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. INSIDAN
Hej hopp!

Vlra. nya. funktionärer har också
skrivit och presenterat sig. Det ir
bara. att lyckönska. dem och hop
pas a.tt de får en härlig tid.

S! ba.r ChefsEmitteuren bytt
na.mn igen. Denna. termin ir det
en ha.n med namnet Per lva.rsson.
Lena. ska. ha. ta.ek för den tid som
var. Men dl hon inte kunde sluta.
helt, är hon med och skriver lite
fortfa.ra.nde.

Till det här numret ha.r vi fått
hjälp av två presumtiva Emitteu·
rer; Anna. och Per-Anders.
Det
är skönt att få hjälp så här på
äldre dar. Speciellt när jag själv
ba.ra sitter och drömmer om fler
skidresor. Studentskidan, here I
come.

Detta. är ett fullsmockat num
mer med reportage om den hem
liga verkstaden, den underba.ra.
skidresan, luaae-pre
en massa
annat. S! nu finna det fler &rtikla.r
som Oaqledarn kan llna. a.v oss ...
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Ha.llå igen allihop
Nu ä.r det slut på julefriden.
Vardagen ä.r över oss igen med
tentor, KS:ar la.bförberedelser mm
mm • men ä.ven med många fes·
tiviteter av olika. slag. Elektros
skidresa t.ex. Ett arrangemang
av absolut toppklaa1 dä.r ingent·
ing saknades. Vi alla som var med
tackar reseledarna. å det hjä.rtligaa·
te! Till er som inte var med ka.n
jag bara. sä.ga. · ta chansen nä.st&
år, ni kommer inte att lngra. er.
Ett litet annorlunda Klrarra.n·
gema.ng utbryter den 20 februari.
Det ir PrU 1om fixar och evene·
manget brukar ka.llaa för Kårafton.
Dl tä.vlaa det i dart och ölhä.v och
i år ä.ven i "stand-up-komedian".
När det gä.ller dart och ölhä.v lig·
ger Elektro traditionsenligt my·
cket bra till och nog borde vi väl
kunna skaka fram en "rolighetsmi·
nister" också.(?)
Vad gäller övriga festligheter så
är det snart dags att börja för·
bereda vårbalen. Vårbalen är ett
årligen återkommande arrange
mang som infaller på valborg då
Elektrosektionen firar Nyår. Som
namnet antyder är själva festen
en bal • m.a.o. frack och lång·
klänning, en lång sittning, många.
profeter, många gå.eter från an·
dra. skolor, Wienervals, en tjusig
lokal (Spegelsalen på Grand) och
sist men inte minst ett hejdun·
dra.nde efterkör som avslutas med
sillfruko1t. För våra. långväga. gå.e
ter brukar vi även hitta på a.nna.t
roligt, bland annat ett kör i stugan
dagen före.

Allt detta kan givetvis inte PR
klara av att ordna. själva., utan det
be· hövs friska. krafter från annat
håll också. Har du lust att vara
med? Tag kontakt med mig eller
Klubbmä.sta.re Molnö.
För övrigt ha.r det tillkommit
ett gäng nya funktionärer nu till
våren. Nya. i styrelsen är bland
andra. tre stycken E-84:or. Dessa
presenterar sig på annat håll i
tidningen. "Som brukligt är" (två
gånger är tradition), valdes ingen
vice Ordförande pl SM i höstaa
utan det delegerades åt styrelsen
att fixa. den saken. Detta. är nu
gjort och som ny vice Ordförande
hälsar jag LMse Magnusson E-81
hjärtligt välkommen.
Till sist, men absolut inte minst,
vill jag nämna att vi nu kan glädjaa
åt en sprillans ny kopiator. Den
har betydligt större kapacitet än
den förra och klarar a.v både för
storing och förmin1kning. Trots
detta. kan vi, tack va.re ett otroligt
bra pris på den, behålla samma
avgift för kopiering som tidigare •
d.v .s 50 öre per kopia. Bra va.?!
Ha. 't så bra i a.llt det vita.
önskar Eder Ordförande
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Nu ska. ni få veta. va.d våren
ha.r a.tt bjuda. på va.d progra.mverk
sa.rnhet beträffar, det tänker näm
ligen Progra.mRådet ta.la. om. Ta.g
först fra.m alma.na.cka.n och fyll i
aktiviteterna innan någon fånig 50års-skiva. eller tenta. kommer i vä
gen.

