRE MAN GLÖMMER, DESTO MER VET MAN.
SA VAD HAR MAN EGENTLIGEN FÖR NYTTA AV STUDIER?

Ovanstående citat av E. Hemingway gäller alltför väl det
engelska språket. Vi har ju alla tillbringat mycken tid med
gloslistor, dumma texter och allt annat som till
undervisningen hör.
Och vad är nyttan med det nu? Visst klarar vi av att läsa den
kurslitteratur vi har på engelska, men vad händer när vi
skall tala med en livs levande engelsman?
Jo vi börjar mumla,. tvivla på att det vi säger är riktigt,
tveka osv. Det tar ju faktiskt en halv evighet att komma
igång, och det helt i onödan.

Jag har talat med the Brittish Institute, och de har gått med
på att hålla kurser om engelska av vilket slag som helst, om
vad som helst, och dessa kommer att ledas av infödda britter,
inte några svenska lärare som inte kan tala ordentligt.
De vill inte ha mer än tio elever i varje grupp, helst färre.
BI håller med kurslitteratur, ställer upp på teknolog-tider
och på teknolog-förhållanden, så den här chansen får Du bara
inte missa!
Det jag hade tänkt mig är typ diskutionsgrupp för att främst
förhindra att men tappar den engelska man har lärt sig, men
är Du intresserad av någon annan form, så hör ändå av Dig
till mig. Ge en lapp med n amn osv samt eventuella förslag
till Din Studieutskotts-representant (ofta vice-SNO), så får
jag den.
Nå, vad kostar nu denna underbara service? Futtiga 295 pix
för 30 lektioner a 45 minuter, lämpligen som 15 lektioner a
90 minuter. Om vi blir fler än sju i gruppen(erna) kan det
bli ännu billigare, men räkna men ca 300 kronor för att få så
mycket fin service.
Jag hoppas att Du hör av Dig till mig omedelbart, för jag
vill gärna att vi skall ha delat in grupperna och bestämt
formerna så att vi kan komma igång i början av januari.
Be seeing you
Yours faithfully
.f;·r

Tou /,,,-/-

HEJ P.Ä DIG KÄRE LÄSARE, OCH DU FÖRRESTEN: GOD JUL!

Detta är Tolverichefen som talar och skriver och tackar
för sig och hälsar och önskar och •••••• och vaddååå'!'/! ! !
-Jo, och ber att få presentera och framföra

I I

!ovans

Onske Tsta •••
OCH Större Tolva (kanske inte så otroligt som det låter)
och en riktig spis och bättre kaffe ,julklapp som redan är
öppnad?) och en duschkabin och 6 löpmeter soffa till
.Legationsrummet och ett •falmeter måttband och en (hel) el
skrivmaskin eller en reparatör till en �rasig elskrivmaskin
och Tolvans ordlista och ett piano· och ett skjutmått och en
TV och mindre långfingrade verktygslånare och en bättre
ytterdörr och en darttavla och en borrchuck och fler bra
kassettband till Tolvans stereo och ett maffigt hålslag och
en telefonkatalogshållare och bättre ordning på kaffedrickare
och tidningsläsare och en SL-center skylt och tandborstar i
Ploppomaten och mindre och färre och bättre Presenter
Eder (ex) Tolverichef
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DET VAR EN GANG .
närmare bestämt höst ( n - 81 n\gra blivo.nde teknologer

som placerades i en grupp av kloka äldre teknologer. De

blev placerade ti l l sammans för de hade liknande intressen
och man hoppades att de skulle trivas ihop, Denna grupp
fick na,met Ph�stgrupp o ch t i llhörde övningsgrupp 1 .

Grunnen fick ett hem, E 1 1 kallades det visst. Här kunde

den kfuna si� trygg, man hade sina flesta ';ivningar hiir.

Ir.:e var alltid övningsassi stenterna alltid b":st men ofta

kunde " vi känslan " och gi·unpens storlek kompensera des�a
brister. Grupp ett satt kvar och trivdes, kort sagt.
Sen bl ev det :

REVOLUTION

!lykten hörd e s ; var det inte den assen som var superbra?

