Piddelipom
Bara 10 dagar kvar till JUL!
Eller två tentor om man så vill •
det beror på hur man ser det. Jag
ser det helst som 10 dagar • det
känns bättre så.
Vad l:.�: hänt sedan sist? Jo •
bland annat:
PR har lyckats igen! En oför·
glömlig höstfest på Centralbadet
i antik Grekisk stil med flödande
vatten och vin • en given succe.
Tack PR • ni kan verkligen konsten
att förgylla tillvaron för er om·
givning. Vad vore sektionen utan
er?!
Den 1:a december hade Osquar
namnsdag. Detta firades på kåren
med traditionell sångartävlan mel·
Ian sektionerna. Tralala!!! Upp·
manade oss vår käre körledare Jer·
ker med sikte på detta och visst
ställde vi upp. Det gick kanske
inte så bra som vi hade hoppats
· men vad gör väl det ? Vi hade ju
jätteroligt!
På SM härförleden valdes ett
gäng nya funktionärer. Valbered·
ningens förslag, som finns att be·
skåda intill kaffeautomaten, rös·
tades igenom utan ändringar så
där kan ni se vem som gör vad
i vår. Sex av de nyvalda är E84:or. Det kanske kan kännas lite
tungt att ansvara för något när
man bara har gått här en ter·
min, men vi äldre förstår er och
En
hjälper givetvis gärna till.
sak kan dock vara bra att kom·
ma ihåg. När någon med en djup
suck yttrar de bevingade orden ·
"det var bättre förr"· tar man det
med ro och konstaterar att om ett
par år är nu "förr" • då det var
bättre.
(Eller nå't?)
Vad jag
menar? Jo • bry er inte om "vet
eranerna" som gnäller. Gör vad

ni själva tycker verkar bra. Men framför allt! Sektionsarbete skall
vara roligt. Ta inte för allvarligt
på det. Ingen dör om Ploppen tar
slut · även om det kan låta så ib
land.
Till sist återigen ett par ord om
12:an. Följande bar hänt: - Det
är fredagkväll och enligt traditio
nen (!) Pre-Squtt i 12:an. Vår
käre före detta ordförande Stefan
beslutar sig för att gå dit och ta sig
en öl och träffa lite kompisar. Han
tar sin öl och sätter sig tillrä.t·�a.
vid ett bord i Petissa.n. Allt är
frid och fröjd. Tills..... Upp dyker
en person i övre tonåren. Typisk
icke-teknolog enligt Stefan. · "Öh!
Stick härifrån va.! Här skall jag
sitta...!" Oj, oj, oj ! Vad säger man
om sådant?
Jag föreslår att vi alla tillsam
mans på ett snyggt sätt ser till
att detta inte upprepas. 12:an är
till för oss och våra gäster. Ta
gärna med er någon kamrat men
inte hela er bekantskapskrets. Det
kan lätt urarta. Om ni ser någon
eller några som inte verkar höra
hemma där • be PR undersöka
saken. Andra sektioner med lik·
nande lokaler som vi har problem
med för många. icke-teknologer •
dom får inte plats själva! De har
varit tvungna att införa. dörrvakt!
Med gemensamma. insatser kan vi
slippa. göra detsamma..
Nog om detta.. Snart ä.r det dags
för skinka med mycket senap och
godis och gröt och gran och ......
Gör som jag. Göm böckerna väl
i ett par dagar och slöa. till! Det
behöver man.
God Jul och Gott Nytt Ar
önskar eder ordförande
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INSANT
Fy skäms Elmät, hade jag tänkt
ha som rubrik på denna insändare.
Eftersom Dag Björklöf och hans
pojkar förmodligen skulle få hicka
av denna rubrik samt att detta
kanske skulle försvåra en fortsatt
kommunikation, så avstår jag från
den rubriken.
Fredagen den 23:e november ten·
tade ett stort antal teknologer från
Elektro och Fysik Elmätsystem.
Innan tentan hade vi fått skriva
upp oss på en lista. Det är bra
och helt förståeligt. Tentavakter
och salar skall ordnas. Kan in·
stitutionen spara en slant på att
veta hur många som kommer är
väl det bara bra. Vad som fick min
adrenalinhalt att stiga var det som
hände på tentan.
Vi blev placerade i alfabetisk or
dning och tilldelade en viss bänk·
rad! Vad blir det härnäst? Bords·
placering? Inte nog med detta.
När man ska gå på toa så får
detta inte ske hur som helst. Jag
har i och för sig inte varit på
herrmuggen, men jag tror att jag
kan gissa vad pojkarna gör där
ändå.
Varför, Elmät, denna rädsla för
att folk ska fuska? Vi som går
i trean är minst 20 år (de flesta
troligen 21-26 år) dvs vi får rösta,
gifta oss, starta egen firma, ta
körkort samt gå på systemet. Vi
är inte fullkomliga men nog kan
vi väl få betraktas som vuxna!!
Denna misstänksamhet är närmast
löjeväckande!!

Jag har aldrig sett någon fuska
på en tenta. Att titta på någon
annan (eller fråga ut någon på
toa) är ingen bra metod om man
vill fuska. Hur ska man kunna
veta att just denna person är en
sådan hejare och kan allt så bra?
Vill man promt fuska måste väl
en fusklapp i bakfickan, tröjärmen,
eller i fodralet till räknedosan vara
det bästa, eller varför inte proppa
Denna
HP:n full med formler?
sortens fusk hejdar man inte med
alfabetisk placering eller med toa.
kö.
Nej, låt oss slippa dessa sken·
manövrar. Fusk bekämpas på an·
nat sätt.

Lena Lange

IJIIÄ-lörslag

Stopp efter
fyra tentor

Studerande som inte
klarat ett tentarnensprov
efter fyra försök ska
kunna utestängas från
fortsatta studier på sin
högskole,1,inje. Det före
slår UHA (Universitets
och högskoleämbetet).

På.
onsdagen
beslutade
UHA:s styrelse om förslag till
regler för nci.r studerande ska
kunna avstånga.s från vidare
högskolestudier. I forslaget.
�om nu iäm�.ns till rc�ermgen.
ingår också forslag: om att miss·
brukare och psykiskt s1uka ska
kunna tvingas göra studieuppe·
håll.
Förslaget till rt!gler bygger på
bctänk�ndc från d,·n :-. k �1v,kd
JQ.I1dcgrupvL·r1
l 11.\
Vid styn· lscl,,·h,uu.111111,:cn ,
UJ [Å rt'�crv(•rad1.: .,1g oc-k..å SFS
(Sveriges förenade �tudPntktl·
rer) mot den punkt som handlar
om antal t,•nwmc11sullfii.llcn.
SFS v11l 1ntc hn nåi;:ou begräns
ning.
UHÄ fön•siår att det :-ka bli
mOjligt att bcståmma utl en

