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tolvan. Detta innebär även aU jag mbte
tacka för mig och för den har våren och
överlämna rodret till någon annan. För mig
har det varit mycket roligt au hålla på med
Emissionen och jag hoppas inte alla blivit
stötta av de förändrigar jag genomföri, utan
kunnat ha gjädje av au läsa sin Emission.
Jag vill också tacka alla aom hjälp till med
Emissionen i vår, för eU jätte bra arbete.
Jag önskar min efterträdare (Lena) och hela
den nya redaktionen (rer, Peter, Mats och
Elisabet) lycka till i boet.
Detta mycket tjocka nummer av Emis
eionen bjuder på mycket roligt och läsvärt,
till och med en hel bilaga om Quarnevalen.
Ur det övriga stoffet: Glasstest, Hemma
hos, Q-kör, SOF, Vårbalen, Sola, Matem
atik institutionen, ET-gasque och mycket
annat. Så jag hoppas ni får mycket aU läsa
i sommar.

Nu har våren kommit igen!!! Vår
känslorna flödar och de flesta ser nog fram
emot en ny och härlig sommar. Men för
vissa (bl a Anders och mig) kommer denna
dröm inte au gå i uppfyllelse, kronan kallar.
Vi får nu det närmaste året g! grönklädda
och tjäna fosterlandet och komma bori fr!n
föreläsninar, grh korridorer, tentor och

Tack f6r mfs och trevn11ommer
kram
('RDo/1°"'
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Puh I
ÄnlHgea har jag f4U lite tid över för att
hinna skriva ned dessa mina sista ord& ord.
Jag vill börja med att tach alla er
som gjorde nymhelgen till en fantastisk up
plevelse. Det mesta fungerade nä.stan per·
lekt, allt ifrln mottagningen av gästerna
tin v4rbalens avslutande llillis. V4ra gäster
utifrln var alla överväldigade, vilket är det
bästa betyg vi kan f4 för det arbete som
lades ned.

Jag tror att SM skulle fylla en ännu
större funktion om man istället för att
koncentrera sig p4 formalia, kunde be
handla praktiska problem pi n4gra av lirets
sektionsmöten. Vi funktionärer efterlyser
m!nga g!nger ideer fr!n andra teknologer
än den allra innersta kretsen av chefside
ologer. Jag tror att SM1 som är sektionens
mest besökta och viktigaste möte, skulle
kunna ge detJBa ideer. Lösningen som jag
ser det, är en 4terg!ng till hel4rs man·
datperioder. Det skulle frigöra tv! SM
per 4r. V4r ekonomi är inte mer kom·
plicerad än att hel4rs verksamhetsperioder
snarare skulle underlätta istället för att
komplicera. Dessutom skulle arbetet med
valberedning och budgetberedning halveras,
vilket skulle underlätta .lrassörens och ord
förandes övriga arbetsuppgifter.

I förra veckan var det SM. Där valdes
bl.a funktionärer för nästkommande verk·
samhetsperiod. Dessutom beslutades, till
alla äldre E-Osquan och E-Osqulda, glädje,
att instifta ett Belliormedlemskap i sektio
nen. Detta innebär bl.a att man kommer
att f! Emissionen hemskickad och att man
f4r beh4lla tolvannyckeln efter examen. De
praktiska problemen med Belliormedlemskap
hoppa, vi kunna lösa under sommaren s4 att
beslutet kan förverkligas i höst.

Om jag ville skulle jag kunna trötta
ut dig käre läsare med ännu fler argument
för eller emot ovanst!ende. Kanske är en
styrelse p4 elva personer n4gra för m!nga
t.ex. Det viktiga var inte att argumentera
för n�n viBS linje utan bara att ventilera
n4gra ideer som kanske skulle göra v4r sek·
tion ännu bättre. Man ska inte nöja sig med
att vara bä.st när man kan bli bättre.

När jag nu avpr som E-ordförande
skulle jag gärna vilja utvech dgra syn·
punkter p4 styrelse- och sektionsarbetet.
E-sektionen fungerar b4de inifr!n och
utifr!n mycket bra. Alla rutiner g4r efter
väl inarbetade och fungerande mönster och
nya ideer prövas ständigt. Det tinas dock
en sak som i viss mh förhindrar framförallt
styrelsens arbete. Nämligen de korta verk·
samhetsperiodema. Halv4rsvisa verksam·
hetsperioder har fördelar. Det är jag med
veten om, men fr!gan är om inte nackde
larna är betydligt fler och mer p4tagliga. Vi
har tv! SM per period. P4 det första väljer
vi val· och budgetberedning och behand·
lar föreg!ende periods funktionären verk·
samhet. P! det andra_SM:et tas beslut p4
bugeten och vi väijer nya funktionärer. Det
betyder att tynsdpunkten p! varje SM lig·
ger p! ekonomi och valfrlgor. En p4 m!nga
sätt olycklig situation.

'------- - - -

Med en hel del vemod i driften 4terst4r
det nu för mig att tach avg!ende funk·
tionärer för den g!ngna tiden och ÖllBb v4r
nya ordförande Annika Söderholm och alla
nya funktionärer lycka till. Deasutom ett
stort tack till Emissionen för deras först!else
för att mina manus blivit försenade ett antal
g!nger.
Er ordförande Stefan
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SNO-ORD
Mitt i Quarnevalen11 byggvecka är även er SNO lite upptagen, men en liten arlikel i
Emissionen ska jag ändå lyckas hinna med. Sedan sist har vi ha.ft en utbildningshelg p!
Alm!sa kursglrd tillsammans med Maskinsektionen. Ett av resultaten var en motion till
SM om att g! över till Kemisektionens system med tv! SNO som sitter på ett lr var och
tillträder höst respktive vlr. Detta för att öka kontinuiteten och fördela arbetet bättre inom
studienämnden. Motionen gick igenom på SM, s! till nästa höst kan vi nog börja med det
nya systemet.
Vissa förändringar har också skett på inriktningarna E och I an�ående de obligatoriska
kursblocken inom respektive inriktning, mer om detta på annan plats i denna förhoppningsvis
vita (denna sida ä.r vit! reds.anm) tidning.
På sista ESN för denna termin valdes ett antal personer som ska hjälpa till att driva
versamheten nästa termin. Vem som gör vad stlr att läsa i ESN:s protokoll fr!n detta möte,
(ovan nämnda protokoll återfinnes p! ESN:s anslagstavla utanför El). Ett fåtal platser finns
forlfarande kvar i Vi1!8a insfäutionsstyrelser. Är du intresserad kontakta mig (SNO).
Till nästa termin lev väl, må gått och ha en skön sommar.
Bengt Be,.,t,lSm

12n��•Tor
wlt�

Jag hade 1 2 flaskor whisky i min källare. Emellertid
tyckte eJ min hustru om detta mitt spritinnehav. variör
hon bad mig hälla ur alltsammans i vasken. Som jag inte
vågade säga emot henne började jag mitt vanskliga ar
bete sålunda. Jag drog upp korken ur den första flaskan
och hällde ut innehållet i vasken med undantag av ett
glas som Jag drack ur. Så drog jag korken ur den andra
flaskan. hällde ut innehållet i vasken med undantag av
ett glas, som jag drack ur. Jag drog sedan korken ur den
tredje flaskan. hällde ut ett glas med undantag av det
innehåll. som jag drack ur. Så drog jag korken ur den
fjärde vasken. hällde flaskan i glaset. som jag sedan
drack ur. Sedan drog jag upp korken ur nästa glaset.
hällde korken i flaskan och drog ur glaset. Därefter drog
Jag korken ur flaskan. hällde vasken i flaskan och satte
korken i flaskan med glaset och hällde whiskyn på flas
kan. Då alla flaskorna voro tomma. stödde jag huset
med ena handen medan jag räknade flaskor. korkar och
glas med den andra Det blev 29 precis. För att vara riktigt säker på min sak räknade jag en gång till Den gången blev det 74 igen Då huset passerade förbi räknade
1ag det heta om igen och till sist alla husen. flaskorna
samt vaskarna med undantag av en kork som jag hällde
i huset och drack ur.
4
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STVL-NYTT
Det lönar sig att försöka ändra
på. saker och ting!!!
Alla som har lä.st studieinriktningarna
Elenergiteknik och Industriell elektronik har
inte varit nöjda med att läsa Elektrisk
Anläggningsteknik och Elkraftteknisk Kon
struktionsteknik som obligatoriska kurser.
Men kamp ger stundom resultat:
6 april beslutade linjenämnden att du
som liuer studieinriktningen Elenergiteknik
/dr byta ut de obligatoriska kurserna:

ED 117 Elektrl1k Anliggnlng1teknlk,
2p och ED 119 Elkreftteknl1k Kon1truk
tlon1teknlk, 2p
mot ED 118 elenergl1y1tem GK, Sp plus

att du som liuer Industriell elektronik fdr
byta ut samma kuratr mot FG 080 detorer

I regler1y1tem, 3p
Du som väljer att byta ut kurserna
måste ansöka om detta - STVL har som
alltid en blankett.
BYTE AV KURSER MEDFÖR för in
riktnin�en Elenergiteknik att man måste
läsa mmst 19 p valbara kurser, och för
Industriell elektronik minst 21 p valbara
kurser.

PLATSANNONS
Studievägledningen föryngrar sig och behöver
!r o m augusti nytt, friskt blod.
Du som vill ha ett givande arbete vid sidan
av studierna hör av dig till oss omgående !
VI erbjuder:

* Fri parkeringsplats
* Kaffekassa
* Oregelbundna arbetstider
* Komplement till studierna
* Umgänge
* Nya, utvecklande erfarenheter
* En merit att ha d4 du söker jobb

H& ev dig tlll StudlevlgledernE 1nerHt III
Tolvans

tipp-tjänst.

(se Q-kör)
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15:e pl11t1 var vår placering i årets SOLA
Stafett efter 200 meter. E-sektionen hade
med lite hjälp utifrån lyckats få ihop nästan
ett helt lag. Lite tunt att vi inte kunde vara
fler elektriker. Det behövs ju bara 30 st per
lag. och det är dj-t kul.
Resan ner gjordes med en buss. som
vi delade med fysikerlaget, och med två
småbilar. Småbilarna tappades bort redan
i Vagnhärad, men de lterfanns i Göteborg
lagom till starten. De utsmyckades med
var sin egenhändigt tillverkad sponsorskylt.
Småbilarna användes sedan som följebilar un
der de olika etappema. Varje etapp var indelad
i ca fem sträckor. som sprangs av olika löpare.
om1tert var det varje etapp för att samla ihop
fältet. Vissa lag sprang JU lite fortare än an
dra...