Var det inte frälsaren som stod och undervisade d'Ul inne?
Hysterin tog sig närmast löjeväcka:1de for·cer, Sala!' var

fullsatta kl . 1 47 inför övning, och folk skrev sina na.'!lrl

på l appar ocn lade ut på platser n:5.11 timme i förv,ie; i sina

fHänBa försök att boka plats ( resande med sal S 1 1 till
ten:1crälsning, var god boka platsreservatton ?

Vår l:.lla .l;rUDp som tri · r des i E 1 1 :iar nu in�et hem

längre, Se!' du ni�a teknologer som s!Il)'ger runt u�med

väg�arna i korridorerna med flackande b l i ckar o ch för-

virrade ansiktsuttryck s� ka.-iske r!et är n;\gon föredetting
från E 1 1 som letar efter n\gonstans att vara,

Ser du n\gon , var försiktig. Skrämda varelser är oftast

aggresi va,

HO p;\ er.

Del två i en icke ev entuell serie om minst två godnattsagor

av Sir Toob1 1 .
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Emissionens redaktion hade på grund av en städgasque flyttat
på sig till Norrtul l sgatan 4 , där den satt i KIDA : s
( d a torföretag ) källare.
I gatuplanet stod det en gammal sliten, sur, illaluktande
kopiator som Carl Lamm hade plockat ihop vid något l öpande
band. Den här dumma kopiatorn fattade inte att den borde
fungera, trots att strömmen brutits ett kort ögonblick, mitt
under kopiering.
En två man stark reparationsgrupp skred till verket med att
reparera nämnda kopiator. Efter att ha släpat iväg den gamla
bjässen till ett bord samt skruvat bort bakstycket fick de e n
chock.
I sti nk-burken fanns det e n så stort mekano att man med
lätthet kunde starta en ubåtsfabrik. Eller kanske snarare
börja konkurera med Cresent , för åtminstone 47 1 1 olika
cykelkedjeväxlar drev hela systemet. All styrning verkade
vara gjord med oljiga , kladdiga plåtbitar som inte tål att
man bryter strömmen mitt under arbetet.
Minst 95$ av detta plåthög skulle kunna läggas i ett
reservdelslager , och ersättas av elektron i k . Faktum är att
det bara fanns två ynkligt små kretskor t , och endast en enda
l i te n löj lig IC-kr e t s . Och det här är en alldeles för vanlig
tendens 1 samhället. Man ersätter elektronik med mekanik.

Se bara på kontoren . Hur många köper inte en simpel IBM
kulskrivmaskin i stället för att skaffa en r i ktig
o rdbehandlingsmaski n ?
När man sakta i skydd a v det kompakta mörkret trevar s i g fram
till det stora ( i Peugeot v ä l fyllda) utrymmet under
motorhuven och börjar söka efter o r saken till att det
kompakta mörkret skyddar en, vad finner man?
Jo, någon underl igt funtad skruvgalning har ersatt den
naturliga ty r i storn med ett numera sönderbränt ljusrelä . Som
till på köpet inte styrs av en hall-effekt strömbrytare utan
av två koppartungor.
Dessa reläer kan man ju inte göra någonting åt utan att
skruva isär dem. En tyristor kan man ju i alla fall byta ut .
Då man många timmar senare äntligen har lyckats få reläet att
bära sig åt som en tyristor, och man står där v id vägkanten i
det flödande ljuset v i sar sig nästa försök att lura oss
�-teknologer på arbete. Inte en enda lysdiod! Hela
instumentpanelen är översållad med små lampor som ser ut som
lysdioder och som efter silning genom färgade plastbitar,
sägs fungera minst lika bra. Bah!
Hela den värld vi lever i genomgår nu en revolutionerande
förändring. Över allt hittar man mekan iska lekstugor som ingen
törs röra, ty då går de aldrig mer, i stället för
m i k r oprocessorer, tran s i storer och IC-kretsar, Borde inte CF
snarast utreda konsekvenserna av denna totala mekan i s e r i ng.
Skri v brev till

'f

I Han om någon borde väl främja

elektroniken.
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Hos oss ,den 1 3 / 1 2
öPPET HUS

( 10-15)

D å hoppas vi också kunna bjuda på
SCHEMAT ! Schemal äggningen är senare än van l igt i å r ,
men vi har just fått ett utkast a t t titta på ,sä vi hyser
t i l l förs i kt .
Gott j u l l o v !
önskar
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- En stort fång ris till alla O squldor som inte hittade till
gaskammaren och spadpingisen. Dvs alla utom Katrine och Lena.
- T i ll den som inte kan skilj a på en logo och ett
repro ducerat kaknästorn
- Till a l l a de som redan smu t s a t ner tolvan igen .
- T i ll a l l a de som blockerar Emissio n s skåpet .
- Till den risgalne , gamle chefs[mitteuren.
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Tänk så behagligt att ligga bekvämt t illbakalutad i en skön
liggfåtölj och se s i t t hjärteblod sakta strila ner i en
steri l i serad plastpås e .