studerande inte far genomgå
samma prov mer än fyra gånger
om det år teoretiskt och högst
två gånger om det är praktiskt
mr1kta.t Lin1enämnderna ska.
enligt UHÄ-förslagel, be�täm
mn hur många provtillfällen
man ska erbjuda studenterna.
Dt�I kan alltså bli olika beslut i
oliku l�nJenämnder.
UHA anser att det ska vara
mOjligt att tvin�a en studerande
ull studieuppehåll om vederbö·
rande "genom missbn1kspro
blem eller psykisk sjukdom kan
utgöra en fara för manniskor
och egendom... Beslut om så·
dant �tudieuppehåll ska fattas
av �n central nämnd utanför
högs:kolun. föreslår UHÄ.
Av�kiljandcgruppen föreslog
rn·k�J. rl'l!IC'r för avstängning av
f1w-k..11·:,tHcJC'r,11H.le. Några säda11.i fond,\,g förs nu inte fram till
re�enn{!t'O. lJHA anser att det
ruder med de möjligheter -som
1·ed.tn finns au eCter en viss ud
tu 1!rån en studerande ratten till
handledning. Möjligheten att
di!-.putl•r:i. på en avhandJing
f1nn:s dock kvc1r tlven om man
inte fält nt.igon hand!edmng.
K,\TIU SUNDBERG
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Piddelipom
Bara 10 dagar kvar till JULI
Eller två tentor om man så vill •
det beror på hur man ser det. Jag
ser det helst som 10 dagar • det
känns bättre så.
Vad J.;.!' hänt sedan sist? Jo ·
bland annat:
PR har lyckats igen! En oför
glömlig höstfest på Centralbadet
i antik Grekisk stil med flödande
vatten och vin • en given succe.
Tack PR - ni kan verkligen konsten
att förgylla tillvaron för er om
givning. Vad vore sektionen utan
er?!
Den 1 :a december hade Osquar
namnsdag. Detta firades på kåren
med traditionell sångartävlan mel
lan sektionerna. Tralala!!! Upp
manade oss vår käre körledare Jer
ker med sikte på detta och visst
ställde vi upp. Det gick kanske
inte så bra som vi hade hoppats
- men vad gör väl det ? Vi hade ju
jätteroligt!
På SM härförleden valdes ett
gäng nya funktionärer. Valbered
ningens förslag, som finns att be
skåda intill kaffeautomaten, rös
tades igenom utan ändringar så
där kan ni se vem som gör vad
i vår. Sex av de nyvalda är E84:or. Det kanske kan kännas lite
tungt att ansvara för något när
man bara har gått här en ter·
min, men vi äldre förstår er och
En
hjälper givetvis gärna till.
sak kan dock vara bra att kom
ma ihåg. När någon med en djup
suck yttrar de bevingade orden " det var bättre förr" - tar man det
med ro och konstaterar att om ett
par år är nu "förr" - då det var
bättre.
(Eller nå't?)
Vad jag
menar? Jo - bry er inte om "vet
eranerna" som gnäller. Gör vad

ni själva tycker verkar bra. Men framför allt! Sektionsarbete skall
vara roligt. Ta inte för allvarligt
på det. Ingen dör om Ploppen tar
slut - även om det kan låta så ib
land.
Till sist återigen ett par ord om
12:an. Följande har hänt: - Det
är fredagkväll och enligt traditio
nen (!) Pre-Squtt i 12:an. Vår
käre före detta ordförande Stefan
beslutar sig för att gå dit och ta sig
en öl och träffa lite kompisar. Han
tar sin öl och sätter sig tillrät·�a
vid ett bord i Petissan. Allt är
frid och fröjd. T ills ..... Upp dyker
en person i övre tonåren. Typisk
icke-teknolog enligt Stefan. - "Öh!
Stick härifrån va! Här skall jag
sitta... !" Oj, oj, oj ! Vad säger man
om sådant?
Jag föreslår att vi alla tillsam
mans på ett snyggt sätt ser till
att detta inte upprepas. 12:an är
till för oss och våra gäster. Ta
gärna med er någon kamrat men
inte hela er bekantskapskrets. Det
kan lätt urarta. Om ni ser någon
eller några som inte verkar höra
hemma där - be PR undersöka
saken. Andra sektioner med lik
nande lokaler som vi bar problem
med för många icke-teknologer dom får inte plats själva! De har
varit tvungna att införa dörrvakt!
Med gemensamma insatser kan vi
slippa göra detsamma.
Nog om detta. Snart är det dags
för skinka med mycket senap och
godis och gröt och gran och ......
Gör som jag. Göm böckerna väl
i ett par dagar och slöa till! Det
behöver man.
God Jul och Gott Nytt Ar
önakar eder ordförande
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INSANT
Fy skäms Elmät, hade jag tänkt
ha som rubrik på denna insändare.
Eftersom Dag Björklöf och hans
pojkar förmodligen skulle få hicka
av denna rubrik samt att detta
kanske skulle försvåra en fortsatt
kommunikation, så avstår jag från
den rubriken.
Fredagen den 23:e november ten
tade ett stort antal teknologer från
Elektro och Fysik Elmätsystem.
Innan tentan hade vi fått skriva
upp oss på en lista. Det är bra
och helt förståeligt. Tentavakter
och salar ska.Il ordnas. Kan in
stitutionen spara en slant på. att
veta hur många som kommer är
väl det bara bra. Vad som fick min
adrenalinhalt att stiga var det som
hände på. tentan.
Vi blev placerade i alfabetisk or
dning och tilldelade en viss bänk·
rad! Vad blir det härnäst? Bords
placering? Inte nog med detta.
När man ska gå på toa så får
detta inte ske hur som helst. Jag
har i och för sig inte varit på
herrmuggen, men jag tror att jag
kan gissa vad pojkarna gör där
ändå.
Varför, Elmät, denna rädsla för
att folk ska fuska? Vi som går
i trean är minst 20 år (de flesta
troligen 21-26 år) dvs vi får rösta,
gifta oss, starta egen firma, ta
körkort samt gå på systemet. Vi
är inte fullkomliga men nog kan
vi väl få betraktas som vuxna!!
Denna misstänksamhet är närmast
löjeväckande!!

Jag har aldrig sett någon fuska
på en tenta. Att titta på någon
annan (eller fråga ut någon på
toa) är ingen bra metod om man
vill fuska. Hur ska man kunna
veta att just denna person är en
sådan hejare och kan allt så bra?
Vill man promt fuska måste väl
en fusklapp i bakfickan, tröjärmen,
eller i fodralet till räknedosan vara
det bästa, eller varför inte proppa
HP:n full med formler?
Denna
sortens fusk hejdar man i nte med
alfabetisk placering eller med toa.
kö.
Nej, låt oss slippa dessa sken
manövrar. Fusk bekämpas på an
nat sätt.

Lena Lange

l!IIÄ-lörslag

Stopp efter
fyra tentor

Studerande som inte
klarat ett tentamensprov
efter fyra försök ska
kunna utestängas från
fortsatta studier på sin
högskolelinje. Det före
slår UHÄ (Universitets
och högskoleämbetet).

beslutaåe
onsdagen
P�
UHA:s styrelse om förslag till
reg!er för ndr studerande sk.i
kunna avst�n�a� fn\n vidare
högskol<-'Studicr. I fOrsluger,
som nu i3mnns ull regeringen.
ingår också försl<1g om 3Lt miss
brukare och psykiskt sjukn ska
k1mna tvingas göra studieuppe
. håll.
förslaget till r�gler lJygger på
betänkande från d,·n , k a,·,k 1t
Jandcgrupp1..• n
L Il.\
Vid styrd�cL,·h,u1Uil 11�!.:'fl
l'HÄ r,,se'rvC'racic s1i,: ock.�å SFS
{Svcri�('s förenade studt-ntkå
rer) mot dtm punk L som handlar
om antal tt•ntiJmcnsullfällcrl.
SFS v11i 1nte hn n8go11 begriins
nang.
I

UHÄ fort•sl.1r att det ska bh
mOjligt att b('st.imma att en

studerande inte får genomgå
samma pro,... mer än fyra gånger
om det år teoretiskt och högst
två gånger om det är praktiskt
10r1Ktat. Li.njenamnderna ska.
enligt UHA-förslaget, bestäm
ma hur många provt1llfällen
r:1ar1 ska erbjuda studenterna.
Dt"t kun alltså bii olika beslut 1
olik� li.n1enrimnder.
UHÅ anser att det ska vara
mOjligt att tvinga en studerande
till studieuppehåll om vederbö
ram.� ··gPnom missbrukspro
blem eller psykisk sjukdom kan
ut.gora c-n fara för människor
och egendom". Beslut om så.
dant studieuppehåll ska fattas
av �n central nämnd utanför
hågskolan. föreslår UHÄ.
Avskiljandcgruppen föreslog
oek·-.1 rt'l!IN för avstiingning av
fu1 ,k..1ri ,1t1d<"fandC'. Några så.da
na fors;l:\e: for� nu inte fr.1m tdl
n.. r,cnng1..•n. UHA anser att det
rackC'r med de mOjligheter 'iOm
redan Cinlls ntt efler en viss ud
ta ifrån en studerande ratten till
hundledmng. Möjligheten all
disp1Jh•rl'I på en avhandlinJ!
finns do1. ·. k kvar aven om man
1nlC' f�lt nO.gon ha.ndle<ln1ng.
KATI\I SUNDBERG
1

EMISSIONEN nr 8-198,4

SNO:s sista ord

Detta blir mina sista ord såsom
varande SNO. Nästa gång ni hör
något från eder SNO, blir det från
någon ny gestalt som iklätt sig
SNO:s skepnad. Alf Ahlström he
ter han. Nästa gång ni hör något
från mig har ä.ven jag bytt skepnad
enligt den cykliska. permutation
sprincipen. Följande lilla anekdot
kunde kanske vara en lämplig väx
ling mellan dessa tvenne poster.