Efter starten i Göteborg for bussen di
rekt till Lilla Edet. Vad denna lilla bruksort är
mest känd för E"det nog många som vet, och
det ska du skita il Väl framme monterade vi
upp Elektros bärbar. där det vi sålde varmkorv
skänkt av Sibylla. Alla var hungriga så vi hade
fullt sjå med att spruta ketchup och senap
på korvarna. Hela tiden (även under resten
av stafetten) underhölls v, av Teknikum från
Uppsala. De hade med sig en bilstereo. mon
terad på en kärra. Ur denna kom det en och
samma kvack-låt om och om igen, Den låten
kan vi nu.
Vid tio-tiden bröt vi vår bärbar och bussen
fortsatte till Säffle. där de som inte sprang
nattpass sov. De två första gängen som
skulle springa natt, tog varsin småbil och for
till respektive start ort.
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Att springa på natten var underbart.
Lagom svalt och skönt. Man behövde inte
ens lida av ensamhet. Det var alltid 100 st
som sprang och man hejades fram hela tiden
av följebilarna. vilka även försökte dränka en i
Pripps Pluss. Någon vätskebrist var det inte
tal om. När alla i vår bil sprungit klart for vi
iväg för att få lite sömn i oss.
Loppet fortsatte i samma stil fram till
Inför sista
Karlstad. där slutmålet var.
sträckan låg vi och gassade i solen (det
på Skutber
var verkligen SOLastafettl)
get. Bärbaren var naturligtvis uppe, så ingen
behövde ligga och vara hungrig. Problemet
var bara att ägaren till en restaurang där uppe
kom och klagade. Han sa att vi inte fick sälja
korv där. Så när han gått började vi skänka
bort korven istället. Mot att vi fick ett litet
bidrag till vår bensinkassa förstås.

När Leif Bentell. vår siste löpare, kom till
målet i Karlstad, stod vi redo att ta emot
honom. Sponsrade av SAS som vi var. skulle
han naturligtvis få flyga den sista biten. SA
vi hade byggt ett "flygplan·. bestående av
en cockpit. två vingar, en stjärt (vems talar
jag inte om!). och två rader med fönster. SI
målgången gjordes gemensamt av hela laget.
bärande pi vår skapelse. Vår slutliga lacer
f.
ing blev 78:de plats. Inte sist i alla fal .

Väl i mål var det bara dusch. mat och
fest som gällde. Festen hölls i Folkets hus.
även kallad bastun. Det var mycket folk och
mycket varmt. Om man gick ut såg man inte
in genom fönstren. för de var alldeles immiga.
Trots detta var det full fart på dansgolven.
och när vi skulle lka Id 1 var det med ett
visst vemod jag lämnade dansen. Men väl
inne i bussen vällde tröttheten över mej... och
jag vaknade några timmar senare i Stockholm.

Tack Finn och övriga solakommitte'are
för en kul resa!
/Sn5ret
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'J1 o.r v1 den utb;I dn in.s

v1

Efter sex år på den här skolan börjar man bli lite lätt trött
på den. Inte för att jag inte trivs, men det ska bli mycket
skönt att få slippa tenta när jag en gång blir klar. Under åren
har jag dessutom stött på många lite underliga saker, dåliga
kurser och besvärliga personer. Så här på slutet tänkte jag
försöka ge en liten bild av vad som kan förbättras (eller
rättare sagt: Chefsemitteuren var så orolig för att han inte
skulle kunna fylla tidningen så han övertalade mig att göra
av med två sidor debattartikel.)
1979 infördes årskurs ett i den nya kursplanen som
kursrevideringen ledde till. Efter en mycket lång tid
hade linjen gjort en kraftansträngning och äntligen
förändrat utbildningen. Om man betänker att den enda
ändringen under drygt tio år var att byta en kurs i
elektronfysik mot en i halvledarteknik blir man lite
skrämd. Under de tio åren mellan 1969 och 1979 måste
det väi ändå ha hänt en del på elektroniksidan. Redan
1976 sålde till exempel LM sin första AXEväxel till
Saudi!lrabien.
Kursrevideringen var mycket nödvändig, men det faktum
att den behövdes så otroligt mycket säger e) del. En
utbildning måste vara dynamisk. Nya moment ska in
när de kommer, gamla lite mer otiasenliga moment ska
på samma sätt förpassas till de mer museala markerna.
Idag har vi klarat av att genomföra en helt ny kursplan,
vt har moderniserat utbildningen och fått in mycket som
knappt ens nämndes tidigare. Nu måste vi vara p� vår vakt
och se till att det inte stelnar på samma sätt en gång till
Förändringen av kursplanen hade aldrig kommit till om inte
ett stort antal mycket engagerade teknologer hade drivit
frågan i linjenämnd och andra organ. När utbildningsfrågor
diskuteras idag verkar det tyvärr ofta som det inte är
teknologerna som driver utvecklingen längre. Ibland får
man till och med känslan att teknologerna snarare bromsar
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i s t ä l l e t f ö r a t t s k j u t a p å . V i m å s t e d i s k u t e ra f r å go r n a ,
v a ra b e r e d d a a t t f ö r ä n d r a , l y s s n a på ä l d r e t e k n o l o g e r
o c h c i v i l i n g e n j ö re r o c h g ö r a a l l t v i k a n f ö r a t t h å l l a
u t b i l d n i n g e n up t o d a t e .
V a d f i n n s d e t d å k o n k t e t f ö r f r å g o r a t t j o b b a m e d ? Det a r b e t e
s o m p r e c i s b ö r j a t f ö r a t t f ö r ä n d ra s t u d i e i n r i k t n i n g a r n a s ä r
d e t s o m k ä n n s m e s t a k u t . A t t v i i da g i p r a k t i ke n b a r a h a r
t r e o l i k a k u r s b l o c k a t t v ä l j a me l l a n h a r s i n a s p ec i e l l a s kä l .
Det ä r i nt e s å a t t a l l a tyckte a t t d e t s ku l l e v a r a d e t b ä s t a
s ä t t e t a t t p ro f i l e r a s i g . S n a r a r e t v ä rtom . . . K u r s b l o c k e n kom
t i l l för a t t f å v i s s a i n s t i t u t i o n e r a t t s a m a r be t a . Det s y f t e t
ä r n u m e r a u p p fy l 1 t o c h d e t ä r d ä rmed o c k s å d a g s a t t l ä t t a
l i t e p å s t yr n i n ge n i k u r s b l o c k e n .

Me l l a n h ä l f t e n o c h t v å t re d j e d e l a r a v a l l a t e k n o l o g e r p å
E l e kt ro h a r e n e l l e r e t t p a r f y s i k t e n t o r k v a r t i l l s l u t e t .
N ä r man l ä s e r f ys i k som r e s t t e n t a e f t e r a t t h a k l a r a t d e t
m e s t a a n n a t p å l i n j e n k ä n n e r m a n s i g i nt e s ä r s k i l t mot i v e r a d .
Det b l i r myc k e t a v e t t o n ö d i g t o n t s o m må s t e g e n o m l e va s .
V a r f ö r s k a i n t e v i som p å d e f l e s t a a n d ra s e k t i o n e r k u n n a
s e t i l l a t t e l e v e r n a k l a r a r t e n t o r n a n ä r d e s k a ? P å a n d ra
o r d n a s d e t o f t a r e p e t i t i o n s k u r s e r i n n a n omte n t o r n a
Hnjer
i s e ptemb e r , k u r s e r d ä r e n a s s i s t e n t r ä k n a r de s i s t a fy ra e l l e r
fem t e n t o rna o c h h j ä l p e r t i l l med f r å g o r . Är d e t ren s n å l h e t
s o m g ö r a t t E l e k t r o a c c e p t e r a r a t t e l e v e rna s l ä p a r m e d t e n t o rn a ? ·
I � s i i tu t i o �e n f ö r t e l e t ra f i k o c h d a t o r s y s t em ä r no g d e n
i n s t i tu t i o n s o m g j o rt m i g m e s t b e s v i k e n u n d e r å r e n . D e
h a r i nt e l y c k a t s g ö r a e n e n d a k u r s som i nt e h a r e l l e r
h a r haft b r i s t e r p å e t t e l l e r a n n a t s ä t t . Myc k e t b e r o r
p å e n vä l d i g ö v e ramb i t i o n , a n n a t p å a t t d e t i nt e a l l tj d
h a r v ar i t r ä t t mä n n i s ko r s o m s k ö t t k u r s e rn a . D e t so m
d o c k r e t a t m i g m e s t ä r d e t l i t e t r å k i ga b e m ö t a n d e man
fått när m a n k r i t i s e r a t u p p l ä g g n i n g o c h h i nn e h å l l , o c h
d e t n ågot n o n c h a l a n t a b e t e e n d e t mbt t e k n o l o g e r n a s t i d .
D e t ä r s j ä l v k l a r t a t t d e t s k a t a t i mma r a t t f å e n l a bb
att f u n g e r a bara för att det s t å r fel i l a b P M e l l e r för
a t t l a b b u t r u s t n i n g e n i nt e f u n g e r a r . V i har f a kt i s k t i n te
tid t i l l det.
M a t s ö n n e s t am

9 ___________

_ ___]

Vårbalen
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Efter frukosten var det hemfärd till stan
och de flesta !Ide hem för att ladda upp
för kvällens evenemang, Pripps. Gästerna
fick dock föret gå ut på stan för att smaka
punsch.
P! den stora dagen, Valborgsmässo
afton, är det traditionsenligt !anborg på
Skansen. Då sU.r alla Stockholms studen
ters !anborgar tillsammans med Student·
s!ngarna på Sollidenscenen för att sjunga in
våren, en ceremoni som avslutas med möss
påtagning.

Vår bal för v!ren kallas självklart vår
balen. V!r bal firar det nya Arets ankomst.
Nu är det alltså det digitala Aret 11101 (eller
nåt, det är ju ändå ingen människa som be
griper vad de där siffrorna st!r för).
Själva v!rbalen g!r traditionsenligt av
stapeln valborgsmässoafton (30 april) på
Grand Hotel, men festandet börjar mycket
tidigare. Redan lördag morgon (28 april)
började det hela med att vira långväga
gäster från Norge (Trondheim) anlände och
bjöds på en eillfrukost av sällan skidat
slag. Sedan anlände övriga gäster fr!n olika
Tekniska Högskolor runtom i Sverige och
Finland. Föret fick de genomgå en mer eller
mindre minutiös rutin för att få beträda
elektriens mark.