Vilken outsäglig lycka att f å s i n underarm behagfu l l t mas

serad av en vitklädd skönhet ( skäggig? ) och att få sina ev

entuella masochis t i ska tendenser t i l l fredsställda av ett par

cm kallt s t e r i l i serat stål i armen.

Om man b e t änker att Sverige importe rar blod för oräknel t g a

miljoner från diverse utländer s å i ns e r man snabbt att våra

surt förvär•,ade , e l akt insaMlade skatteMiljar-der kan användas

på bättre s ät t .

Kontentan av ovanstående b l i r alltså att o m fler av oss ( e r- )
gör- e n insa:s för allas vårt väl och ve s å kommer v i att gå
en l j usnande fram t : d t i l lmöte s !
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De här bi lderna har av någon outgrundlig anledning b l ivit öve r .

Redakti onen anser dock att d e har e t t otvivelaktigt egenvärde

och därför måste publiceras .

Skulle ni köpa en begagnad älg

av denne Amiral?

Jas s å , inte d e t . Får det lov
att vara en kapsyl i s t ä l l e t ?

D e n k a n b l i e r f ö r en b i l l i g

penning o m ni hämtar d e n s j ä l v .

Vad d å ,

jag dyster?

Jag ska j u•bli . . . . . .

Tra nsv e s t.;_ t '.'

,,

Man kan faktiskt ha roligt
på en fysiklab också.

.
Bil der lju ger ald rig

Wen varför så allvarlig?

Förarbetet inför vår studieresa sommaren

1

84 b ö r j ar så sakta

k omma igån g . SRKA har fått en interimsstyrelse som består av :
Åke Sivard, ordförande

tel.

Anders Staa f , kassör

Ee nrik Pippin g, rese ledare

49 44 2 3
730 28 31

7 7 7 7 1 76

V i d m ö t e t på Oskars namnsdag p re senterade vi oss o c h bad om
h j ä l p : Fler( e l d ) sjä lar b e h ö v s ! SRKA behöver snarast en ordföran
dekand idat , Åke ber att få avstå e f t e r s o m han har andra Teknis

engagemang, dessutom en festarrangör, e n dataknutte m. f l. Om du

ä r intresse r a d , h ö r av d i g t i l l nån av ovanstående, r o ligt o ch
givande engageman g garante ra s ! ! !

Vad som n u ska ske ä r a t t v i utarbetar e t t a ntal f ö rslag t i l l

re sor med k ostnadsberäkning. Om d u har ideer o m vilken världs

del du vill besöka e ll e r synpunkter p å hur mycket d e t får kos

ta, h ö r a v dig!

Under per 5 ska en " r ik t i g ij styrelse v ä l j a s , sen hoppas v i att

v i ska kunna k omma överens om ett lämpligt resmål nån gång un
d e r vårterminen f ö r a t t starta t igge r i e t HT-8 3 .

_ ,,
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- Ett stort fång julrosor till de tappra Osquar som spelade
ihop 154 matcher i spadpingisen, dvs endast 2 färre än Kemi
som vann,
- Till A ( rkitektur) för den fina sången på Osquars namnsdag.
- En ros vill sångarlaget ge körledaren Håkan
, , , , , trots att vi inte nådde riktigt ända fram,
- Till Cissi och Agnes som upplät sina våningar till finnar
och norrmän
- Till de tappra städarna av 1 2 : ans mörka utrymme,
- Till KIDA för att emissionen fått låna deras fina lokal,
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98 studenter redo för alperna. Du som inte hann bestämma dig

i tid kan anmäla dig till vår reservlista. Det är bara att

ringa 1 1 17 2 1 .