Hä.r finns verkligen goda möjlighe
ter för den med egotrippad eller
exhibitionistisk läggning. Ni grab
bar som är intresserade a.v Mr Os
quar och ni tjejer som skullle tycka
det vore kul a.tt va.ra. med i juryn
hör av er till nån i PR.
23:e Februari KÄLKRACE.
För den som inte vet det, brukar
sektionerna tävla. i några olika gre
nar som ha.r med snö a.tt göra..
Elektro va.nn faktiskt klassen n
Ner på bäst tid " -83. Dock mis
sades mållinjen med en hårsmån.
-84 däremot gick segern till de
våra.
K emi står för a.rret och
Maskin håller i baren i backen.
Vad som utlovats är : FÖR-KÖR
, KÄLK-KÖR och EFTER-KÖR.
T ider och sånt kommer på PR 's
tavla. inom strax. ( det finns även
en klass "bästa" ekipage).

1 :a. Februari SQUTT med Dollie
de Luxe.
I Tolvan kör vi som vanligt pre·
sq utt med liv och kiv, lä.s öl och
sprit. Naturligtvis serverar vi även
käk för en sma.l summa..
Vecka. sex är sedan tenta-vecka.
och man ka.n ta. 't lugnt. Direkt
efter, dvs 11/2, ka.n den som vill
gå upp på kåren och dricka ett
välbehövligt glas öl. Ackis Stor
band underhåller i Puben.

l5:e Februari SQUTT med Mon
ica. T örnell.
Med anledning a.v TM i ölhäfv
(teknis mästerskap) kommer vi a.tt
ha uttagning på pre-squtt, någon
form a.v mat åxå, kanske bier
wurst. Alla 9om någonsin sett en
öl bör infinna. sig och få under
visning a.v professionella Valhall.
Vem som helst ka.n klassificera sig
och få representera. sektionen i TM.
Även dartfa.ntaster som skulle vilja.
spela TM borde komma och visa.
framfötterna.
20:e Februari ':'M i Ölhäfv och
Dart.

1J,

Här kommer ytterligare en aktivitet a.tt gå av stapeln: MR OSQUAR. Mr Osquar ä.r va.d som följer: "Det gäller för en person a.tt
underhålla. och roa publiken på det
sätt han finner sig själv behärska..
Detta skall göras under en tid a.v
Juryn skall bestå
90 sekunder.
a.v en Osqulda från varje sektion".
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l:a. Mars SQUTT med P ugh &
Rainrock.
Då år det fredag med SQUTT så·
ledes Pre-squtt oxo. Vilket i vanlig
ordning blir ra.j

Till mitt klubbmästerliga öra.
har kommit information om a.tt
även 13 ma.rs blir det något spän
nande, den som gillar kul upptåg
bör hålla ögon och känselkroppar
öppna. Saker och ting vill ta plats.

r"

From all of us to some of you
sleep well.
Klubbfan och hans pri11e
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Kopiatorn

A N VI SNI NGAR FÖR A N VÄ NDNI NG AV KO PIAT OR:
1. L yft på skyddslocket
2. Lägg originalet mellan markeringarna (nu trevligt lynnde lysdioder!)
3. L ägg tillbaka skyddslocket
4. Stoppa ner en enkrona i myntboxen T VÅ kopior per krona!!
enkronor i r:,yntboxen • TACK!)

(Endast

I

I
O M FLER Ä N E N KO PIA Ö N SKAS: Tryck in antalet kopior på ! ,
5.
ma.növerpa.nelen (vid feltrycltning 'nollställ' med hjälp a.v C-kna.ppen och 11
försök igen)
J

6. FÖRST ORING/FÖR MI N SKNI NG : Om du önskar originalet förstorat eller . ,
förminskat så skall du trycka. på därför avsedd knapp (ma.gnifica.tion eller,,
reduction)
7. K<? PIERI NG: Tryck på den stora gröna fyrkantiga knappen för kopiering I
8. BORJA O M IGEN ... ? Om ytterligare kopior önskas: starta om igen från I11
punkt 1 (hoppa över punkt 4 om den gröna. lampan på myntboxen fortfarande i'
lyser ... )
I
OBS: GLÖM I N TE ORIGI NALET!
!
ALL MÄ N NA P Å PEKANDEN O M KO PIAT OR N

Sektionen har äntligen fått en ny, stor och fin KO PIATOR. V i hoppas att J
den skall fungera länge och ge oss många fina kopior.

I och med det nya, borgerliga, årets inträde fick vi en ny kopiatorskötare. !i
H an heter A N DER S RHODIN och går i årskurs E-82. Vi önskar honom lycka
till i sitt arbete.
j
K O PIERA MERA • KO PIERA FLERA ...

Några ord om plop
pomaten:
11
j

P loppomaten är den kära gamla
apparat som sitter på väggen, nere
i tolvan. N i känner igen den på de
trevligt kulörta lamporna ovanpå.
Den sväljer gladeligen ( oftast,i alla
fa.11) edra 1-kronor. I utbyte mot
uppiggande godis.
Tyvärr sväljer den BARA 1-kro·
nor. Vilket gör prissättningen nå
got "diskret".