På eftermiddagen !kte dessa gäster samt
ett an tal elektriker ut till v!r nya fina
(två-miljoner-kronors) Osqvik-stuga. Det
började med en mycket delikat middag, un
der vilken vår frekvensnormal Carl Nisser
ledde sången och stojet. Efter middagen var
det s! dags för bastu. I den nya stora bastun
steg stämningen snabbt. Vissa ans!g att
man borde ta sig ett dopp emellan!t. Sagt
och gjort, men man fick se upp för isflaken,
bnTITI'.... Kvällen led mot sitt slut och nat
ten föll s! sakteliga på, och den gemytliga
stämningen fortsatte. Det anordnades dans
i stora huset, några satt kvar i bastun och
v issa förirrade sig ut i skogen (vad kan man
väl inte hitta där?). SA sm!ningom började
man bli något trötta, s! en efter en gick för
att " törna in".

10
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Pi valborgs afton var det dags för att
fira det nya och det gamla året pi Grand
Hotel. Av 300 personer var hälften kvin
nor. Det är alltid mycket trevligt, även
om flickorna på Elektro "bara" får 150
st killar att välja pi (vilket är ett klart
avbräck, naturligtvis, men... ). Middagen
hölls i Spegelsalen, en nå.got mer kom
pakt lokal jämfört med Vinterträdgirden.
Spegelsalen är annars vacker med alla sina
speglar. Gästerna var många och promi
nenta. Bland dessa. märktes Gunnar Pet
tersson, Gunnar Fant, Franz Cech, Gunnar
Brodin mfl. Maten ja, den var som alltid
utsökt. Vi avbröts hela tiden av allas vår
frekvensnormal Carl. Sång och åter sång.
Stämmningen steg betydligt efter hand.
Carl hade vissa problem att få tyst pi oss
när det var dags för sång. Vördnadsfullt
tyst blev det dock vid utdelningen av sil
ver epsilon och medaljer. Silver epsilon
utdelades till Åke Sivard, Fredrik Kempe
och Anders Vass. Medaljerna förärades Jo
han Skogster_ och Lars-Göran Lundin, för
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att de byggt den alltid fungerande växlings
automaten i Tolvan, samt Bengt "BB"
Ormegard och lngmar Johansson för hugg
kursen. Fler saker delades ut, nämligen pre
senter.
Det var teknologer från andra sektioner
och högskolor som förärade E-sektionen
med diverse mer eller mindre användbara
saker. Stefan fick springa som en jo-jo upp
och ner i trappan för att ta emot presenter.
Han verkade inte si ledsen för det (särskilt
inte när det var frågan om Ratzeputs).
Tal hölls naturligtvis också.. Det tradi
tionsrika talet till kvinnan hölls av fd vice
ordföranden Magnus Hjern. Detta tal repli
kerades av vice ordförande Anna Laurin som
höll ett tal till mannen. Det skulle onekli
gen bli tomt på teknis utan mannen. Frigan
är om man som tjej skulle stå ut utan Os
quar. Nåja, nu får jag inte förvirra mig i an
dra tankar. Helt ostrukturerad har jag varit
hittills och tyvärr, nu fortsätter svamlet.

14.
1 5.
16.

AL PROSCIUTIO (Tomat, ost, skinka) . . . . . . . . . . . . . . . .
CANNIBALE(Tomat,ost, köttfärs) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPRICCIOSA(Tomat, ost, skinka, champinjoner) . . . . .
GLADIATORE(Tomat, ost, räkor, skinka) . . . . . . . . . . . . .
GUDFADER (Tomat, ost, skinka, tonfisk, tabasko,
kapris, paprika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAWAII (Tomat, ost, skinka, ananas) . . . . . . . . . . . . . . . .
INBAKADCALZONE(Tomat,ost, skinka) . . . . . . . . . . . . .
LAGUNA(Tomat, ost, bacon, lök) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARGHERITA(Tomat, ost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARINARA(Tomat, ost, räkor, musslor) . : . . . . . . . . . . . .
NAPOLETANA(Tomat, ost, sardeller, oliver) . . . . , . . . . .
QUATIRO (Tomat, ost, musslor, skinka, räkor,
kronärtskockor, champinjoner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEGETARIAN (Tomat, ost, lök, oliver, sparris,
kronärtskockor, paprika, champinjoner) . . . . . . . . . . .
VENEZIA(Tomat, ost, tonfisk, skinka) . . . . . . . . . . . . . .
VESUVIO (Tomat, ost, skinka, paprika) . . . . . . . . . . . . . . .
CACCIATORE(Tomat, ost, salami, kronärtskockor) . . . .

22:22:23:
:!4:22:21:23:22:20:22:22:25:23:22:22:22:-

Alla pizzor för avhämtning 20 kronor, sallad ingår.
Välkommen och smaka på-våra pizzor och a la carte.

--- - - - - - - - --- - ·
------------
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Vid kaffet var det dags för interna sång·
artäflan. Caisa presenterade fyra bidrag.
Det första bestod av sång (!) och gitarr
spel av Alf Ahlström. Efter detta fortsatte
Q-Arnes sångdetalj med en glad trudelutt.
Trio du o ja' hette nästa sånggrupp. Visan
handlade om U-båtar mm. En hockey
klubba svingades också. Sist men inte minst
Fredrik Kempe med en visa som upplyste
oss om vissa väsentligheter här i livet. Ju
ryn beslöt att Trio du o ja' var värdiga att
förvalta vandringspriset Tandborsten ett år
framåt. Av jublet att döma efter Trio du
o ja's framträdande var även publiken nöjd.
(Detta påminner mig om en snarlik tävling
där fel låt vann, tänk så det kan bli.)
Efter denna långa sittning var det så
dags för en vals ( av vissa säkra källor karak·
täriserad som hockey och av vissa andra
som biljard). Andra glada språng följde
på valsen. Törstiga blev vi alla ty det var
mycket varmt, även för de som inte dansade.
Efter en förtjusande kväll på dansgolvet i
frack och långklänning, längtade alla till
efterköret, där del serverades billigare svala
drycker och där ledigare klädsel var tillåten.
Kl 1 avslutades balen och vi tog oss
till Sing-Sing med en hyrd buss som gick
i skytteltrafik. Dags alltså för det efter·
längtade efterköret.
Sing-Sing var även i år mycket för
vandlat, i år dock utan danshöns. Baren var
i storleksordning jätteformat, både till in
nehåll och längd. Musiken var bra, färgerna

många och publiken trevlig. Det var den
fortfarande framåt morgontimmarna då PR
dukade upp till jätte-sillis för det 100-tal
personer som var kvar. Stämningen var
högre än någonsin när TV-kändisen Calle
Nisser ledde sången mot oanade frekvenser.
Efter detta vek sig Emissionens utsända
för tröttheten men några tappra drog ut till
Djurgården för att spela den traditionella
brännbollsturneringen. Elektro vann och
fick släpa hem den s.k. •snoppen" (ganska
tung sak). Tack till PR och alla andra som
gjorde årets vårbal till en sådan lyckad och
minnesvärd tillställning.

12
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Nu hoppas vi att ni har hämtat er från vårbal och Quarneval. I det sammanhanget vill
vi passa på att framföra vårt stora TACK till alla som hjälpte till att göra vårbalen till vad
den blev.
TACK Jesper för musiken
TACK Struvan och Mat, K. för 1 Bar
TACK Anden,arna M.,0. Åke, Lasse M. och Gunnar A. för hjälp med städningen.
TACK Leif och Sven-Hlian för utsmyclcningsbjälp.
TACK VirbalskommiHen för gott samarbete och en bra helg.
'IL
TACK Alla ni andra som känner er träffade!

!('

Nu är terminen nästan slut, men än återstår ett avslutande kör:
ELEKTROS TENTAPUB p6 borgg6rden 16rdagen den 26 maj, efter ,lila tentan.
Om vårbalen gick ihop kan det dyka upp angenäma överraskningar...
Slutligen får avgående klubbmästare och vice be att få tacka för en angenäm vårtermin
och önska Michael och Johan all lycka i höst!
Trevlig sommar!
EVA

MICHAEL

FODELSEDAGSTARTOR
JON, JAN OCH JOHN HAR ALLESAMMANS FÖDELSEDAG I DAG OCH UNDER
F I RANDET UPPTÄCKTE NÅGON ATT MEDAN JOHN V I SSERLI GEN ÄR
HÄLFTEN SÅ GAMMAL SOM JON ÄR NU, SÅ KOMMER JAN DÅ ATT VARA
DUBBELT SÅ GAMMAL SOM JON VAR NÄR JOHN VAR HÄLFTEN SÅ GAM
MAL SOM HAN ÄR N U , JANS ÅLDER ÖVERST IGER FÖR NÄRVARANDE JOHNS
MED L I KA MANGA ÅR SOM PRODUKTEN AV S K I LLNADEN I. ÅR MELLAN
JON OCH JAN OCH HALVA S K I LLNADEN I ÅR MELLAN JONS OCH JOHNS
ÅLD E R ,
HUR MÅNGA LJUS F I NNS DET SAMMANLAGT PÅ DE DÄR TRE FÖDELSEDAGS
TÅRTORNA?

13
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Sent en kväll när vi alla voro trötta,
begav sig tre emitteurer till Kungsholmen,
närmare besfämt till Ahlströmmerga.ta.n,
f.ör att besöka allas vir ordförande Stefan
Ostlund. Rösten hade han tappat och trött
var han (efter virba.lshelgen?), men han
ställde glatt upp ändi.
Vi kom lite för sent och därför var maten
klar. Vi bjöds pi italiensk pasta tillsam
mans med ett utsökt vin (enkom införskaffat
för detta tillfälle?). Till efterrätt bjöds vi på
naturens egna läckerheter, i form av en ny
plockad (?) ananas.
Stefan bor i en liten men ändi trivsam
lya pi ca 30 m2 • Han hyr sin lägenhet i an
dra hand, men han har ändi satt sin prägel
pi lokalerna.. Han har bott i lägenheten ett
ha.lvir och innan dess flyttat tre ginger pi
6 månader. Han är mycket tacksam mot
Cecilia. som uppliter sin vining åt honom.