Efter all julmat och en seg omtentavecka sätter v i igång med

full fart. Den 1 6 januari kl. 1700 träffas vi i Gärdeshallen

Vallhallavägen 149. T-bana Karlaplan. Där vi får igång
flåset med lite skidgympa . Efteråt går vi och tränar

högerarmen.

Tröjan eller medlemskortet räknas som inträdesbiljett. De

kan du hämta hos mig i tolvan, fredag den 10 och måndagen
den 1 3 december mellan 1230- 1 3 1 5 eller på skidgympan.

Boka in onsdag den 1 9 januari och torsdagen den 3 februari.
Då är det glyweinafton på Red Devil med lättsmält info om

orten och skidprylar, filmvisning mm, mm. Med början
kl. 1900 på Norrlandsgatan 1 1 .

Men först en GOD JUL och GOTT NYTT AR.
önskar INGMAR BÄÄÄBS BENKE och TORBJÖRN.
PS. Vi ses den 1 6 januari. DS.
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N u ä r Zebrornas tid ute, men d å randas kamelerna•• •
Tiden går och endast minnena består. I tolvan står en ny
blänkande maski n och spyr ut sitt äckliga pulverkaffe. Den
blinkar och tjuter och vägrar att ta emot enkronor
tillverkade i något gånget decennium. Vår vördade gamla
kaffeautomat l igger i en sketen skräphög i stan • s utkant.
Nej, fy skäms , Källeriet. Tänk om lmissionen gjorde likadant.
En chefsemitteur avgår och tackas med en enkel b i l j ett till
någon anstalt någonstans, alltmedan hans ersättare förnekar
det förgångna genom att genast ta itu med omskrivning av
gamla &missioner.
Nej , kära sektionsmedlemmar. Här samarbetar vi och bibehåller
vi kontinuiteten. Kika bara på denna skrift. Här har vi fixat
ett velour-jobb i bästa mjukis-stil . En mys-pys-övergång som
beror på stadgeändringen av verksamhetsåret. Dick har fyllt
sin kvot, och jag lär väl få min duvning efter nyår. Ett
tips : Nästa år kommer delvis att gå i nostalgins anda,
Middagen är serverad , , ,
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Anders Malmquist
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Osquars namsdag, 1 december , firades i år traditionsenligt
med Sångartäfvlan. Nytt för i år var att även Arkitektur
stållde upp i denna eminenta täfvling. Deras bidrag var ett
nytt grepp i denna starkt tradidi onsbundna och prestigefyllda
tävling. Hur det gick känner nog de flesta till, det gick ju
inte särskilt lysande för vår kära ( - sektion. Fysik vann för
andra året 1 rad (ett stort grattis ! ) , Maskin kom som god
tvåa, Kemisterna parkerade på tredje plats och vi själva kan
glädja sig åt att v i inte kom sist, fast en sjätte plats är
nog inte något att hurra för. I år igen blev Bergsmännen
tvungna att di skvalificera sig själva för att vinna den
stenhårda bottenstri den.
VI VANN DÄREMOT TM I GOLF! ! !
1

�1

På nOllega s quedagens morgon gav sig Paolo. Kallio ut i

kamp för Elektros ära på Drottningholms golfbana .

Vädret växlad e mellan i s ande vind, strilande regn och

s tekande· s o l , men likt brevbäraren (!'öre Ove ) stretade
Paolo of""ortrutet vida r e , medveten om det tunga ansvar
som vilade någonstans. Han hade dock lyckats med a t t

pricka i n säsongens ( enda ) formtopp till TM-dagen och
2

krattade bunkrarna med mots tåndarna .

Att O s quarulda är olyckligt ovetande om detta beror på

a t t Idrotten inte orkat/vela t/kommit ihåg a t t hänga ut
resultaten på Kåren, men nu vet Ni !