Uttag ur utredningskonto 1 be
slutades av studienämnden. För
uttag ur utredningskonto 2 krävdes
beslut av sektionsstyrelse och stu
dienämnd gemensamt.
Vidare ställdes 2500:- ur före
gående å.rs överskott till studie
nämndens förfogande för en utökad
studierådgivning.
Dessutom fick
enligt budgeten:

studienämnden

Merkostnadsomsättningar:
200:SNO
100:v-SNO
ESN-sekr
100:300:Skifte
SNO på valfri fest
med dam
140:Studienämnden på valfri fest med moitje,
ca 500:dock ej vårbal

Året var året för kårhusockupa
tionen (1968), på nymble ägnade
man sig åt solidaritetsaftnar mm.
Sektionsverksamheten blomstrade
vä.l inte direkt. Elektrosektionens
studienämnd hade ett total anslag
från sektionen på 500:-, vilket ut
gjorde hela ESN:s budget. Stu
1340:Summa:
dienämnden skulle dock inom en
snar framtid gå en betydligt ljusare
framtid till mötes.
Totalt erhölls således för stu
Sektionsmötet i december 1968 dier.ämndens del ur sektionens
antog för år 1969 följande budget budget 3500:- + 1340:- och ur
sektionens balanserade vinstmedel
för studienämnden:
2500:-,
summerat
utgörande
Sammanträden
400:7340:-.
Information
500:DETTA I 1969 ÅRS PENNING
Kameralt
200:VÄRDE !!!
Resor och Utbyten
400:Utredningskonto 1
1000:Det var bättre förr! Eller var det
1000:Utredningskonto 2
verkligen det?
Summa:

3500:-

Eder alltid tillgivne
Bengt Bergström
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EMISSIONEN nr 8-198,l

Hej

Höstens version av P. R ber att få tacka för sig. Trötta och utslitna avgår
Michael och Johan från Klubbmästarskapet, och önskar vårterminens pigga
och entusiastiska Klubbisar, Johan och Jan all lycka i världen. Hur vårens
evenemang kommer att se ut är ännu lite tidigt att sia om men för den livs·
trötte finns ju alltid vårbalen att se fram emot . . .

�/

_______

Glada Julhälsningar från P.R. genom
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5t v l
HEJSAN!

SJÄLVPÅVERKAN AV STUDIEVANOR
E-LAB:
ä.r en kurs som vi på Stvl kommer
att ha i vår. Det här är en "gör det Vi har en kölista som gäller E-lab
själv" ·kurs om hur du förändrar nyckel under julen. Senast kl. 15
dina nuvarande studievanor till att måndagen den 17 dec. ska du ha
bli mer effektiva. " Gör det själv" hämtat ut nyckeln. Har vi nycklar
innebär i det här fallet att du kvar då, kan du som är intresserad
arbetar med dina insamlade per· komma och låna.
sonliga data under k ursen och får
hemuppgifter som skall utföras till
ETTORNA:
varje gång. Du får lära dig att bli Planera inte att gå upp på mer
din egen "förändrare " .
än en omtentamen, lovet är kort.
Vi kommer att sammanträda 10 I januari hör vi av oss angående
gånger under 3 månader och träffas spärren - eller bättre - ni kontak
ca 1 1/2 timme varje gång. Är tar ·oss.
du intresserad ?
Kontakta då
TVÅORNA:
Stvl för mer information.
Det
Det
är visserligen långt till 20 maj
går också bra att skicka oss ett
och
val av studieinriktning, men
julkort, så sänder vi dig ett infor·
mationsblad. Detta innehåller en om du får en stund över i jul
intresseanmälan som ska vara oss slå upp studiehandboken och se
efter vilka kurser du skulle vilja
tillhanda senast 14 januari.
läsa i trean och fyran.
Under
SCHEMAT:
våren kommer vi att ha. informa
Institutionerna gör i<lag (5/12) tion om valet. Det blir även några
en sista granskning av schemat. studiebesök i period 8. Tid för in
Om det inte är några stora för· formation kommer att bli utanför
ändringar som behöver göras, ska schemalagd tid i period 6.
nytryckta scheman finnas på plats
TREORNA och FYRORNA:
hos oss när detta nummer kommer
Redan nu vet vi att några kurser
ut.
är överbokade. Det gäller Fiberop
VAX-KABINETTET I JUL:
tisk kommunikation och Smådator
Om du blir trött på julnötter och elektronik. Angående fiberkursen
långfilmer öppnar sig (förhoppnin· har de som inte kommer med fått
gsvis) nya dörrar för den program· ett brev hem. För smådatorkursen
meringssugne. Kodlås ska nämli kommer vi att skicka ut brev till
Ni som
gen installeras så att du kan kom de som inte får plats.
ma in till terminalsalarna även på kommer med på kurserna måste
bevaka er plats genom att gå på
kvällar och under helger.
första. föreläsningen.
Med hopp om en vit jul och ett
gott nytt år.
StudievigledemE
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Sju gästtandborstar hos barl!

Varför har Carl 7 gästtandborstar?
Carl's mål i livet är att bli så rik
a.tt han kan öppna salong. Där
skulle han sitta och dricka punsch
och konversera folk som besökte
honom. Hans liv kan sammanfat·
tas i tre huvudpunkter: Mogårds·
hammar, Paris, Teknis.
Mogårdshammar är en liten järn
bruksort i närheten av Ludvika.
Inte så långt ifrån Gundes hem·
bygd Dala-Järna. Där växte Ca.Be
upp under beskydd av en över·
vakande, blodpuddingslagande öm
moder och en vals (· spelande och
-försäljande) fader. Pappa plug
gade som ung i Uppsala och spela
de klarinett. Mammas släkt är full
av bergsmän, något som även Carl
känner sig lite dragen till. Att han
ändå valde Elektro har helt andra
orsaker som vi återkommer till se
nare.
Hemma i Mogårdshammar levde
Carl sitt liv mellan hemmet, skolan
och hockeyrinken. Ca.lie var en
riktig sportfåne. Spelade hockey,
handboll, fotboll, pingis och bad
minton. I plugget behövde han
inte anstränga. sig särskilt mycket.
Pingistalangen har han fortfarande
kvar, har vunnit EM något år.
När Carl gått ut grundskolan
fick far jobb i Paris. Lille krull
hårige Nisser var givetvis tvungen
att följa med. Kanske ändå inte
mot sin vilja. Han började dans
un ecole lnternational på den sven
ska sektionen och valde en, enligt
honom själ v , n knastertorr" inrikt
ning med fysik och matematik som
huvudämnen.

Franskan blev ett gissel för dal
målsbrytande Nisser under den för
sta tiden.
Han gick en inten
sivkurs 17 timmar i veckan i 17
veckor och beslöt under tryck från
sina svenska kamrater att försöka
tvätta bort dalmålet. Den franska
gy mnasieskolan är rätt olik den
svenska. Disciplinen är tuff och
a.ga tillåten.