Det visa.de sig snart att han är en man
som inte ger upp i första ta.get. Vi ägna.de
en lång stund till att diskutera hur han hin
ner och orkar med allt, och hur han kan
komma ihåg att göra a.fä han ska göra. Det
visa.de sig att han försöker och lyckas plan
era väldigt mycket. Fast fickalmanackan
räcker inte till, si han skriver upp allt pi
ett papper och sedan prickar han av efter
hand. " Anna.r11 spar jag det till en annan
dag", anförtrodde han oss. "Människan är
innerst inne lat", är ett annat vist ordsprik
han kan.
- Riiiiiiing, kvällens tredje ilskna signal ljöd.
Det var hans mor som ringde och undrade
hur det stod till med sin " lille" son.
När han pratat färdigt och lugnat sin
mor, fråga.de vi honom om han inte skulle !i
abstinensbesvär i höst när han inte längre
ha.de något att göra. Trodde vi j a!! Det
visa.de sig att han har vilda planer på
kulturverksa.mhet såsom blivande kultura.t
ta.che och han sitter även med i kornitteen
som planerar 75-irs jubileet. Dessutom
fortsätter han som kårpamp och aktiv, inom
partiet (SA alltså).
N6, hur ir d6 Stefans bakgrund?

14

Han kom till världen i Gävle i början
av det decennium som så sminingom kom
att präglas av "The Beatles" och stu
dentrevolter. Ensam var han dock inte
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vid detta tillfälle, utan strax därpå följde
(till läkarnas förvåning?) en lika dan till.
Snabbt bestämde sig föräldrarna att den nye
lille skulle få heta Sören.
När Stefan (och troligtvis även Sören)
var 8 år och en tvärhand hög flyttade
familjen från Norrland till kraftmetroplen
Västerås.
Fadern arbetar där, på en
inte helt okänd elkraftindustri, med elin·
stallationer. Modern är lärare. Alltså
har Stefan redan frå.n barnsben de rätta
förutsättningarna för ati bli en kracker.�,
På. fritiden ägnade sig Stefan (och även
Sören) mycket it ishockey. Detta var de
ras stora intresse fram till 16 å.rs å.lder. Då
tog allt slut i och med att Sören bröt benet.
Stefan tyckte inte att det var lika roligt utan
brorsan och så. kom det hela av sig.
I samma veva slutade Stefan också med
ett annat av sina stora fritidsintressen,
nämligen att spela piano. Det å.ngrar han
mer. Då verkade båda dessa beslut ej så.
dumma, ty på hösten samma å.r började Ste·
fan i gymnasiet och fick annat att tänka på.

Bröderna Östlund gjorde sen lumpen
tillsammans. Detta skedde i Linköping.
" Det var skönt att flytta hemifrån ett tag",
tyckte Stefan.

Unge herr Östlund tillbringade sen 3 år
på N-linjen vid Zimmermanska (en ökänd
Västeråsskola som numera fungerar som
Högskola och inhyser diverse suspekta elek
triker) och enligt Stefan är den "pärlan
bland svenska skolor" .

Så var det då dags för Teknis. Här
skildes bröderna åt. Ty Sören tyckte att
Elektro var mest skit. (Vi få.r hoppas att det
har gått över, reds anm). Stefan erkänner
dock att han i ett visst läge hade vissa fun·
deringar på att välja Kemi istället.

I skolan var Stefan enligt egen utsago
en plugghäst. Likaså. Sören. Fast Sören var
alltid bäst. (Vi spå.rade ett litet komplex
här så vi lämmnade ämnet).

I ettan ägnade sig Stefan åt sina studier.
I början var han lite nervös för hur det
skulle gå att plugga så svåra saker. Efter
lite osäkerhet i början lossnade det och allt
gick så bra, så bra.
Motsvarar utbildningen dina förvänt
ningar? frågade vi. • Nej, jag kan inte så
mycket efter 3 år som jag trodde att jag
skulle kunna", svarade Stefan sanningsen·
ligt, men han ångrar inte att han valde Elek
tro. " Det är är något meningsfullt jag plug·
gar och dessutom är det intressant". Han
erkände också att han hatar tentaveckorna.
Lusten att plugga liksom försvinner framåt
fredagen.

15

Stefan har inte tid för så många hob·
byverksamheter utanför Teknis just nu.
Musik lyssnar han gärna på, bl a The Bea·
tles och Status Quo. Intressena är mycket
koncentrerade till Teknis och Elektro. " Alla
uppdrag är roliga", tycker Stefan, "även de
som kanske inte anses som så speciellt put·
slustiga.•
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"Engagemang gör att man blir han
dlingskraftig. Teknistiden är en viktig tid
när man även skall utvecklas socialt. Detta
behöver dock inte ske på Teknis", menar
Stefan, som har full förståelse för de som
har andra intre88en. Själv verkar han aldrig
få nog av Teknis. Vi vet alla att Stefan
syns mycket på fester och därför pa88ade vi
på och fråga om vilken fest som var bäst.
•Tungt Q-kör", sade Stefan utan att blinka.
Vi tror honom! (Se bilder på annan plats i
tidningen, Stefan ser ut att må bra!!).
Här klämdes den första gäspen. Så vi
tog fikapaus och åt kakor. Då klämde Stefan
fram att han är en mycket matglad person,
men att det även medför vi88a. nackdelar om
man inte kombinerar det med en väl avvägd
mängd motion. Något som han inte fått i
överflöd på sista tiden.

Praktik har Stefan gjort som indus
trielektriker. En nyttig erfarenhet. Där fick
han (på fikarasterna) lära sig mycket om
livet, bl a om huset, bilen, båten, hunden
och inte att förglömma, kärringen. (Apropå
kärlek så hette den första förälskelsen Nic
kan. Idag en välmående liten kissekatt på
ca 15 år.)

Redan i gymnasiet så gjorde han viss
praktik. En sommar var han i England och
jobbade med elsvetsaggregat. Kanske var
det här han fick intresse för elkraft? Där var
det "fas i ena handen och nolla i den andra•,
som han själv uttryckte det och avsåg då
den skillnad i elsäkerhet som skiljer Sverige
från andra länder.
Nu började gäspningarna. dugga allt
tätare både hos 088 och Stefan, som utbrast:
- Oh, är klockan redan över 12.
För att inte vara alltför ohövliga. börja.de
vi förbereda vår sorti och tackade Stefan för
att vi fick komma.

Stefan är en ödmjuk man som har in
sett att det är svårt att sia om vad som
händer efter Teknis. Kanske blir han kvar
här ett tag (han arbetar nu ibland som
assistent, något som han varmt rekom
menderar för övrigt). ASEA är han inte
heller främmande för. •Mina värderingar
på arbete kommer att ändras", menade han,
men han vill naturligtvis arbeta med något
han trivs med. Han har inga förväntningar
på statusprylar och han trodde att han
skulle bli en modern man och eJ hamna i
"Svenssonidealet". "Fast man åndra.r sig
kanske sen ändå", tillade han.

THE M I LLER' S PUZZLE
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I RADEN MED DE 9 NUMRERADE SÄCKARNA ÄR PRODUKTEN AV S I NGEL
OCH PARSÄCKARNA T I LL VÄNSTER 196, V I LKET ÄR TALET I M I TTEN ,
HUR KAN MAN, MED M I NSTA ANTALET FLYTTADE SÄCKAR, ÅSTADKOMMA
ATT DELS DE VÄNSTRA OCH DELS DE HÖGRA S I NGEL- OCH PARSÄCKARNAS
PRODUKT ÄR L I KA MED TALET I M I TTEN ??i
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OFVRIGT

....------ - -----··--- ·-STVL-NYTT
VAL AV KURSER • 20 MAJ = sista

HeJHnl

dag III

Nu börjar man vakna till(pga våren
alltså), och det har tydligen tröjleverantören
också gjort. T-tröjorna ligger på posten och
så småningom kommer väl även tennis-dito.
Det kommer att finnas ett antal extra
T-shirts att köpa men antalet är strängt
begränsat så snabba på! I öfvrigt är det
inte mycket att tillägga utom en ganska
pinsam och tråkig sak: Det har på senare
tid legat ett antal provtröjor i funk- rum
met. Dessa ska skickas tillbaka ml lever
antören om vi ska slippa betala för dem.
Tråkigt nog kan jag inte skicka tillbaks alla
I tennis-tröjorna då en del av dem kommit på
j avvägar. Skulle någon veta något om det
, kan väl han/hon säga till. Det vore synd
I
om sektionen ska belastas med utgifter pga
svinn från självaste funkrummet.

När Du läser detta har väl Quarnevalsyran
börjat lägga sig och Du förbereder dig för de
sista tentorna för den här terminen...
(Tentan i EF 146 Telesystem sk är förresten
flyttad till 18/5 8.30-13.30 i sal E11. E12)
Därefter kommer väl sommar, sol. bad
och getingar ? Unna dig lite semester också
vid sidan av arbete och tentaläsning. och
satsa inte på för många tentor i september
- bättre att ge ordentligt på ett par än halv
dant på många.
Höstens schema är troligen tryckt i mitten
av maj - du hittar det utanför studievägled
ningen.
Studievägledare kommer att finnas här
fram till 15 juni och efter 15 augusti. Under
sommaren händer det att vi vittjar brevlådan.
så om du vill oss n!got - skriv ett kort så hör
vi av oss.

Trevlig tJllr!!!!

.,_______ Öfvrl1. _

Ha en skön sommar !!!

'--

-

Bettan - Carina - Gunnar - Peter
-

- -·-·- -· --- -· -···-·-

L�shlll� -1-;u 11th1-t

'

'RÖ-4+

L�Shi V\i ho.r

Bilar är en företeelse som hjälper till att
förkorta avstånden mellan avlägsna plat
ser - som mellan denna värld och nästa.

nr l · l'f&'i

iY1 läl'l'\>1C1h o.v-:
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Ny professor på TET
Det bar nyligen tillsats en ny professor
pi illBtitutionen för Teoretiå Elektroteknik
(TET). Han beter Staffan Ström.
Ur·
sprungligen var .han lektoringenjör pi insti·
tutionen för Teoretisk Fysik vid Chalmers
Thkniska Högskola i Göteborg, där han
syBBlade med partikelfysik till 1972. Han en·
gagerade sir mycket l den forskninlP,avdel
ning i Tillampad Matematisk FyBJk, som
bildades 1976. Han förestod denna friln
1977. Han specialserade sig pi vigutbred
ningsproblem (elektromagnetiska, akustiska
m 8). Han är mycket teoretiskt lagd och vill
gärna orientera institutionens arbete mot
teoretiska problem. Han tillträdde tjänsten
l maj och börjar sin versambet l juni.