Golfers do i t in 18 clifferent holes,

1 S e Emissionen nr 7, s 15.

2 För putting-träning under Tinterhalvåret rekommenderas
mattorna å. Ritz ( NYC ) .
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AN EVENING AT THE PUB
( mel. Brittas restaurang )
1:

:1

öl

mel. All of me

s , nu skall jag upp på scen
jag älskar att dansa
följer mu�iken
r jag publiken
och det blir inget strul
svänger på benen
bra, och jag blir så glad
'.-att va dansös

, du ska väl J_nte ta all min öl
,tiela min framtid
'it och åt dig jag skrattar
ej, om vinet du snattar
01, det inre av själen rör
ieell i kroppen vibrerar
ek jag ser hur allt rinner ner
TA EJ ALL MIN ÖL

•1?-llet ös, hör saxofonens klös
Balettorna sprätter med bena '
Tar min öl och sitter och tittar
om bland dom, jag rlrömflickan hittar
Där är hon, hon väcker min passion
jag blir glad och vill börja sjunga
Jag hör musiken och jublet från publiken
Det här är äkta tentapub

2'1

Electricum pro musica

MUTSÅNG

( mel , bort allt vad oro gör )

Håkan Andersson

Bort allt vad oro gör
bort allt vad hjärtat kväljer
domarna väljer
bland våra buteljer
sin mutlikör
Alla ni andra bäva bör
punchen som vi ger domarna gnr
dom fattar tycke
för vårt vackra stycke
som det sig bör
Bägarna svinga, drl.ck våran skål
sjung med all kraft som stämbanden tål
Hör ni hur präktigt
vad det klingar mäktigt
Vinst är vårt mål

2f'

OUT OF DATA

( mel. Rule Brittania )

Man bilda nya linjer skall
uppå KTH
med platser från Elektro och Fysik
man vill en ny datalinje få
men faktum är att man borde sig klarat
bra ändå

För
som
För
som

Elektro - det är ju den sektion
känner datorn bäst av tradition
Elektro dem kan man ll.ta på
datakännare från KTH

Att vårda datorn ömt och fint
det är inte lätt
Det kräver både känsla och teknik
och måste göras på lämpligt sätt
En dator gillar naturligtvis de som
allt gör rätt
Fllr Elektro -

För Elektro på stolta KTH
är linjen Dataknuttar borde gå

2 2"

Affe

100 KRONOR ÄKTA TEKNOLOG
(ode)
( mel. Albin och Pia )
Som
att
Men
min
Men

ensam teknolog man tar för give t ,
penningpungen alltid ska vara stinn.
det är ingen sanning uti livet,
plånbok , ja den har ett fasligt svinn.
kom 5.håg ; så är det för en äkta teknolog.

Hur pengarna går åt ska ni få höra,
en par små saker ja det måste man ha.
Att ingen nån 'sin ser mitt högra öra,
det visar ju att Smecken den är bra,
så kom ihåg ; 200 :- äkta teknolog.
Naturligtvis så har vi många fester.
När freda ' n kommer ger man upp ett vrååål
Och för att visa alla andra gäster,
så 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 b i ldas 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 tå l.
Då måste vi förbättra konditionen,
så spring och köp en tränings overa l l .
Men kom ihåg ; d e t ä r 100 : - äkta teknolog.
Snart så finnes säkert de bute ljer,
som passar teknologens konsumtion.
Kompendie förnedlingen dom säljer,
om du visar legitimation
så vips ; 50
:- äkta Teknis slips.

Mats Fahl�n

Vintertröjor, sommartröjor har vi,
klistermärken både stora och små.
Märken utav tyg dom får man sy i ,
fan vet vad vi härnäst ska hitta på.
Som teknolog
är det så mycket som man ska komma ihåg.
Tro inte nu att jag är så besviken,
och känner mej så lurad som jag är.
För om man tål att höra den kritiken,
så klarar man sig nog utan besvär.
För kom ihåg ; jag trivs att vara äkta teknolog.

SSSB

Kerstin Ivarsson

mel. SJ, SJ gamle vän )

SSSB gamle vän
hyreshöjning nu igen
Varje månad nytt belopp
det finns visst inget stopp
Snart står ni förutan gäst
bo hos er är ingen fest
Hyran äter upp vårt lån
vi vill ej ta till rån
Nå'nting måste väl va ' fel
Även om det ingår el
hyran kan ej bli så stor
för oss som så trångt bor
SSSB vad har hänt
Trodde ni var för student
som behöver billigt rum
då han tjänar minimum
SSSB gamle vän
hyreshöjning nu igen
Varje månad nytt belopp
det måste bli ett stopp

A 'R KI "T [. KTU 'R.