8
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Nu stod Calle inför ett svårt
val i livet. Vad skulle han göra i
fortsättningen? Helst av allt ville
han ta ett ledigt år och åka runt
i världen. Carl insåg dock sina
begränsade resurser och började
istället vid Sorbonne för att läsa
franska. Det gick lite för bra efter
som han kunde det mesta efter ha
bott i Paris i tre års tid.
Några av han svenska kompisar
hade åkt tillbaka till Sverige och
börjat plugga i Stockholm. Dels
på Teknis, men också på Han
dels.
Calle tyckte det lät kul.
Problemet var bara var han skul
le börja. Helst ville han börja på
teknis då det verkade passa bäst.
Med många bergsmän i släkten
kände han sig lite dragen ät det
hället, men han hade som liten
k rulltott suttit och ritat broar,
järnvägar och städer pä kartor.
All_tså låg även Väg och vatten
bra till. Fysik och Maskin drog
också. lite, men bara lite. Vad som
till slut fällde avgörandet var att
Elektro ju trots allt låg närmast
Valhallavägen. Något som sektio
nen kan vara glad åt idag.
Att komma från Mogårdsham
mar till Paris var en stor omställ
ning. Den tidigare så ekonomiske
Calle upptäckte att det gick lätt
att göra av med pengar, något som
förbryllade honom mycket.
På
kvällarna var han ute och röjde
Paris gator och kafeer och drack
sangria, sen gick han hemoröjde.
Det tidigare myckna hemmalivet
började avta. Carl tog en "riktig"
studentexamen med muntlig ten
tamen, korsförhör av elaka lä.rare
och kalla kårar längs ryggraden.
Det gick dock bra och Carl fick sin
"bac international".
Ett kul minne från skoltiden var
när man under ett cocktailparty
för föräldrar, lärare och avgångs
studenter lyckades fylla en hel kom·
biVolvo med sprit som sedan blev
ett förråd under hela den åter
stående delen av terminen.
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Så har vi då kommit fram till
den tredje delen av Calles hit
tilsvarande liv, Teknistiden. Den
inleddes 1980.
Carl drunknade direkt i nOll
ningen! Vilken kontrast mot den
franska skolan. Allt var stenkul
och han var med var med på rub
bet under den första tiden. Han
var spexnOlla tillsammans med
bland andra Dick, Annika, Sten
Mogren, Micke Westberg.
Efter nollningen engagerade han
sig ändå inte så mycket i sektionen
Det var
under det första. året.
först framåt vårkanten han hjälpte
till lite med att ta emot gäster
inför vårbalen. Fadderiet -81 var
väl egentligen det första riktiga
engagemanget från hans sida. I
och med detta var han dock fast
inom sektionslivet.

'

./

Nisser har alltid gillat sång och
musik. Särskilt nubbevisorna har
legat honom varmt om hjärtat än
da sedan de dagar då lille krul
lige Nisser sjöng dessa visor under
vällingmiddagarna hemma i Mo
gårdshammar. Han har uppehållit
dessa traditioner på Teknis med
den äran. När han inte sjunger
nubbevisor slår ha.n sig gärna ned
vid pianot, om han nu ha.de något,
eller drar ett solo på gitarren som
vi vet att han behärskar sedan
nOllegasquen. Han spelar ofta på
grammofon ur sin imponerande
skivsamling.
Till nollningen -82 fick han då
förtroendet att tillhöra. Skäggeriet
och ta hand om den schlemma.
nOllan.
Nisser trivdes så bra i
skägg att han fortsatt att tillhöra
denna skara sedan dess.
Åtaganden och engagemang i
nom kåren och sektionen har ökat
med åren. Genom kårpartiet Sek
tionsalliansen har han va.rit kår
fullmäktigeledamot. Han sitter
ä:ven i restaurangstyrelsen. Hans
största hedersuppdrag här på Tek
nis var när han ombads att vara
överma.rsalk på KTH's senaste dok
torspromotion i Stadshuset. Där
fick han hålla i trådarna, leda pro
cessionen av doktorer, presentera
talare, se till att maten serverades
i rätt tid, och påminna k ungen att
nu var det dags att hålla tal.

Han kom med i PR och blev vald
till vice klu bbis {för övrigt Calles
enda. styrelsepost inom sektionen) .
Han skrev ä.ven lite för denna ädla
tidning under Dicks ledning. Det
blev ett antal reseberättelser, ofta
Lund som Calle tycker är ett su
veränt ställe att disponera sina
lediga festhelger på. Dessa åta
ganden ledde till flera, Calle triv
des och ville vara med på allt som
hände.
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Ett uttryck som speciellt etsat
sig fast i Carl's minne är "flank
triggad D-vippa" . Som färsk tek
nolog tyckte han ofta att det var
svårt att förstå teknologispråket.
Många teknologer går runt hela
dagarna och pratar i facktermer.
De ä.r helt inne i sin egen lilla
värld och uttrycker allt de säger
i Pascal. Detta ä.r farligt. Om
man skall få bort teknikskrå.eken
och datorrä.dsla.n hos bland ick
etekniker måste man börja att få
ner språket på en nivå som Svens
son begriper, annars blir han ännu
räddare, anser både Charles och
vi. Idag har han ändå förstått
både uttrycket och funktionen hos
en "flanktriggad D-vippa".
Någongång när Nisser blir klar
med studierna funderar han på
a.tt återvända till Frankrike och
arbeta, men med jämna mellan
rum vill han ändå komma till
baka till Sverige och då kanske
speciellt Mogårdshammar. Som
maren i Sverige ä.r bäst.
\

Nisser har förövrigt redan idag
det optimala jobbet enligt honom
själv. Han kränger pilsner på Prip
porama.
Carl bor på Brantingsga.tan pre
cis i kanten av Gärdet i en lägenhet
på 27 kvm. Han vill att lägenheten
ofta fylls med folk som ska trivas i
soffan och roa sig i glada. vänners
lag. Atskiliga är medlemmarna i
Carl's maränggäng.
Ett reportage hemma hos Carl
Nisser är något alldeles extra.
Emissionens utsända fick uppleva
hans gästfrihet och glädje att dis
kutera allt mellan emitter och jord.
Vi skildes åt på Valhallavägen efter
en utsökt middag på restaurang
Östergök, och såg Calle sakta van
dra hemåt i månljuset mot sin lya.
med alla öl affischer, skivor, sju
små blå gästtandborstar och en
egen stor grön.

EMISSIONEN nr 8-1gs,1

I HUVUDET PÄ EN TEKNOLOG
Sitter på föreläsning och fattar
ibland mycket, ibland lite och ofta
inget alls. Tankarna far iväg:
-Borde nog ha läst igenom det
här igår egentligen. . . När jag kom
mer hem ikväll ska jag verkligen
ta och titta på det här ordentligt.
Det är ju verkligen intressant men
jag känner att jag inte hajar rik
tigt. Här ska studeras!
Sitter på övning och skriver me
kaniskt av assens tavelklotter:
- Usch, vad snabbt han skriver
på tavlan. Jag hinner ju inte med
(fast mina siffror är mycket mindre
och om möjligt ännu spretigare).
Vänta, stopp! Var fick han nu det
där uttrycket ifrån? Jo, vad bra,
det står ju här i boken. Undrar om
man måste kunna det utantill?
-Oj, oj, oj! Nu har han redan
hunnit börja på nästa tal. Ja, det
var väl bara några " rutinmässiga"
sifferoperationer kvar. Så.dana som
vi kan göra hemma på. kvällen när
vi i alla fall inte har något annat
för oss. Jag tror jag struntar i
att anteckna på. det här talet utan
försöker hänga med och förstå i
stället. Undrar varför institutio
nen inte kan fixa kompletta lös
ningar på alla tal egentligen. Bru
kar vara bra när man kört fast
hemma inför tentan.
- Jaha, det där verkar ju vettigt,
t o m förståeligt. Bra figur det
där, om man skulle ta och rita lite
i alla fall? Hur sjutton kan han
få. till så snygga sinuskurvor på fri
hand? Sådärja nu blev det bra i
mina papper också.
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- Nu är han där med ett nytt
tal igen! Tänk vad bra om as
sen hade tid att låta en fundera
lite själv först så att man hela
tiden låg steget före eller jämsides
i tankegången istället för som nu
hopplöst efter!!! Är det inte rast
snart förresten? Jag pallar inte
mer just nu.
På väg hem i den mörka höst
kvällen:
- Just ja, ikväll är det ju studie
nämndsmöte. Tänk om man skulle
ta och gå på det. Nej förresten, jag
måste nog handla lite mat istället
innan de stänger. När jag tänker
på det borde jag ner på stan och
skaffa en massa annat också. Men
jag har ju varken tid eller pengar
till det, så det får väl vara till nån
annan gång. Fort iväg till bussen
nu!
Hemma i studentrummet efter
en billig blodpuddingsmiddag och
en snabbflukt i tidningen:
-Äntligen! Tid att plocka fram
böckerna och göra lite nytta. Nu
ska vi se - vad är viktigast? KS på
måndag - det kan jag läsa i helgen.
Dagens föreläsning kanske. Nej,
jädrars! Jag har ju lab i morgon
som jag inte hunnit titta på än.
" Rrrring" . Hmm, undrar vem
det kan vara som ringer.
Kul!
Några polare hemifrån som tänker
komma hit och hälsa på i helgen.
Vart ska v i gå då. tro? Jag som
knappt hunnit pejla någonting av
nöjeslivet själv ens efter två år här
i stan. Otroligt! Nå.ja det löser sig
nog. Det blir väl inte så mycket
pluggat till KS:en men det måste
gå på nåt sätt. Nu var det lab som
gällde. Fram med peket!