AU säga dgot goU om tigresa.n upp
skulle bara ge eU felaktigt intryck, klart stir
dock au de stockholmare som fler till de
nordligaste ljällen inte gör det för tilgresallB
skull. Till min förvilning fann jag aU även
om urinnevilnarna inte kunde tala svenska
(fysiologiska skäl?), sil förstod de deUa mil
alldeles utmärkt.
Si började en invigningstid dil jag för·
utom spr.lket försökte lära mig de mili·
tära och civila vanorna. Detta skedde
företrädelsevis vid lilnga promenader med
mycket packning i de slilna omnejderna. Av
den berömda Nordiska kärvheten märktes
föga. Istället skulle jag vilja säga au
den tystnad som normalt omger en klunga
Norrlänningar är en 11tvec.lrlad form av
hänsyn. Inget kackel för au dölja vad man
tycker och tänker utan en rak och skön
ärlighet. Blir man t ex arg pil nilgon visar
man bara det helt enkelt genom au sparka
in pannbenet pil vedebörande utan nilgot
hyckleri.
Efter nära ett il' där uppe bar jag nu
börjat bli accepterad som gruppmedlem och
har börjat försiktningsvis undersöka de in
terngruppvisa svala banden, men mycket
forskning ilterstilr och anslagen tryter. Mitt
förordnande gir ut i slutet av maj mn jag
räknar med att ha samJat sil mycket mate
rial au en bearbetning skall kunna leda till
en avhandling.

ETT ÅR MED NORDMÄNNEN
Jag trodde knappt mina ögon, konun·
gen hade beslutat sända mig au göra tjänst i
Nordmännens land. Med utgingspunkt friln
Armens starkaste fäste, Bodens fästninf,
skulle jag utfon.lra Nordmänniskornas liv
och leverne.
Boden •stad• ligger vid
Lule älv ungefär tre mil in i landet, man
kan nästan li.lrna den som en kräftsvulst i
tarmkanalen.
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KURSÄNDRINGAR
Angående LNE:e beslut att ge dispens från vissa obligatoriska kul'Ber inom inriktningarna
ELENERGITEKNIK och INDUSTRIELL ELEKTRONIK.
Beslutet är en rol'Bta del i en uppföljning och förändring av de båda studieinrikt
ningarna elenergiteknik och industriell elektronik. Nedan följer en beskrivning av föl'Blag
till rorä.ndringar vilka ä.nnu inte har fastställts av LNE, men som ä.ndå ligger i linje med
LNE.s dispensbeslut.
Studieinriktningen Elenerglteknlk
Kul'Ben ED 118 ELENERGISYSTEM gk 5p görs obligatorisk, p g a dess centrala betydelse
för förståelaen av elkrafttekniska system och komponenter.
Kursen ED 117 ELEKTRISK ANLÄGGNINGSTEKNIK 2p görs valbar. En del av in
nehållet ges idag i andra kurser, såsom Elkraftteknik Il, Elenergisystem gk och Elektroteknisk
materialteknik.
Kursen ED 119 ELKRAFTTEKNISK KONSTRUKTIONSTEKNIK 2p görs valbar och
utökas med både övningar och laborationer i högeffektslaboratoriet. Innehållet i denna kurs
är viktig ror rorståelsen av fysikaliska förlopp i elektriska anläggningar.
Studlelnrlktnln1ea lndu1trlell elektronik
EN NY KURS •INDUSTRIELL ELEKTRONIK• ca 2 p görs obligatorisk. Denna kurs
skall vara en introduktion och en översikt över ämnesområdet industriell elektronik. Bl a
behandlas funktion hos apparater och delsystem som mätgivare, omvandlare, eignalövenoring,
programmerbar övervakning och styrelektronik ingående i industriella processer. Denna nya
kurs utarbetas i mån av resurser förhoppningsvis till läsåret 85/86.
Kursen FG 080 DATORER I REGLERSYSTEM 3p görs obligatorisk eftersom styrning
och reglering m h a datorer är centrala områden i inriktningen.
Kul'Ben ELEKTRISK ANLÄGGNINGSTEKNIK 2p görs valbar. Vissa förändringar av
kursen kan tänkas vilket skulle göra den mer anpassad till inriktningen.
Kursen ELKRAFTTEKNISK KONSTRUKTIONSLÄRA 2p görs valbar, vilket beror på
att den inte kan betraktas som central ror inriktningen.
Som synes innebär förslaget att de för de två inriktningarna gemensamma kurserna min
skar, vilket ger större möjlighet att tillgodose önskemål inom de enskilda inriktningarna.
Arne Nordin, Studierektor I

+E

UTEXAMINERADE
Sen förra numret har dessa E-Osquars
lämnat slagfältet med segern och examens
beviset i hand.
CLAS STERNER E 7 5
ULF S,\MUELSSON E 79
HANS OHMAN E 79
HÅKAN SIDENVALL E 8 0
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Tyngre Q-kör
.. rc·orut 1,,
.
van har
J.O1euer
,, Lag mte 'T'
O

•

Festen började med att man fick göra en
något originell entre. En i taget fick lägga
sig på en plan ka av silver och bli intippad
genom väggen. Man föll och föll och lan
dade i något mjukt, slemmigt under buller
och brak (alla flickorna skrek). Efter att ha
famlat sig fram genom grottgångarna kom
vi till slut fram till baren, där vi bjöds på
en Q-Arne-drink (giua vilken färg!). -Ska vi
verkligen käka i de här katakomberna, var
en fråga många ställde sig. Matdags!!! Men
vart går alla 7? Ska vi käka på Damturken
7? Men vi susade snabbt förbi turken och
in i verkstaden (Tolvans senaste krigsbyte).
Tolvan hade vext tillfälligt.

Därinne stod 3 långbord dukade till
fest. Borden dign ade av smörgåstårtor
Vitt vin serverades till
i jätteformat.
maten. Några skrek pl öl och nubbe, men
insåg snart att, va fan, det här var ju
gott ändå. Senare dignade borden under
emörgåstårtfyllda frekvensnormalens tyngd.
Sångböcker i Q-arnee aköna färg nyttjades
flitigt. Även delar av Q-staben var där. De
visade bla diabilder på hur man skulle bära
sig åt för att sälja sina Brux.
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E1'er middagen öppna.de diecot och även
baren var åter in buaineaa. De aom inte
förätit 11ig pi smörgbtirta kunde senare
grilla korv pl borggirden, till vilken en ling
trappa ledde ut. Även Manaaae lufta.dea,
varvid en kvast rika.de fönvinna. Sektion
sgeneralen och hans ni.asar mi ha tack för
ett al ypperligt förvanskande av Tolvans ut
seende, samt en mycket trevlig tillställning.

A. B·men och Fredrik Llndbi.d

�i

&
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Men vad kan man forska p6 Inom mate
matiken?
- Praktiskt taget vad som helst. Mate
matiken är en väldigt bred vetenskap. Mate
matiken är ett logiskt redskap där man ofta
kommer fram till potentiellt nyttiga saker
som m an faktiskt inte känner till något
användningsomr:de för. Själv sysslar jag
mest med komplex analys. Där jag f n
bl a Mller pä med integration av analytisk a

Matematikinstitutionen
hemsöks av
The Joint Venture
Har ni n4gonsio tänkt pi att mate
matiken inte bara är integraler och deriva
tor; den är statistik också. Skämt �ido,
det finns faktiskt (tro't om ni vill) (olle som
forskar inom detta omr:de. The Joint Ven 
ture beslöt sig därför att ta saken i egna
bänder (hö-hö) och ta reda pi litet mer om

funktioner över plana omr:den medelst
formler som kräver funktionernas värde en
dast i ett fätal punkter, s k kvadratur iden
titet.
•Här sticker Harold in eU icke relaterat
problem som ska fä dig som läser nAgot att
fundera över:
Tänk dig att du bar mAnga lika fyrkan
ter (dessa behöver nödvändigtvis inte vara
rektangulära eller parallello�am, utan kan
vara formade bur som helst). Kan du med
dessa lägga ett golv??

vad forskningen gAr ut p.1.
LAngt uppe i det beryktade Sin/( sit
ter Harold Sbapiro, professor i matematisk
analys och funderar pi bur man skall f4 ett
större intresse för matematik bland tekno
logerna. Vi intervjuade honom en solskens
strAlande dag i april. VAra fr4go r ackom
panjerades av det stora urverkets (den p4
fasaden till Sin/() ljudliga tickande.
Institutionen för matematik är den stör
sta p;i KTH, där finns för närvaran de fem
professorer. Institutionen bar största de
len av sin verksamhet inriktad pi tekno
logundervisning i de lägre mkurserna p4
saml/iga utbildningslinjer.
Av detta följer att endast en mindre
del av verksamheten ägnas ;it forskning,
vilket Mr. Shapiro beklagar, d4 det finns
enormt mycket intressant att forska p4 inom
matematiken. Han skulle ockd vilja se en
viss förnyelse inom den matemaHska grund
utbildningen, s4 att den bättre tleen;peglar
den moderna matematikens möjligheter.

Hur kan man tillämpa matematiken Inom
teknologin?
- Teknologin bar medfört ett stori
uppsving för den tillämpade matematiken.
Beräkningar som tidigare var tidsmässigt
omöjliga att genomföra kan nu med dator
ers hjälp utföras i tusental. Ett exempel p4
detta är datortomografi, där man, tack vare
datorn samt nya och snabba algo ritmer, ef
fektivt och billigt kan utföra de komplicer·
ade matematiska beräkningar som behövs.
De slags beräkningar som datorn nu utför
skulle för 30 Ar sedan betraktats som en
omöjlighet, därför skulle man kanske kunna
tycka au det var onödigt att forska inom det
omr:det innan datornB genombroU. Men
inte d4 man forskade glatt p4 utan att veta
vad ndultaten skulle användas till och sA är
det även idag. Matematikerna försöker hela
tiden var.; ett steg före teknikerna även om
förspranget p4 senare Ar b ar minskat.

iA·dS Sjd ivÄdV
-Jtsl!f+Vt�fJ
;)_;'S �./1
=

1," g:x;--f� a
J))

%")-(f:(Jr-;y
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En annan til/ämpning för matematiken
tillsammans med datorn är modellsimuler
ing i större skala, där man simulerar ett
komplext system för aU testa elle!' pi något
annat sätt minska kostnaderna vid produk
tion (ex skyddsfaktorer vid olika typer av
bärande konstruktioner).