POJKARNA PÅ KTH
( mel. Flickorna på TV 2 )
Kommer hem helt desperat
har räknat mig galen
Tänker på KTH
där jag går varje d a '
En skola med tusentals pojkar
hur hamna ' !ag här
Ni får mina känslor att svalla
gud, jag tror jag är kär
Aåå ååå
pojkarna på KTH ååå
pojkarna på KTH ååå
Det är ni som ger skolan lite spänning
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( V)

Kerstin
Cecilia
Anders
Magnus
Håkan

CHALMERS SYNDROMET
( mel, Tajta jeans )

Håkan

f

Varje år, på höst som på vår
vårt liv känns tomt och meningslöst
Ni förstår, på Chalmers vi går
ett faktum som ej skänker tröst
Trång trång trång, varför ska vår stad va' så trång
sång sång sång lite ro oss skänker, men då vi tänker
Tänk vad trist, att va Chalmerist
gå på en skola utan stil
Chalmerist, en man utan list
vår int' ligens är neglebil
Västkustens pärla har tappat sin glans
saknar helt nå•n extravagans
Chalmerist åh, Chalmerist åh, Chalmeri------KTH, KTH
det är min skola, här vill jag gå
Här finns anor samt ädla vanor
och då man här går
så får man heta konlig teknolog (bo do bom bom)
KTH, KTH
för dig mitt hjärta skall evigt slå
Om nå •n mig frågar
·vart jag studerar
jag svarar stolt på KTH
KTH
KTH
Å--Ack vad trist, att va Chalmerist tänk om man gått på
DET
ÄR
MIN
SKOLA HÄR
VILL
JAG
GÅ
Chalmers är 1 skick av misär, jag på den skolan ej vill gå
HÄR FINNS ANOR OCH ÄDLA VANOR
Ing - en - ting utav anor finner man här
OCH DÅ MAN HÄR GÅR SÅ FÅR MAN HETA KONLIG TEKNOLOG
Ej får man sig kalla kongelig
-e.1 på Chalmers
KTH
KTH
Å--Chalmerist, ett val utan list, det verkar �ul på KTH
FÖR
DIG
MITT
HJÄRTA SKALL
EVIGT
SLÅ
Chalmers år ej längre mig kär, för dig mitt hjärta slutat slå
OM NÅ'N MIG FRAGAR
·VART JAG STUDERAR

om någon dem frågar

vad rår han för gvar

JAG SVARAR STOLT PÅ KTH
Skulle valt
gå KTH ( KTH ja, KTH ja, KTH )

29

•
Hmmmm , en sjätt eplP.ts är k0.nske inget att skryt'l med1 men f'l.ktum är att
Så kul att vi mitt under brin

v i i sång:trla.get har haft K U TJ U L ! !

n,i. nde s!l.ngarstrid och till ackompanj em'lng av smällande champ'lgnekorkar ,
v :t cker musik och skönsång ( fysik? ) bildade elektrokören

C le

f= ro11,r8 re 71

1''l.nken är ,;.tt alla vi sum inte h'lr högre ambitioner än att vara ett gäng
glarla o.m.s.t'jrer ( och '.<ans1<e vinna sång:utäfvlan nä'.n gång då och då) sk"<ll

tr'iff"<s ,.mgefär en gång i m!l.naden för att

träffas och ha kul i största allmänhet och för att sjunga i synnerhet,

Naturligtvis kommer vi att få u tlopp för all denn" sprudlande sångglädje
på elektrofester och komm'l.Ilde sångartäfvlingar,
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Vill du vara med och dela på T2 miljoner?
För att kunna det mås te du läsa följande artikel, annars bör
, du läsa det ändå.

..

Det handlar naturligtvis om Linjenämnden. LN består av 5
lärare , 5 yrkesrepresentanter och sist men inte minst 5
teknologer .
De träffas 2 ggr per termin för att göra upp om exempelvis
hur man ska fördela de l 2 miljoner som E lektro tekniklinjen
kostar per år . För dom pengarna köps alla kurser som ingår i
utbildningen, från de många institutionerna .
Det kan många gånger vara som att köpa gri s en i säcken.
Därför är det nu.mera så vist ordnat att vi teknologer finns
med i Institutionsstyrelserna.