EMISSIONEN nr 8-1984
" Rrrring" . Igen! Ja.så, vi måste
fixa tid till den där rapporten som
ska vara inne snart. Få se, jag är
upptagen då och sen kunde inte
du, eller? Men på kvällen där
då? Ja jag vet att det är trångt,
men det måste gå! Bara vi kom·
mer in på Elmer... Men frampå
småtimmarna brukar det gå bra.
När telefonen hunnit kallna:
-Många sidor lab det här." Gäsp"
Jag börjar bli rätt sömnig känner
jag. Snart klar · skönt! Klockan är
redan mycket. Det får inte bli för
sent ikväll. Jag blir ju så vansin·
ngt sömnig i plugget i morgon.
"Gäääsp" . Kom igen nu. Måste
trycka i mig det här sista bara..
Måszzzz . . .
Mat• Kindahl

OA, ola, looås åM IM comJ'll'n'J owrlo,uu'

apin

..

SE HIT, DU SOM LASER I TREAN

"

Här är klagomuren • namnen på
dina kursnämndsrepresenta.nter:
KRAFT . . . . . . . . . MARGARETA ERIKSSON
LENA LANGE
INDUSTRIELL .
DATOR . . . . . . . . NISSE WIKLUND
TELE . . . . . . . . . . ANNELI RESARE
MIKRO . . . . . . . . . . FINN SOLLEN
FYSIKALISK . . . . TOMAS ERIKSSON
Vänd dig med förtroende till des·
sa. om och när du tycker att nån
kurs funkar taskigt!
Ge aldrig upp!
Mall Kindahl

P. S.

ELMÄTSYSTEM

Treans elmätkurs utvärderas på
kursnämndsmöte måndag 84 1217.
Tycker du något så prata med
Anna. Moberg,Eva Westerlund eller
mig så framför vi det. Studie·
nämndsmötet 6/12 tog också upp
kursen till diskussion. Kolla pro·
tokollet! D.S.

EMISSIONEN nr 8-198,

Nu finns det inte mer för mig att
Terminen lider mot sitt slut så
nu blir det inte fler studiebesök säga än
eller företagskvällar på ett tag.
E N R I K T I G T G O O J U L
Men till vårterminen kommer
&
E T T G O T T N Y T TÅ R I
ARMU igen med förnyade krafter.
En av dessa krafter heter Johan
tillönskas ni alla av eder AMSE
Westberg som kommer att arbeta
som ordförande för ARMU (Ar
betsmarknadsutskottet) nästa år.
Jag vill därför passa på att hälsa
min nya " chef' välkommen!
Ett studiebesök är redan inplan·
erat för v åren:
* Torsdagen den 3 1 januari gör vi
ett eftermiddagsbesök på PHILIPS
i Järfälla. Buss avgår från kåren kl
15.15 och förhoppningsvis bjuder
de också på någonting att äta.
Mer information samt anmälnings
lista hittar du på min tavla i 12:an
i början av nästa termin.

Treor, Se hit!

Till sist vill jag slå ett slag för

Praktikjobb i Frankrike
i sommar. Det är företaget Tele
mecanique som erbjudit oss två
praktikplatser i Nice eller Paris.
De vill helst att teknologer som
läst industriell elektronik söker,
men även andra intresserade bör
söka.
Ansökningstiden går ut i
slutet a.v januari. På min anslags
tavla finns telefonnummer till Tele
mecanique i Sverige, ring och fråga
om det är något du undrar över.
Jag uppmanar Dig att ta chansen
att kanske få arbeta utomlands i
sommar!
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Dags att börja plan
era studieresan 1986.
SRKA 84 hjälper er
med igångsättnings
möte den 16/ 1 1985
kl. 17.30.
Ordföranden
Ingmar Johansson
Tel. 11 17 21.
Kassör Anders Staaf
Tel. 730 28 31.
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Pulchritudo atqe robur

* Var är VEXT ?
* Vem är VEXT ?
* Vad betyder VEXT ?
* VEX T lever !!!
* VEXT exploderar i jul.
* VEXT på. okända vatten ?
Runt nyår !
VEXT närmar sig julen och dess
traditionella fester ( som i somras
fast nu med snö ... ). VEXT-RAJ är
kopplat till mycket arbete men för
oss är det förknippat med just raj.
VEXT·baren byggdes på rekordtid
i somras och invigdes den 29:e
aug 1984. Enligt planerna kom
mer målningsarbeten att utföras
runt nyår, som huvudattraktion.
Därutöver står skyddslister runt
väggarna i Petissan och justeringar
i VEXT-baren på programmet.
Dessutom en kall överraskning på
djupt vatten runt nyår.

VEXT arbetar med vad vi kallar
VEXT·andan, vilket är en grund·
läggande ide inom VEXT. VEXT·
andan skulle vid en kvalitativ för
klaring uppfattas som självklar,
men är absolut inte lika självklar
när man själv är i lä.ge att tillämpa
den.
Ett försök till förklaring
gör vi i alla fall. VEXT·andan
innebär att producera till absolut
minimum av kostnad med hä.n
syn taget till ekonomi, ekonomi,
ekonomi och tid.
Om Du känner att Du är född
med VEXT-anda, och har tid och
lust att deltaga i VEXT-arbete så.
ses vi i tolvan under jullovet.
Kolla efter listor i tolvan.

EMISSIONEN nr 8-1fJ8,4

REVOLUFORM!!!
Eftersom jag inte var med på
senaste SM nä.r jag blev vald till
SNO ä.r jag fortfarande skyldig sek
tionsmedlemmarna någon sorts
"programförklaring". Därav över·
skriften.
Nu har jag inte tänkt vända upp
på varken skolan eller utbildnin
gen utan vi fortsätter söka former
att göra utbildningen stabil men
dynamisk. ( Fina ord va ? )
Studienämnden åtnjuter i dessa
tider en underbar välvilja från linje
och lä.rare.
Alla jobbar entusi
astiskt för att bygga en bra Elek·
troutbildning, ont om pengar och
plats till trots. Det lyssnas alltså
en hel del på vad vi teknologer ty
cker och nu kommer vi till pudelns
kärna;
Vad tycker vi egentligen ? Av
sektionens ca 800 medlemmar ä.r
det bara nägra tiotal som går på
studienämndsmötena.Är då resten
ointresserade av utbildningens ut
formning och innehåll ? • Sanno
likt inte. Jag tror att många tror
sig veta att "Studienämndsmöten
är långa formella sammanträden
där alla frågor som diskuteras är
för komplicerade att sätta sig in
i på anständigt ic:ort tid, och alla
studienämndspamparna diskuterar
över huvudet på oss vanliga tekno·
loger."
- HELT FEL !!! ( borde det vara
iallafall ). Många är nog rätts!
omedvetna om vad som diskuteras
på studienämndsmötena och det
kan kanske vara lite jobbigt att
sätta sig in i frågorna där.
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Hav förtröstan l Räddningen är
närmare än du tror käre läsare.
Du håller den i handen.
Min
tanke är att alla viktigare frågor
på ett enkelt sätt ekall behand
las i Emissionen innanESN-mötena
så att alla kan ha en uppfattning
redan när de går dit. Ett stu
dienämndsmöte skall egentligen in
te behöva ta mer än två-tre tim
mar och har faktiskt inte gjort det
under hösten heller.
DET SKALL MED ANDRA ORD
BLI LÄTTARE ATT TYCKA I STU
DIEFRÅGOR l!I
Men det gäller att du gör det
också, annars kommer mina per
verterade privata åsikter att gälla
som den allmänna teknologuppfa.t
tningen på E-sektionen.