Tl»(°"'e

�
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Det är dock synd att matematiker och
tekniker inte kommer i kontakt med varand
ra d ofta. Matematikerna har säkert kun
skaper som kunde hjälpa till att lösa pro
blem som man stöter på vid olika tekniska
tillämpningar.
Institutionen är i prin
cip positiv till närmare kontakter med in
dustrin, men försöker själva inte mark
nadsföra sina kunskaper. Särskilt statistik
erna bar en fungerande kontaklversambet.
En grupp på institutionen jobbar också i
ell nära samarbete med ITM (Institutet för
Tillämpad Matematik), som bedriver kon
sultversambet i matematiska tillämpningar.

Hur ,er du pj da1eu teknologutblldnlng
och framför allt pj profe11orn1 roll aom
undervlaare7

- Som det är nu så bar vi profes
sorer knappast n.tgon undervisning alls för
teknologer.
Det anses all en profeBJ;Or
nästan enbart ska ägn a sig ät forskning
och .11 att hjälpa doktoranderna.
Jag
personligen tycker, all b.tde jag själv och
teknologerna g.!r miste om mycket värde
fulll di. Det kan t ex vara bra aU dgon,
med litet bredare blick över matematikens
m;lngfald och ljusning samt med större er
farenhet av vad matematiken kan användas
till undervisar. Vid högskolorna i USA, där
jag tidigare undervisat, är t ex alla profes
sorer skyldiga all ha ett visst antal under
visningslimmar för elever i lägre Arskurser.
Det är ett system som man kanske borde
fundera p.t aU införa även här. Nästa
v.tr planerar jag au h.tlla någon slags un
dervisning för intresserade teknologer och
jag b.tller ocks.i ganska ofta seminarier i

problemlösning som är ett av mina fa
voritämnen. En annan sak man borde
kunna ändra på är tentorna. Idag är det
alldeles för mycket tentor och teknologerna
inriktar sig mer p.t att klara en viss tenta
än att lära sig n.tgot Man skulle t ex
kunna ersätta tentorna med tuffa bemtal
och projektuppgifter som verkligen skulle
kräva lite mer av intresse och förmåga bos
teknologen. Di kanske man inte skulle
förlora den nyfikenhet och det kritiska
tänkandet som finns bos gymnasister och
hos teknologer i lägre uskurser. Efter n.igra
Ar försvinner detta och teknologen sitter i
stor utsträcknin� och bara skriver av.

Tlt,(°"e•
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Var bedriv• 6vrlg matematl•k fonknln1?

torik, medan vi bär p4 KTH koncentrerar
oss mer p4 matematisk analys och tillämpad
matematik. Mycket talar dock för en sam
manslagning av de matematiska institution
erna bär p4 KTH och vid SU, mest av ad
ministrativa skäl.

- Man b�river .�atematisk forskning
d gott som I hela var/den. En stor fördel
med matematiken är att det är en universiell
vetenskap, alla forskare talar samma spril
(matematikens formler och symboler). Tidi
gare var det mycket s4 att vissa /änder var
specialiserade p4 viBBa saker, i Sverige och
Finland hade vi t ex en viss tonvikt p4 kom
plex analys. Men allteftersom kommunika
tionsmöj/iheterna förbättras, antalet forsk
ningscentra bar ökat och eftersom mate
n:atisk forskning inte kräver n4gon märk
värdigare utrustning (än papper och penna
samt eventuellt en dator) försvinner kravet
p4 att forskarna mhte vara geogra.iskt sam
lade, vilket bar medfört att pro.ileringen
bar blivit mindre märkbar. Man kan knap
past tala om n4gon svensk skola i mate
matik nuförtiden. Emellertid .inns det re
gionala skillnader, t ex b ar SU och KTH
sina respektive insatser riktade åt ollra håll.
S U satsar mera p:l algebra och kombina-

Till sist tillade Harald Sbapiro att han
hoppades .att Ber teknologer skulle börja in
tressera sig för matematik. Matematik är
väsentlig för all teknisk vetenskap och nu
mer även andra vetenskaper. Detta beror
p4 att matematiken är ett oerhört nyanserat
spril. Studiet av matematik kan faktiskt
ocks4 vara rolig om man inte är nedtyngd av
tento1·. Harald ser ocks4 en växande roll i
samhälldet för matematik och matematiska
tillämpningar under 4ttiota/et. . . . . .

]urs försla.9
ED1 1 8 El energi system gk på engelska

The Electri � Energy System course wi l l be taught i n Engl i s h during
next academ 1c year, 1 984/85 , by tekn. l i e. H . Hab i b o l l ahzadeh. The
text book chosen for !h i s cou� se i s "Modern Power System Ana lys i s "
by Nagrath and Kothar, , and w1 l l be avai lable at a rather low price
(ca 70:- kr) at the student book store. The course wi l l cons i st of
fo 1 1 owi ng parts :
i)
Review o f Fundamentals for Power System Analys i s
i i ) Power System Components
i i i ) Load Fl ow
i v ) Symmetrical and Unsynmetrical Fault Analysis
v ) Power System Stabi l i ty.

The Laboratory requi rements are devel opment of programs on Load Flow
and Stab i l i ty p l us appli cation of an existing program to Short-Circuit
Analys i s .
Jan i s Bubenko, Professor

,··-..
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VILL
DU ARBETA?

MED DATA?
KREATIVT OCH UNDER ANSVAR?

Handic Software är ett företag i Datatronic-gruppen.
Vi skriver program som säljes över hela världen. Bra
och generella program. Calc Result heter en färdig
produkt, Word Result är en nästan färdig produkt. Bör
jar levereras tidigt 1984. Nya projekt är på gång och det
är här vi behöver förstärkning.
Vi arbetar i Forth, så kan Du det är Du självklart
intressant. Kan Du Assembler så är det bra, men huvud
saken är att Du tycker om att programmera. Tycker det
är roligt och en bit av livet.

I SÅ FALL ...

. . . ring mig, så får vi talas vid!
Stig Lundqvist,
Handic Software AB, tfn 031-68 1972
....
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Sl�et vld
Nu ska jag beräUa för er om eU litet
äventyr som jag och en grupp bestiende av
två stycken E-Osquar företog en veckända
Äventyret började
i början av April.
(åtminstone för undertecknad) en kulen
aprilmorgon på Stockholm Central. Med
två minuter kvar till tågets avgång lyckades
jag äntligen hala fram erfoderlig summa
pengar för att köpa min tågbiljett och jag
kunde klättra ombord och konstatera att jag
blivit placerad mittemot en unge som hela
tiden envisades med att vilja leka med mina
saker.
Vid Linköpings Central sammanstötte
jag med ett antal meningsfränder från Y
linjen, närmare bestämt från Y-SEX (Jocke,
Lena, Lisa och Karin). Väl inne i tåget igen
lyckades vi (nu 5 st), till medresenärernas
glädje, tillskansa oss en egen kupe. Där
dukades det upp både det ena och det andra.
Vi sjöng och var glada medan Uget rusade
fram genom vårvinter-Sverige. Bl a lärde
jag mig en fin liten sång om en daggmask
vid namn Pelle-Jöns:

Färden fortsatte genom mörkaste Små
land och vi fortsatte att sjunga och mumsa
på diverse gott-gott. Resan gick så fort att
vi hux-flux var framme vid Lunds Central
station. Där blev vi väl mottagna av en
kommitte från Elektro-LTH. Straxt därefter
kom tåget från Göteborg där det klev av
trenne hurtfriska ch.illmerister och två re
strötta FUTF-are. Ovriga �äster från bl a
Finland och Stockholm anlånde senare. Vi
blev likt en flock får infösta på en trak
torvagn förspänd av ett stycke traktor av
senaste årsmodellen. Vi blev bjudna på
en välkomstdrink och pop-corn och började
känna oss så smått bekanta med livet i
provinserna. Så begav sig detta ekipage på
en tur runt samhället för aU så småningom
sluta uppe vid stans Tekniska Hö�kola,
där vi "busar" (som de kallade oss) blev
inkvarterade hemma hos diverse teknologer.

26
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Vi fick nu en stund på oss för att borsta
av oss resdammet för att sedan bege oss
till kvällens begivenhet: Philmaphton!!! Nu
frågar sig kanske läsaren vad det är för ·
märkvärdigt med en filmafton, många av er
går kanske ganska ofta på Kåren för att se
film och det är inget märkvärdigt med det.
Men ...... här i Provinserna är man av en annan uppfattning. Hur som helst, intet ont
anande blev vi infösta i den föreläsningssal
där kvällens film skulle förevisas. Publiken
(förutom vi) satt redan bänkade. Vi gick
fram till katedern där man sålde olika typer
av godis och öl, företrädesvis tablettaskar
och jordnötter. På en given signal blev
vi •busar" rent ul sagt bombarderade av
smågodis. Då fön1t fön1tod vi varför dessa
söderlänningar var så omåttligt förtjusta i
tabletter och jordnöttter. . . . . .
�
Själva filmen (Jakten på den fön1vunna
skatten), som ef\er viBBa förfilmer och godis
krig, kom igång, var bra. Den kan VERK
LIG EN rekommenderas till alla er som inte
sett den ännu. Efter filmen avslutades
kvällen något lugnare med ärtor och pun
sch i Edekvata (E-sktionen-LTH:s sektion
slokal). Vid det laget började reströttheten
slå in och vi gick snart och lade oss.
Nästa morgon när jag slog upp mina
violblå (som dock enligt passet är •mel
erade" ) , visade det sig att vädergudarna
något sånär hade varit på gott humör. Vi
tiotiden fick vi "busar" tillsammans med
nästan en busslast LTH-teknologer åka till

.i

Danmark för att göra ett studiebesök på
en "dansk l?rocessindustri• (=Carlsberg i
Köpenhamn). Vi blev fön1t på sedvan
ligt maner visade runt bland lokaliteterna.
Vår ölmagebelagde (yrkessjukdom?) guide
visade oss sblt runt bland de anrika och
moderna anläggningarna, innan vi äntligen
fick sätta oss ned för att lapa i oss gratisölet.
Stämningen blev snart ganska hög alltefter
som berusningsgraden ökade. Vi skålade
och sjöng, men till slut var vi tvungna att
åka. På vägen hem stannade vi ett slag
i Huvudstadens centrum för att ströva på
Ströget.
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Lä s

På kvällen var det gille i Edekvata. Gille
är en företeelse rom närmut kan jämföras
med Pre-Squtt fut det saknas eU Squtt.
Istället har man artistiska uppträdanden
på själva gillet. Kvällen förgylldes även
av en tävling mellan de olika besökande
skolorna. Lagom till denna tävling fullbor
dades vår lilla delegation från Stockholm
med att Mats och Ingemar anlände med
buller och brak.