JI

Institutionsstyrels erna
!!är sitter alla institutionsrepresentanter och 1-3 teknologer
och pratar.
Teknolop,erna är där för att 1 - 2 1;gr per termin ko L � ... � t vi
får vaJuta för pengarna LN köpt kurs er f ö r. man kollar också
om d0t blir nä.rot resultat av eventuella förslag frin Sr·: .
3 tudienä.'!ll'l den
;:;r, har 3 officiella reuresentanter: SNO vice SNO och
s ekreterarcn. I s1,: inl!:lr även DU och alla andra pa sektionen.

Detta är snindeln i nätet som en g1n11; per period samlar ihop
si� ( oss) för att sammanfatta p e riodens verksamhet.
?,Ian följer upp gamla beslut och sköter den långsiktiga
planeringen.
'!.' . ex . diskuteras allvarliga saker som antal poäng en kurs är
värd , schemaläp.gningar e tc .
Dessutom har man e t t �ntal lan�siktiga frågor under behandling,
som t . ex . 5-årig utbildnin11;, 4-terminsystem, nya kurser m . m.
Det är vikti�t att "!lJ som vet kommer och tycker till annars
kanske det blir som de andra tycker och det är ju inte alltid
så lyckat .
,...mtsc1 av d e fråv;or som behandlas i SN står i proto:-coll från
Kursnämnderna .

Kursnämnderna
Kursnämnderna är många till antalet. Lika många som antalet
kurser.
I KN sitter 4-5 teknologer .
äldre teknolog och lärare .
De träffas ett par gånger per kurs och diskuterar mindre
problem eller ger beröm under s jälva kursens gång.
Detta ger direkt feed-back till föreläsare och övningsassar.
Här kan man enkelt rätta till felaktigheter i t.ex. kurslitte
ratur , övningstal eller utgivna s t enciler. Svårare problem
överlåts till SN. Man skickar nämligen in alla sina proto
koll till SN.
På så sätt utgör KN en stor informationskälla för SN och
även för LN när de vill veta hur Jet står till med kurserna
( om inte lU talar om det på SN förståss ) .
Slutord
Vad du skall göra efter att du läst detta lilla PM är at t
tänka efter o m du tycker någo t .
Gör du det och d e t handlar o m t lektro s å skall du snabbt
sätta dig i kontakt med någon repres entant för SN ,KN eller LN.
Annars kan du skriva ner det på en liten lapp så att du kommer·
ihåg det och sedan säga det på nästa s tudienämndsmöte.
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:i:<'rottsnämnden rälcn,.de fel vid sen,.ste spPdpoängsummeringen. Tro det

eller ej, men vi närmPr oss nu en tredjeplpts. Med gemensPm Pnsträng

ning n?..r vi den.

Att g' n� jPZZ är ett roligt sätt Ftt t" hem spPdpoäng p!. MjukP

rörelser till skön musik och inte lik,. h!rt som cirkeln, Ing" för

lcunsk�per behövs. TisdPgPr kl. 16,15 i gPskPmmPren.

Sp,.dningisen p! sektionen är färdigspelPd, Efter m!ngp uttPgnings
m,.tcher, speciellt FV ettornr,, VPr det dAgs fcSr finalen,

Det vs>r god uppslutning fr!n kill_Prn&s eidA till "pingie-g11s,.uen"
i gPsk,.mm,.ren där det spelades t ill frem p! sene kvällen.

Därefter VPndrade ett gäng ner till tolvan flSr at� intaga en väl
förtjänt, jättegod, sa.llPd, Folket som tränade inflSr s!ngPrtävll!n

kom ocks! ner och njöt PV mr,ten i den senP t immen, Vinnpren?

Jo, det v,.r Tom,.s Kr,.tzer, Grattis

Nu är ret bPrP Ptt hej,. nå de v!r" som g!r vidPre till turneringen
n?.. k!ren. En still,. undrPn1

VAR VAR TJEJERNA ????

Sn,.rt är

net

en ( 1 ) kom.

dPgs för PnmälPn till spPd-innebPndy, SistP dPg fcSr

dett" är den ?7/1 till IN.

Efterlängt,. t : Hockey-Bockey ( TM) spel,.s under jPnUPri och februPri.