AffA
PS. Ett litet tips till dig i tvåan;
Börja fundera över ditt val av stu
dieinriktning redan i jul. DS.

EMISSIONEN nr 8-1984

OFVRIGT !

ELAB!

När det här numret av Emis
sionen kommer ut är hösttermi·
nen " nästan" slut. Bara en elän
dig tentavecka kvar och sen jullov .
Men innan ni tar jullov så hoppas
jag att ni hämtar ut era overaller.
En del av overallerna hade f!tt
snett ryggtryck, så. jag var tvun·
gen att skicka tillbaka dem, det
kan därför hända att några av er
som beställde storlekarna 150 och
152 få.r vänta till efter jul med era
overaller.
Det kommer att finnas nya klis
terdekaler att köpa efter jul. De
är svarta med vit text och finns i
2 storlekar, 45 mm och 90 mm di·
a.meter. Priset är inte bestämt än.
Till sist skulle jag vilja tacka för
mig som öfvrig den bär terminen
och önska er nye öfvrig Svante
Stefansson, E-84, lycka till.
En riktigt God Jul önskar er
Öfvrig

Hej alla i ettan ( och ni andra
som har undgå.tt att märka att
ELAB existerar), det existerar allt
så. nå.got som heter ELA B . Det
är ett el-laboratorium som alla vi
som går på Elektro bar tillgång
till. Det ligger bakom terminal
rummen i källaren under E l . Där
finns de flesta instrument och an
dra prylar man kan behöva när
man skall göra nå.got elektriskt,
oscilloskåp, komponenter,
t.ex.
spektruma.nalysa.tor,
lödkolvar,
små tänger o.s.v o.s.v
Alla som har lust att pula lite
gå.r bara upp till studievägledning·
en och ber att få låna nyckeln till
ELA B . Då. få.r man låna nyckeln
till ELAB i 48 timmar. Är det
någonting ni undrar över t.ex. hur
man löder (man behöver i nte vara
proffesionell hempulare för att an
vända ELAB) eller om det finns
någon speciell typ av komponent,
vänd er då till Henrik, Jimmy eller
Janne. Våra signalement finns på
Väl
funktionärsta.vlan i 12:a.n.
komna. till ELAB!
Henrik, Jimmy och Janne

OeH• har tagit ut examen efter
841107:
T
E79
Lars Eriksson
Ove Wa.llgren
T
E79
Sten Nikola.ev
E79
T
Ronny Engelin
T
E79
Bengt Benson
D
E78
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MiH Alonn• Fletcher
Fotograf: Andere Melmqui•t
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Höstphästen
N u stod vi lite småluriga I Tol·
van smuttande på varsin drink,
och visste att v i hade varit med
om en ovanligt blöt kväll
Festen hade slutat vid ettiden
Forslade med buss körd av en
sömnig person som inte klivit upp
ur sängen eller åtminstone inte
tagit av sig täcket ännu, hade v1
anlänt till förutnämnda plats. Näs
tan alla passagerare var rödögda,
men det berodde enda.st i enstaka
fall på den överkonsumtion av al·
koholhaltiga drycker, vilket läsaren
säkert först får ; tankarna.

Nej, de många. blodsprängda ö
gonvitorna. härrörde från för ivrigt
badande och pla.ska.nde i Central
badets klorerade bassäng De gla
da vattenlekarna d ärstädes ackom
panjerades av de ivrigt knäppande
kackerlackorna. på bassängkanten.
De som inte badade näck, eller
i toga, skylde sig med ett plagg
som tillhandahölls av PR. Enligt
hörsägen var det bad byxor. Hä.rt
åtsnörda satt de uppe, i varje fall
tills dess bäraren dök i poolen
Ett glatt besked, samtliga fest
deltagare sparade 2000 kr då ingen
kräktes i bassängen'
Parallellt med vattenaktiviteter·
na pågick dansande där förut mat
borden hade stått. Här kommer
vi osökt in på själva sittningen
Vinet flödade i glasen och sången
flödade ur våra strupar. •earl, för
kvällen iförd buskiga ögonbryn,
ledde med sin sedvanliga. bravur
musicera.ndet.
Bords placeringen
var lika enkel som genial; personer
med likalydande förnamn sattes
nära varandra. Så oerhört prak
tiskt och bekv ämt det var att slip
pa bry sin urkopplade hjärna, med
mer än ett eller ett par nya namn.

19 �================�

Ängsliga funderingar som; ska
togan sitta kvar eller kommer den
att ramla av , (kvällen gick i gre
kiskt-romerskt tecken), dränktes
med välkomstdrinken. Även detta
år blev det en höstphäst. Det
tackar vi för!

EMISSIONEN nr 8-198,4

SÄNGARTÄFVLAN
1 december · Osqua.rs namnsdag · firades traditionsenligt med dngartäf
vlan. Teknis sektioner skulle göra upp vilken sektion som kunde sjunga bäat.
I 1r var det rekordm1nga deltagare. Alla sektioner utom A ställde upp.
Ovanp1 detta rikade 1 december i 1r infalla på en lördag, vilket gjorde att
det blev ett extra festligt arrangemang.
Trots att det var 'dagen efter' (se artikel på annan plats i denna tidning)
för många, anslöts sig ett stort gäng vitklädda E-Osquar för att fira namnsd ag
och heja fram de våra.
Mycken tid hade de deltagande "lagen" lagt ned på förberedelser, sånger,
texter, repetitioner, repetitioner och !ter repetitioner. Sångarna var laddade
till bristningsgränsen och nu väntade man bara på lottningen.
· D, F, L, K, ...... .
Vi fick starta som nr 6 i första. avdelnin·gen.
Före oss lyckades bl a fysikerna med ett sångvärt men ganska trist bidrag.
Flygarna hade en egen alternativ nobelprisutdelning.

"'

Si var det dags för Elektro. Temat var vad som händer före, under och
efter en hockeymatch. Först föresl1s det att man ska följa med p1 hockeymatch för att förgylla torsdagskvällarna:

TORSDAGSNÖJE

Kom, häng nu med p.l hockeyderby
för det är livselixiret
Toll!da'n är kommen, ölen öppnad
kom och kolla p.l liret
Och har du arbetat som en slav
s.l ta ett helrör och koppla av
Kom, ställ dig här bland alla djuren
och räkna puckar i buren
(- PHRRR!) Pipan ljuder, matchen börjar
och det blir punch upp.i isen
Domar'n är full och tacklas undan
för si gör man med grisen

Centern han sätter pucken i spel
men fär sig en smäll och passar sen fel
och baklängesm.11 och utvisningsb.ls
och &orken han st.lr och - suckar!
Kom, häng nu med pi hockeyderby
det här är krig med polisen.
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EMISSIONEN nr 8-198,4
Under matchens gång kan man ju alltid förfriska sig t ex med korv:
KÖP VARM KORV
Köp varm korv
Köp varm korv
Härlig korv med mycket senap
Köp varm korv

Vad man sen får se när man kommer till Hovet beskriva i:

HOCKEY PÅ HOVET
Upp på läkfar'n bror
svinga Bas.kan stor
Det är hockey på Hovet ikväll.
Tjac.lca brännvin mor
snör på tyngre skor
Sparka kulorna rätt är du snäll.
Slit en arm ur led
slå en näsa sned
Vi skall fajtas tills segern är v!r.
Och bar vi inte vunnit n är matchen är slut
ska dom dunkas när vi kommer ut.
Schvempa han svinga ett basebollträ
d att det krOBSade Berras knä
Sune han slängde en flaska 84 vass
rakt på en snubbe som miBBat en pass.
Där pi isen st!r
det ett randigt f!r
visar inte ut någon alls
'.lrots att spelar'n v!r

släpas ut pi bår

Pressa pipan långt ner i hans hals.