-Arne-

Så några timmar senare var det så
dags för sillfrukost. Sömnrusiga intog vi
frukosten med sång och stoj. Efteråt blev
vi • busar" indelade i lag för att gå ut på
•stadorienterin� i byn. Senare fick vi en
visning av Akademiska Föreningens hus, där
vi bl a förevisades det välförBedda arkiv rom
är i Akademiska Föreningens ägo.

"La fete grande" närmade sig alltmer
och vi åkte för att •svida" om. Efter en
mycket god fördrink på Loftet (=Teknolog·
kårens egen festvåning) gick vi så över till
Hemvärnsgården där kvällens festligheter
gick av stapeln. Vi underhölls kungligt un·
der den långa (ca 4.6 h) sittningen av sång,
uppträdanden och ett trevligt sällskap. Vid
efterköret på Loftet fortsatte festandet på.
Vi dansade och hade det allmänt trevligt
ända till solen gick upp. Trötta så lom·
made vi "hem• för att få en stilla stund
innan galenskaperna bröt ut igen. •Da
gen efter" var det nämligen dags för "det
stora vikingablotet•. Vi skulle spisa ett
stycke helstekt gris på traditionellt forn·
nordiskt vis. Vi åt med samma redskap
som man gjorde på den tiden, händerna.
Men, plöeligt, när alla började känna sig
mätta, fick någon en ide om att mat kan
användas till annat än att ätas. Gissa vad!
Fläaksvålarna flög genom luften och alla ty
cktes sikta på den rom stod närmast. Så
småningom ins.l.gs dock att vi är ett civilis·
erat folk och vi gick ut för att leka tradi
tionella små lekar. Dessa lekar ebbade dock
ut i allmän kaos. Vid denna tidpunkt fann
vi dock att det var lika så bäst att göra sig
i ordning och fara hem.

b!l�an

Så slutade då vårt lilla äventyr och
nöjda kunde vi sjunka ned i tågfotöljerna
och slumra till, ackompagnerade av hjulens
svaga dunkande. Hej då Lund, vi kanske ses
igen en dag.

Vi rom åkte: undertecknad, Mats Kin·
dahl, lngmar Johasson.

Generationsklyftan beror på att de äldre
bara kan de rätta svaren medan de yngre
bara kan ställa fel fragor.

2
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l

ZAMBIA

År DU lntreuer•d 1n1:

- att fä en inbliclc i u-landsarbete

- undervisning
- handledning av laborationer

Di har du nu tillfälle att söka eU spännande
utlandsjobb.
Elektrosektionen vid KTH har nämligen eU
samarbete med sin motsvarighd i Zambia.
Där har du ett gyllene tillfälle verka som
teaching assistant pi Dept of Eledrical En
gineering vid Universi� of Zambia.
Tid: Under ett engelskt treterminersår okt84 - juli-85.
Intresse för pedagogik, smidighet, anpass
ningsförmåga samt ett praktiskt handlag är
nödvändiga förutsättningar för au klara det
här jobbet.

Information limnaa •v Per-Ulf Allmo tel 7877782 eller Da1 Bjarklöf tel 7877792
Din anaökan atiller du tlll U-landaenheten KTH, aenHt den 12 Juni.
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050RROION
BB mHz
Har DU luat att vara med och "fixa" ett
radioprogram tlll I höat7

Elektro ska få en sändningstid i början av
höstterminen (kanske andra veckan i pe·
riod 1). Då ska vi göra eU program som
förhoppningsvis ska försöka få nollan in·
tresserad av sektionen.
Har du några id�er om hur programmet ska
utformas eller om du har lust att vara med
och producera programmet så kontakta mig.
f
\

/

t X e kt�;ro.d o
\

/

,,---- J:f /-

I

Er blivande 08qradioan111arig Ragnar KAhre, tel: 37 23 43
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EMISSIONENS GLASSTEST
Efter den förra succen med semmeltest
och med tanke pl att det på oss alla flesta
rycker i glasstarmen har Emissionen haft ett
glasstest. I väl valda kiosker inhandlades ett
mindre antal GB-glace-pinnar och dito från
Triumf-glass. En väl vald jury bestående
av 5 emitteurer, 1 ploppomatskötare, 1
presumtiv öfvrig , 1 chefsemitteur emeri·
tus sa.rot 1 ÖSK emeritus provade igenom
summa 21 glassar. En del provades mer av
somliga (jordgubbs PucksU.ng t ex).
Bedömnln111runderna voro:
• Konstnärlig utformning
• kladdfaktor
• smak
• får
• a:formeringdaktor
För fullkomlighetens skull uppmättes
också resistansen medelst ett AVO-instru
ment.
Reaultaten:
Poäng i ,mak-klassen:
GB Sandwich 4.6, Boccia (GB) 4.1, 88:an
(GB) 4.1, Kiwawa (GB) 4.0, Igloo cola (GB)
3.8, Nogger (GB) 3.8, Citronsplit (GB) 3.8,
Dracula (Triumf) 3.7, Lakritspuck (GB)
3.5, Lollipop (GB) 3.4, Piggelin (GB) 3.4,
Xl5 ( GB) 3.4, Dallas (Triumf) 3.3, Be
bop (GB) 3.1, Asterix, Tom och Jerry,
Miraculix, Malaga, Finger, Tornado samt
Puckstång jordgubb hade alla under 3.0 i
smak.
I klassen för konatnlrUgt utförande märks:
Tom och Jerry (GB) 4.4, Miraculix (Triumf)
4.4, Asterix (Triumf) 4.1, Lollipop (GB) 3.7
samt Finger (GB) 3.7. I övrigt delades här
ut låga poäng, klart sämst Kiwawa (GB) 1.9
och Dallas (Triumf) 1 .9.

Många kommentarer fälldes om glas
sarna. Om GB Sandwich sades bland an
nat att den smakade rostat bröd och nlgon
frlgade var pinnen var. 88:an hade bismak
av rökt medvurst tyckte nlgon. No r
anslgs vara. nlgot mastig. Tornado !i
umf) smakade Colga.te. Puckstången ast
nade i nlgons mustach och blev således inte
testad av mer än tvl personer. Pinnen på
Lollipop diskuterades liksom den nya Be
bop. Båda. dessa verkar ha både anhängare
och antagonister till skillnad från t ex GB
Sandwich och 88:an, vilka har blivit ac·
cepterade och ses som gamla. pllitliga. godin
gar.
Asterix ansågs vara. snygg men lite
smaklös. Miraculix hade samma färg som
kattpiBB. Tom och Jerry hade en saftig (!)
smak. Klart är att de gamla isglassarna. stlr
sig i konkuransen. Xl5 ansågs t.o.m ha. ett
snyggt o(h)msla.g. Igloo cola. ansågs både
smaka och inte smaka cola./coke etc. Ki
wawa. var mycket god och tropiskt syrlig.
Lakritspuck smakade alger, ha.vssa.lt och
sjötvll. Boccia fick beröm för sin goda chok
ladsmak. Dracula var originell och födde
blandade känslor när man kände smaken.
Finger (vilket för övrigt var av) behärskade
munhilan. Bebop hade smak av gamla.
chips eller en god smak: jordnöt, välj själv.
Priset på glaBSa.rna varierar var under 4
kr, vad ja.g kan förstå. Vad beträffar den
rena. resistansen kan man säga. a.tt isglas
sarna hade genomgående höga. värden, en
del över 200 kohm. För de andra. glassarna
rörde det sig om 10..50 kohm.

t P-�\
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Det är ett kärt och ofta ven
tilerat ämne. Många av konkur
renterna kan ärligt säga tt Min
kund förstår mig inte tt . Gunnar
har
i nedanstående
Fornehed
kåseri beskrivit deras beteende
sätt.
Scenen är en bilaffär
efter det att företaget har gått
i KK.
J o goddagens , goddagens . Jag
sku l l e v i l j a se på en ny b i l .
Tackar, tackar. Är det t i l l
a t t redan vara användare?
- Jo men visst , en Volvo.
Jaha, då ska l l vi väl se på
något
Volvo-kompatibelt
då .
El ler ska det vara en minibil
för småanvändare? E l ler något
och
mindre
medelstora
för
användare , kanske rentav något i
2 8 0 GTO/ SE-klass? En motorvägs
orienterad fj ärdegenerationare?
Kan man sitta fem ful lvuxna i
den?
Jojomensan, den passar för de
f l esta
applikationer.
Både
hårdvarumässigt och vad thruput
beträffar. En mycket avancerad
konstruktionsf i losofi för kvali
ficerade användare . Se bara här,
hur man kan vika ner baksätet
rekonfigurera
JCh
b i l en för
J a ika driftm i l j öe r . Och öppnar
man bagageluckan så här, får man
i n i från access ti l l ett virger
som
tagagerum,
tue l l t
?raktiskt
taget
obegränsad
kapacitet. Innanför luckan finns
ett bulkstorage-utrymme och där
finns också backupen för mark
kontaktenheterna. Om en av de
ordinarie enheterna går
fyra
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-

-

-

- -

-· - ---

32

ner, kan man manuel l t switcha in
en plug-kompatibel backupenhet
och vara i luften · igen på någon
minut.
- Finns det inget reservh j u l ?
Jo , d e t var j J d e t s o m j ag
just nyss beskrev.

Vad är det här för manicker
då?
Ja , just den här b i l en är en
extra
l ite
demomod e l l
med
periferiutrustning . Här sitter
ett frontend-attachment för fyra
taket
och
halogenlampor
på
med
powerstacker
en
sitter
dubbel densitet - det är bara
2 3 / 8 tum mel lan ribborna. Sen
finns här ett 12-volts power
supply och en extra kontrol len
het för optioner. Det bästa av
a l l t är säkerhetsutrustningen.
Det finns två oberoende säker
hetssys tem
mot
otil lbör lig
access, ett vardera dörren och
dessutom är systemet dubblerat
med en funktionsblockering som
hindrar
och upp
initiering
startning
om inte den rätta
kodnycke ln sätts in. Funktions
blockeringen
också
hindrar
manuel l kontroll av markkontakt
systemet.
Vad används a l l a dom här
knapparna och spakarna ti l l ?
Det var mycket bra att min
herre frågade om det . Jo , fram
för den vänstra stolen har vi
operatörskonsolen med sin multi
funktionsenhet. Den här cirkel
runda ratten är kontr o l l ern för
markkontaktsystemet som arbetar
enligt split-cycle-principen och
spaken här t i l l vänster kontrol
lerar
fl ip-flop-systemet
för
kursindikering.
höger
Ti l l
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kontro l lern för dual
s i tter
synkrosvepet på vindrutan. Båda
device är inte l l igenta
dessa
som
automatiskt
sub-system
kommer ihåg att dom är exci
terade och på egen hand åter
initia l l äget så snart
finner
är
operationen
exekverad.
Knappen i mitten kontr o l l erar
audioresponsesysteme t .
Skul l e
det passa med ett benchmark?
- ??