Någr" t"nkPr:
Att motio nerP är --tt unnl ev" en fullstä
ndig förening P v kropp och
själ , Men k;,nske du b,ar,a tänker oä olägP
de kropoPr med salte svett
droop <'r i <'nsiktet. Hör då på vad Sokra
tes sr· de:
"Hur ep:endomligt är inte dettP som k•lla
s nj utning och hur märkligt
besläkt;,t med smärt" som mPn kunde tro
VPra dess motsPts .. , ändä
är den som efter sträv ;,r det ena tvungen
Ptt tP det ,andra, det är
två krono?r men de är fören,ade � v ett
end" huvud ."
Med horn om en vit vin ter,
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Nu kan jag meddela att overallerna har kommit
om ni nu inte sett det. Slutpris e t stannade
( som tur var, med tanke på min hälsa) på 1 1 0 : 
vilket var det utlovade ca.priset.

<Jcd

Jl,41

oet..

Sorl '-"t/f .4,-

När ni läser detta bör även vintertröjorna ha
anlänt . Eftersom jag när jag skriver detta e j
v e t vad fakturan slutar på vågar jag inte lova
något slutpris. Tills vidare gäller ca .priset.
Mycket mer har jag inte att b erätta om, i detta
mitt sista missionsbidrag som Öfrig utan ber
att få tacka för mig för det här halvåret.

:n

De som någon gång har försökt uppfostra en hundvalp har väl
frapperats av de stora kommunikations-svårigheterna. Alla som
läst Nummeriska metoder vet dock att en titt i lathunden ofta
öppnar nya vägar.
Här nedan har jag skisserat ett enkelt program för vakthundar
(inomhusbruk ) . Man bör kanske betona att programmet är
relativt enkelt och på intet sätt är heltäckande, t ex för
ledarhund åt blinda, men det kan vara en lämplig grund a t t
kompletera s å småningom.
Programmet har två variabler:
- SOMEONE som kan anta värdena NO ONE, ANY ONE eller HUSSE
100
110
120
130
140
150
999
1000
1 1 00
1200
1300
1400
1 500
1 600
1 700
1800
1900

- LÄGE som kan anta värdena INSIDE eller OUTSIDE

DEF FNGUARD HOUSE
INPUT SOMEONE
IF SOME ONE = HUSSE THEN WAG TAIL ELSE HUGG
INPUT SOMEONE
IF SOMEONE = ANYONE THEN GOTO GUARD ELSE GOTO KORGEN
END FNGUARD HOUSE
REM *************
INPUT SOMEONE
KORGEN :
IF SOMEONE = NO ONE THEN GOTO KORGEN
I NPUT LÄGE
REM LÄGE PA SOMEONE
IF LÄGE = INSIOE THEN FINO CSOMEONE) ELSE GOTO DöRREN
FNGUARO HOUSE
DöRREN : - IF LÄGE = OUTSIDE THEN BARK
INPUT SOMEONE
IF SOMEONE = NO-ONE THEN GOTO KORGEN
I NPUT LÄGE
IF LÄGE = INSIDE THEN FNGUARD_HOUSE ELSE GOTO DöRREN

Om någon i läsekretsen har några förslag till förbättringar
av programmet så är dessa mycket välkommna. Skriv till
missionen!
Your devoted

Dick Hansson
Körsbärsvägen 1c/509
1 1 4 23 Stockholm
0 8/ 1 5 3 1 1 4

H-0 Dahlberg
Ölandgatan 46 2tr
1 1 6 63 Stockholm
No phone
Ett brev betyder så mycket

Ann-Christin Lundin
Körsbärsvägen 4b/626
1 1 4 23 Stockholm

Enär redaktionen har uppmärksammat e-Osquars resp. G-Osquldas
ringa mobilitet, har densamma bestämt sig för att göra något
åt saken. Före nästa manusstopp skall därför alla
sekti onsmedlemmar som lystrar till namnet Mats ha bekräftat
att de har bytt adresser med alla sektionens Anders.

Det ry. k tas att ....

-

Det kommer att rulla �huvuden i februari.
En av lmitteurerna är sjukligt förtjust i gnuggisar,
Kråset försvann på gåsmiddagen.
Det smäller mycket lite.
Cykl ing är strängeligen förbjudet i 1 2 :an,
Den nye chefs�mi tteuren inte kan vänta på att bli vald.
1 2:an skulle behöva en ny ( 1 1 1 ) skrivmaskin.
Det eldats i en sopcontainer.
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