Sparka domar'n ned

och gör kaffeved

utav läktar'n där vi förut stod.
Blir det snart inte m.11, ska vi slipa v!rt sUl
Skära truten av snuten med vr.11.
Jerka han satsa pi närmaste ben
sopade till d att Bisorna ven
Domaren stod utan m.11 i sin mun
det fixa Perra pi blott en sekund.
Om det slutar bra
ja, di ska vi dra
ner mot TUBEN och där blir det fest.
Skr.lla utan vers
dricka mycket bärs
vi är fegast, men vi är ju Best.
Pensionären där
se bur sned han är
Räta upp ianom med cykelställ.
Vem som vann? fragar ni
men det vet inte vi
Vi var bara pi hockey ikväll.
Vem som vann? fragar ni
men det vet inte vi
Vi var bara pi hockey ikväll.

EMISSIONEN nr 8-1gs4
Efter oss kom bl a Maskin och sjöng sig till en säker ledning.
I pausen blev vi underhillna av en trollkarl som hade fantastisk förmåga
att hitta vita duvor både här och där. Som sig bör även Tom & Jerry.
Efter första avdelningen var resultatet detta: M, F, K, T, E, L, D, V
och sist naturligtvis B. Så över till andra avdelningen. Inledde gjorde Data
med ett bejublat framträdande av bröderna AIDS. Så var det sen dags får
nde våra�. Vad händer så efter en hockeymatch? Jo, en eller annan (ibland
flera) hamnar på en läkarmottagning där man får vänta på sin tur emedan
man klagar över sina krämpor:

PÅ HOSPITALET

Man tar sig hit i ur och skur
Man väntar länge, blir lätt sur
Man lägger sig och tar en lur
Man önskar man ska sU p.i tur
Doktorn hör du 8.isen
Säg, vad blir diagnosen
Vi sitter här och väntar p.i ditt svar
Jag drack ett glas med gifter i
si.i upp din bok med skrifter i

se efter, har jag difteri
i s.i fall vill jag botad bli
Doktorn...

I morse när jag vaknade
s.i var det nit jag saknade
lät blicken glida längs min buk
jag kunde inte se min ... fot

Doktorn...
Vi vill bli opererade
s;1 vi blir separerade
kan ingen här med läkarjour
mig sprätta loss fr.in storebror
Doktorn...
I morse pi min frukostrast
uti min brödrost, bröd satt fast
jag peta' till med tomtebloss
nu kan jag inte komma loss

Doktorn hör du fI.isen

Säg, vad blir diagnosen

Vi sitter här och väntar pi ditt svar

Kulmagen

EMISSIONEN nr 8-198,l
Det blir långa väntetider innan mall: kommer in till läk.ren:

ALLMÄN SJUKVÅ.RDSBETRAKTELSE
Vi bar DU suWt bär
tre veckor uDgefär
Vi har väntat länge Dog
jag tror jag hörde eIJ som dog
Här i rummet utaIJför
är vi ej vid god vigör
Syster Dagmar förtäljer
Där vi pillreIJ sväljer
- Ring oss om Di dör.
Virdsektorn av idag
bar blivit alltför svag
Gir det p.l .it samma Ull
d.l gir s1DgeD sDart i moll
Vanor blir maIJ läkare?
Vi bar ju IJOg av kväkare
Jo, för lii.kareDs kall
betraktas som ball
av folk i Sveriges laIJd.

Patienten ...
Pa fan

Vin duktiga orke1ter

EMISSIONEN nr 8-108,4
Inne pi motta.gningsrummet sliter läkaren med a.tt försöka. kurera.
krämporna.:

LÄKAR - ROCK
.Aj, säg a.j!
.Aj myself!
Se p.l mig - jag är nummer ett
och ni vill alla. driva. mig fr.ln sans och vett
En bildad man i sina bästa .lr
och bur jag än gör bara skit jag fär
Brutna. armar, brhl ocb frigolit
d.llig lever nötta lungor gamma.hepatit
Nu är ja.g trött p.l hypokondri
och värst av allt - difteri
Jag växte upp bland landsortsbor
och ville slakta kor som storebror
Men far han satte stopp för min plan
han sa - Min son, du ska till stan
S.l jag packa' min bag, sa farväl till mor
skicka brev till UHÄ. och socialkontor
Och vips jag fick ett brunt paket
med b.lde rum och plats p.l medicinsk fakultet
Ett litet brutet ben
Det gör att man blir sen
Man väntar länge p;l en spruta
Det g;lr d sakta fram
Man börjar samla damm
Man undrar - Hur ska detta sluta?

Doktor Rap
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EMISSIONEN nr 8-198,4

Sluta tjata, slula gnäll
Jag gör miU bästa - nästa!
Min tur!
Pi Karro var det jobbigi - ett jäkla slit
men festa var billigi - läkarsprit!
Böcker, bälten, papper och block
läsaläsaläsaläsa andning blödning chock
Mycket att göra om det ska � bra
plugga mycket plugga mera plugga varje dag
Ingen fritid, bara ligga i
tarmar och termer och mera lär det bli

��,;..
��...

Pulsen ökade, tjat ifrån alla
jag börja' käka piller för att palla
Det började lugnt med Enomdan
snart var jag tvungen greja starkare på stan

. \ �"

Jag tick en ide - slösa pengar verkar knäppt
det är ju mycket enklare att skriva ett recept
Hick - burp - bicketihurp
jag lror jag tar av medicinen en slurp
Ett litet brutet ben...

�rets nobelp,iatagere frlln
T·•ek
tionen

Upp med brösten - beUn är tillbaka
Kom, ska jag bota dig fria dubbelhaka

Jag bar ett rykte vara hipp som happ
struttar ofla kring i kappa, kjol och napp
Mina sjuka systrar ger mig tips
- Du blir mycket populärare med porscbe, pool och slips
Vi bar en på kliniken som heter syster Maud
det är hon som lärt mig lrackla, sioppa upp och sy en våd
.Amatörkirurgi var di inget för mig
insydd första dagen - villcen pinsam grej
Jag jobbar Mrt och ber min bön
men vem kan leva på en mager lön ?
Si nu bar jag skaffat mig ett extraknäck
säljer lakan och tvätt ur en landstingssäck
EU litet brutet ben ...
Jag drar mig tillbaka
Jag har n.lU mitt mil:
Allroundtabletten som läker all
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EMISSIONEN nr 8-198,I

Bröderna Aids (D-sektionen)

Vinnarna: M-sektionen
Dr Rap i högform blev en storarlad avsluning på ett myckd bra bidrag .
Tyvärr räckte det inte till i den hirda konkurrensen. Slutret1ultatet blev:
M, T, K, F, E, L, D, V och sist och verkligen inte m.ill8t B. Pris for bästa
scenshow gick till flygarnas Nobelprisutdelning. Virt kära Eml11lon1pris
gick till lantmätarnas karnevalsstämning. Bästa muta lyckadet1 Kemi med,
och •bästa grej' gjorde Kemi med sin Nobelbyst.
Årets nya giv var efterköret i Sing-Sing. En små.mysig tillställning under
lättsamma former. Kul ide,
Tack för mig Ragnar Kåhre

EMISSIONEN nr 8-1084

SAMURAJEN
eller

EN RIKTIG NIPPONSOPPA
Årets kå.rspex utspelas i Österlandet, närmare bestämt i Japan. Eller i
Nippon, som det heter på. japanska. Året är 1853 och det kommer stora skepp
frå.n österlandet, dvs USA. Amerika.na.rna med kommendörkapten Matthew ·
Perry i spetsen vill få. japanerna att öppna sina. gränser. Med ränker, list och
mutor lyckas Perry att överta.la. Japans egentlige härskare, Shogun Tokuga.wa
Ieasu. Men för att fördraget ska.Il bli giltigt behövs en underskrift av den
japanske kejsaren, Solens Son. Med den japanske köpmannen Shikimasa Faki
turas hjälp lyckas Perry få. kejsarens underskrift.