Jag menar, sku l l e det passa
i
funktionerna
att
ut testa
realtidsmi l j ö ?
Genomföra
ett
simultant
acceptencetest
med
h e l a fami l j en ?
Nj a , j ag vet inte j ag . . . .
Accepter brukar det bara b l i
trassel med.
Men den här b i l en kan min
l ita
herre
verkligen
på.
Upptiden är outstanding och MTBF
ligger långt över 4 0 minuter,
samtidtigt som MTTR är mindre än
en månad inklusive diagnostik
Det är
mariginaltester.
och
verkligen en b i l man kan växa
med. Och dessutom ett lågpris
Baskonfigurationen
a l ternativ.
kostar bara sexton tusen.
Basfigur? Vadå - går det att
bygga ut den?
Jojomensan, både med motor,
e l system, säten och fönster. Och
ti l l markkontaktsystemet kan man
köpa valfria �edia - Tre l leborg,
Mich e l in , Firestone e l l er vad
man v i l l . Det är bara att plugga
in • . . .
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SOF-84 Linköping
Studentorkester-festivalen hölls i år för
11 'e året i rad. Denna gång var det LinTek
som stod för fiolerna. Orkestrar från hela
landet deltog.
Jag anlände till Linköping på fredag
kväll lagom för att ha missat alla Teknis·
orkestrars spelningar denna dag. Jag tog
mig dock till Valla (universitetsområdet).
Där var det fullt ös hela kvällen. Den ena
orkestern efter den andra. Efteråt drog sig
alla i större eller mindre grupper till Oeyd
(Ryd) och vidare festande.
Tågets första halva var mycket bra,
både utseende- och tempomässigt. Sedan
dalade intrycket succesivt. Tyvärr även på
grund av Osquar Mutter.

På lördagen var det dags för den stora
Kårtegen som gick genom hela stan. 25
vagnar och 21 orkestrar (PQ höll sig natur
ligtvis utanför kortegen) förgyllde tillvaron
Allt från Festi
för tusentals åskådare.
valen (stulen ide?????) till bröderna Herrey.
Vagn ar och orkestrar om vartannat.

Omedelbart därefter kom dock en frisk
vind in från vänster. Innan de kom inom
synhåll hördes det vilka takter som gällde.
Ni har säkert redan listat ut att det var
SMUSK.
Den tillfälliga stormen bedarrade tyvärr
så fort SMUSK försvunnit. En stor eloge till
PQ som tog tillfället i akt att uppmuntra
trötta åskådare där de stod på Stora Torget.
Kårtegen slutade vid folkets park där
resten av dagen ägnades åt Concerto Grosso
(14.00 · 18.00).
På kvällen var det så åter dags för
Valla. Ännu mera konserter. På vägen
dit skrålade alla (konstigt nog) "Digge-loo
Digge-ley..... ! och stämningen var mycket
hög. Faktiskt så hög att jag i skrivande
stund fortfarande är påverkad av den.

EMISSIONEN nr 4-1984
Det var verkljgen ett karnevals rus som
heter duga. Den kan möjligen ligga något
efter de berömda karnevalerna (RIO och Q·
Arne) i intensitet.
Eder nöies/y3tne....Mat,

SOF avslutades tidigt på söndag mor
gon med ett sjudundrande fyrverkeri. In·
trycket blev inte mindre av att vi befann
oss 15 meter från avfyrningsplatsen. Risk
för nackspärr med andra ord. Studen
tområdet Ryd stod sen för morgonvaka och ,,..-"''"""•-•
efterkör. Eller var det eftervaka och mor·
gonkör? Eller..... ??????
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ET-gaaque, det l!ter 110m om det var
hämtat fr� en Sience tiction tilm {Spiel
berp tror jag), men d är inte fallet.
ET st!r nämligen för .&.sektionen och T
sektionen. I v!ras inledde. eU lörtlÖk med
au ha gememamma pre-,quU med andra
sektioner· och man bö9ade med Flyg. Det
var eU traditionellt {I) pre-,quU med sit
tning och s�g i Sverig�rummet. Det är en
ligt mitt tycket eU väldigt trevligt initiativ
som vi borde arbeta vidare pL Ros till PR
och T-klubbmästeriet för en lyckad gaaque.
R•1n•r

�I l,nslu�
.

Gemets gåta löst
Gem, gem, gem. Vi plockar
med dem i hundratal och tusen
tal varje dag. Men vem böjde
först ståltråden och varför döp
tes de praktiska små tingestarna
till gem? Inget annat språk kal
lar dem J?em.

I uppslagsböcker och ordböcker slår
följande om gem:
• Gem kommer av latinets gemma, som
betyder dels knopp, dels ädelsten.
' Gem i engelskan betyder ju blad
knopp samt dyrbar sten. juvel, men även
"any perfect or rare object".
Men ingenling om några papperskläm
mor. Kanske man kunde ta fasta på
knopp? Ylterligare sökande gav förkla
ringen Gem=pappersklämma, ursprungli
gen sådan med knopp. Men del verkade
inte riktigt äkta, även om man någon gång
sen gem med knopp på ynre änden av den
böjda tråden.

Hur betydelsen 2 har uppkommit ur be
tydelsen I behöver inte utredas. Be1ydel
sen 3 uppstod för en mansålder sedan i
skämtsam anslulning till be1ydelsen 2." Så
långt professor Colliander.
Oslo: Binders
I Norge har pappersklärr.man alltid he·
tat binders. Äktnorska binders. placerade
i knapphålet i rockslaget, var en ti d norska
motståndrörelsens kännemärke under
andra världskriget.
I Norge kammar man allt�å noll om man
letar efter gem.Engelska: Paper-clip
Hur är det då inom det engelska språk
området? Jo1 där används enbart paper
clip. Gem används inte.
Ralph Philipson från Mo1ala hade dock
till Svenska Dagbladets brevlåda berättat
att han hade ett tidigt minne av en ask pap
persklämmor från USA med påskriften
"These are gems". Detta gav mig en ny
uppslagsände.
I Geyer's "Who makes it?" finner jag en
mängd amerikanska firmor, som tillverkar
förnödenheter för kontorsarbetet. Et1 ge
mensamt drag är att firmanamnen börja
med Gem. Här etl par exempel: GEM Pa
per clips, Suffrin Inc I and M, GEM Paper
clips. Noesting Pin Ticket Inc Co.

Från norska Aftenposten kom föl.iande fakta:
- Enkel, genial och svaert suksessrik
ble Kristianiamannen Johan Vaalers artik
kcl. paten1er1 i Tyskland 1899: "Aus
Draht hergestellte bugelförmige Klammer
zum Zusammenhalten von Papierblättern
u dgl'' - noe bedre kjent under navnet
hinders.
Sannolikt var detla Johan Vaalers lycko
kast när han böjde en ståltråd så all den
kunde tjäna som pappersklämma. Det var
al11så där det började. I Kristiania som nu
heter Oslo. I Norge fick prylen bevisligen
namnet binders, kommet ur engelsk
språkstam.
Uppsala: Ädelsten
Man ska inre misströsta. Den språkliga
efterspaningen fick snart en rejäl knuff
framåt genom ett inlägg från Uppsalapro
fessorn Björn Colliander. Han upplyste:
"Gem har tre betydelser:
!. Latinska gemma, knopp på vinträd
osv, ädelsten, eller graverad halvädelsten,
sigill, signet, signetring, pärla. Smycke av
halvädelsten (eller något ringare hårt
ämne, t ex elfenben, korall, glasfluss) i ris
tat arbete (djupgravering) eller upphöjt
arbete (relief).
2. Örhänge som inte är av metall, ör
klämma.
3. Pappersklämma (vanligen av järn el
ler mässingtråd) .
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Oväntad hjälp
1930 skrev Emil Sandberg, i etl rek
lamblad för sina kontorsartiklar.
- År 1898 uppfanns i USA en liten
1ingest benämnd Gem, ett anspråksfullt
med berättigat namn. Gem sökte sin väg
till Europa och kom till Sverige sommaren
1900. Trots att Gem då kostade mer än
fem gånger mer än nu (1930) blev del
överallt populärt. Efter något årtionde till
verkades Gem förutom i Amerika även i
England, Tyskland, Frankrike, Belgien,
Österrike och i Sverige.
- De gem som härstammade från de
amerikanska gemen är nog ESA- (Emil
Sandberg AB) klammern den Jyckligasle
formen, fortsätter Emil Sandberg. Firman
hade som slogan på papper och kuvert
"gammal i gemel''. Låter bekant eller hur?
Vad gör du med dina gem?
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Välkommen till:

Valhallavägen 67
när du skall köpa

E L E K T R O N IK 
KOMPONENTER

fJ

$ DcIt,on

'----·

SVENSKA OELTIIONAB

KONTOR och BUTIK:

�!�'j'(=� 11k OJ SPÅNGA
Tel.08-7600140-Teltx t136t

ellTtKER:
�!1���::67
Tel. 00·3101 53

GOTEBORG
l.andala;,tan 6
Ttl.031·16 1 2 46

- -----------'

EMISSIONEN nr 4-1984

Ann Base
Storgatan 56
1 7 1 55 SOLNA
Tel: 08-27 67 89
Catarina Kjellnäs
Aladdinsvägen 6
1 61 38 BROMMA
Tel: 08-26 88 84
Torsten Partell
Helena Hedin
Kvarngärdesvägen 1 , Högsätra
184 00 AKERSBERGA
Tel: 0764-656 92

DET RYKTAS ATT
ChefsEmitteuren gillar att ringa hem och höra sin egen röst

RIS
- till den som försökt bryta sig in i E-labs skåp
ROS
- till ALLA de som hjälpte till med vårbalen
- till fixaren Fredrik Lindhlad
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