EMISSIONEN nr 8-198,4
Fördraget ä.r ofördelaktigt för Japan och efter ett tag ledsnar japanerna.
Första steget mot minskat beroende tar Samurajen Yokimok Sioki. Ledd av
sin andlige härskare, Solens Son, bekämpar han den snikna Fakitura. Shogun,
som ser sin chans att återfå den förlorade makten, tar emot Yokimok med
öppna armar och "det japanska undret" är fött.

Trots ypperliga skådespelarprestationer, bra musik och sång kändes början
en aning torr. De få gånger det ropades OMSTART verkade lite påtvingade.
Mellan akterna underhöll den duktiga orkestern. Den första delen hade inte
mått illa av att komprimeras. Man fick alltför mycket tid att beundra de
vackra dräkterna och dekoren. Inte för att jag hade tråkigt, men handlingen
stod och stampade på samma fläck hela tiden. Men jag var trots detta inte
helt missnöjd under pausen. Än hade jag inte förlorat hoppet om ett bra
spex.

EMISSIONEN nr 8-198,4

När kejsaren , som förtjänar en eloge för sitt äckliga
Jag hade rätt!
agerande, kom in i handlingen lossnade det äntligen. Det började hända
något och publiken var inte sen att hänga på. Den verkliga höjdpunkten var
Fakituras död. Att han dog var i och för sig synd då han var den klart bästa
sångaren. Under sin dödskamp fick han verkligen sjunga ut. När ridån föll
för sista gången och publiken lite motvilligt började röra sig ut hade spexet
applåderats in många gånger.
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Refuserad bild frAn
Hemmahosreportaget

EMISSIONEN nr 8-198•

En ros åt:
Paolo Kallio, Jerker Bengtsson och Jan Lundgren
som hade vägarna förbi när jag fnulade med kodlåset och ställde upp en stund
med montage och felsökning.
Därtill ett fång till:
Gunnar Ahlman och Plopp-Jimmy
som lött, skruvat, mejslat och borrat tillsammans med mig
Henrik
-Jättekram och jättetack till Jerker Bergström och Per Lundh för insatserna
i sångartävflan. Tack även till alla andra som ställde upp!!
-Ros och grattis till laget som vann TM i volleyboll för Elektro.

till skaenderiet som behövt så lång tid att lämna rummet.
till alla som inte kom på städgasquen
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Televerket

�Radio
Vi behöver anställa ett flertal civilingenjörer.
De här jobben håller vi på att rekrytera till nu:
FREKVENSPLANERING (Årsta)
Vi planerar och administrerar på tekniska grunder utnytt jandet av radiofrekvenser för bl a rundradiosändare, mobil
radionät, radiolänknät och satellitkommunikation.
Omfattande internationella kontakter och deltagande i inter
nationellt arbete ingår.
Kontaktman: Krister Björnsjö, 08 - 8 1 1 0 90.

KABEL-TV (Farsta)
Vi ska utforma ett av Sveriges nya kommunikationssystem,
kabel-TV. Det är inte bara fråga om TV- och ljudkanaler
för distribution av TV-program utan t ex framtagning av
lämpliga krypteringssystem för obehörig åtkomst av pro 
grammen, s k betal-TV.
Kontaktman: Bo Larsson, 08 - 7 1 3 3 1 20.
DATORISERADE FJÄRRKONTROLLSYSTEM (Farsta)
Vi har ett litet team, som jobbar med datorbestyckade lokal
och fjärrkontrollsystem för våra egna anläggningar och för
externa kunders räkning.
Arbetet omfattar såväl system - och projekteringsarbete
som mjukvarukonstruktion.
Kontaktman: Per Grundström, 08 - 7 1 3 1 809.

Slå gärna en signal till kontaktpersonerna. Är du intresserad
av att veta vad det finns för andra jobb eller vill du veta
vilka examensarbeten vi har, så kan du ringa till Lars-Åke
Nöjd på vår personalavdelning i Farsta, 08 - 7 1 3 1 702.
Ansökan sänder du till Televerket Radio, personalavdel ningen 1 23 86 Farsta.

{lID

Televerket
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EMISSIONEN nr 8-1gs,4

NYTTom NAMN
Margaretha Eriksson
c/o Herrlander
Strålgatan 23, 2tr
1 12 63 STOCKHOLM
08-56 18 53
Magnus Hjern
En gel brektsgatan 6 1 tr
1 14 32 STOCKHOLM
08-21 55 44

Anna Malmström
Nathorstvägen 46
1 2 1 47 JOHANNESHOV
08-48 02 09

From 17 jan:
Ingmar Johansson
Björnkärrsg 98: 13

Johan Skogster
Nora Torg 28
182 34 DANDERYD
08-753 47 1 1

582 48 LINKÖPING
0 13- 17 88 95

Det ry ktas att . . . .
- även Ragnar Ottosson läser Kalle Anka!
Kommentar:
Jag var uppe på TTT i onsdags för att diskutera ett ett problem med
Ragnar. Döm om min förvåning då jag fann den sanne teoretikern sittande
på sitt rum med med en Kalle Anka i handen.
Ett tips är därför till alla som har problem med signalteori eller moduler
ingsmetoder att som julhälsning skicka ett antal "ankor" till Ragnar i hopp
om att ett ivrigt studerande av dessa leder till att RO inte hinner med att
konstruera alltför svåra tentamenaproblem.
Anders Östmark
-bergsmän skrämmer bort fysiker från Tolvan.
- chefsemitteuren vunnit simtävlingen " Målaren runt " .
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KABEL-TV (Farsta)
Vi ska utforma ett av Sveriges nya kommunikationssystem,
kabel-TV. Det är inte bara fråga om TV- och ljudkanaler
tör distribution av TV-program utan t ex framtagning av
lämpliga krypteringssystem för obehörig åtkomst av pro
grammen, s k betal-TV.
Kontaktman: Bo Larsson, 08 - 7 1 3 3 1 20.
DATORISERADE FJÄRRKONTROLLSYSTEM (Farsta)
Vi har ett litet team, som jobbar med datorbestyckade lokal
och fjärrkontrollsystem för våra egna anläggningar och för
externa kunders räkning.
Arbetet omfattar såväl system - och projekteringsarbete
som mjukvarukonstruktion.
Kontaktman: Per Grundström, 08 - 7 1 3 1 809.

Slå gärna en signal till kontaktpersonerna. Är du intresserad
av att veta vad det finns för andra jobb eller vill du veta
vilka examensarbeten vi har, så kan du ringa till Lars-Åke
Nöjd på vår personalavdelning i Farsta, 08 - 7 1 3 1 702.
Ansökan sänder du till Televerket Radio, personalavdel ningen 1 23 86 Farsta.

EMISSIONEN nr 8-108-'

NYTTom NAMN
Margaretha Eriksson
c/o Herrlander
Strålgatan 23, 2tr
1 12 63 STOCKHOLM
08-56 18 53
Magnus Hjern
Engelbrektsgatan 6 1 tr
1 1 4 32 STOCKHOLM
08-21 55 44

Anna Malmström
Nathorstvägen 46
1 2 1 47 JOHANNESHOV
08-48 02 09

From 17 jan:
lngmar Johansson
Björnkärrsg 9B: 13
582 48 LINKÖ PING

Johan Skogster
Nora Torg 28
182 34 DANDERYD
08-753 47 1 1

0 13- 1 7 88 95

Det ry ktas a tt ....
- även Ragnar Ottosson läser Kalle Anka!
Kommentar:
Jag var uppe på T T T i onsdags för att diskutera ett ett problem med
Ragnar. Döm om min förvåning då jag fann den sanne teoretikern sittande
på sitt rum med med en Kalle Anka i handen.
Ett tips är därför till alla. som har problem med signalteori eller moduler·
ingsmetoder att som julhälsning skicka ett antal "ankor" till Ragnar i hopp
om att ett ivrigt studerande av dessa leder till att RO inte hinner med att
konstruera alltför svåra tentamensproblem.
Anders Ö stmark
-bergsmän skrämmer bort fysiker från Tolvan.

- chefsemitteuren vunnit simtävlingen " Mälaren runt".
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