Just nu kostar Piga.lie, D ajm
och Co-Co 1.962 kr styck i inköp.
Det gör 2-kronor till ett allde·
les utmärkt pris för dem. Men
vid nästa prishöjning blir det kris.
Smarta ideer om hur man skall
lösa det problemet, tas tacksamt
emot. Så ock förslag till utbyte av
sortiment. B a.myl?
Ta skolan med ro

köp en ask zoo

Eder nye ploppomateur:

Per "Lillen" Nygren
p.s.
d.s

N i borstar väl ordentligt?
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Ingen vissen
verkstad.
Vet du vad som döljer sig bakom
väggen i Tolvan? Har du kanske
undrat vad de sysslar med bakom
fönstren med kaktusar i O squars
Backe? Jo, där ligger E-sektionens
verkstad som säkert är en av Sveri
ges trivsammaste, med parkettgolv
och frodiga. växter.

1:

Varför har E-sektionen en verk
stad då?
Jo, den finns där för a.tt serva.
Mikrovågsinstitutet och institutio
nerna med a.lla de speciella. och
unika tillbehör och delar, som be
hövs för att bedriva forskning och
utveckling.

;

!
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Där arbetar ett team på fyra
man. Vårt intryck av idyllisk ar
betsplats förstärks när alla vid för·
frågan gärna framhåller att de trivs
med arbetet och varandra. Jobbet
är omväxla.ode och stimulerande
eftersom man hela tiden tillverkar
nya saker.

Här finns kompetens för att be
arbeta alla. material som de spe
cialiserade ändamålen kräver. Ex
empel är krom och rostfritt , grafit
(värmetåligt för Mikrovågsinstitu·
tets laserutrustningar och ugnar},
samt dyrbara och exklusiva ämnen
som titan och teflon.
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Frln vinater:Mibel SchuBatröm,
Hena Larding {atAende), Nila-Erik
Ahlot,.,d och l(jel Anden...,.
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Det händer att orealistiska fors
kare beställer föremål som inte går
att producera i sinnevärlden. Efter
diskussioner med varandra brukar
beställare och tillverkare kunna
enas om lämpliga kompromisser.
Vissa ritningar går här under be
nämningen rebusar. Ett telefon
samtal kan vara nödvändigt för att
bringa reda i problemen.

Förmannen Nils-Erik Ahlstrand
är mannen bakom de vackra väx
terna. När han började jobba i
verkstaden för åtta-nio år sedan,
var fönstren �vställningsplata för
kartonger och skrap. Svärmor ,
som hade en blomsteraffär, överta.
lades att skänka tynande blomster
som inte gick att sälja. Växterna
trivdes utmärkt i sin nya miljö och
har utökats med åren. Alla för
bipasserande teknologer kan idag
med glädje konstatera, hur de pry
der sin plats.

Ibland får verkstaden på E rycka
in och hjälpa stora företag som
Rifa. Trots ett sådant företags alla
resurser bar ryktet spritt sig, a.tt
det ofta ger snabbare resultat och
är bekvämare att vända eig hit.

-

Det enda hotet mot trevnaden
tycks komma inifrån Tolvan. Bull
riga och ölskråliga teknologröster
har höjts om mer svä.ngrum. Detta
skulle bli död!l!!ltÖten för verksta
dens plåtavdelning. Annars job
bar Nils-Erik, Mikael, Kjell och
Hans på ostörda bland svarvar,
fräsar och en radio med lagom bög
volym.

Ek5� &))Qj
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BRASK-LAPP FRÄN ELAB!!!
Till alla er som använder ELAB!!
Vi vet att det ä.r ganska svlrt att fl tag pl OH labb-nissar just nä.r
vi behövs, sA dä.rför kommer vi att finnas i labbet en glng i veckan
from. period 6. Du kan a.lltsl passa pt att köpa de komponenter som
ä.r för dyra. för att ligga framme eller inte flr plats i labbet av ou dl.

'I

I!
I
I

I

Det vore kanske pl sin plats i det hä.r sammanhanget att påminna
om att ELABs inkomster glr direkt till inköp av nytt materia.I och
underhåll av labbet, så att dina. pengar använda endast till att
förbättra labbet ytterligare. Synpunkter emot tages med tacksamhet
utan att Du riskerar att få den stora äran att utföra dem själv .
Vi kommer att finnas pl plats torsdagar 1200- 1300 under peri
oderna. 6, 7 och 8, alltså bara vanliga lä.sda.gar, inte under tenta.peri
oderna. eller llnghelgerna.
DESSUTOM kommer vi att försöka bilda en ELA B-arbetsgrupp
så att du som tillbringar ALL din studietid i labbet ä.ven kan fA.
möjlighet att tillbringa. nätterna dä.r . . . Nej, fullt så allvarligt var det
inte menat, snarare tvärtom.

'I

i
I
. I:
I

I
. i
I
I

Du som tycker att tanken med ett eget teknologla.bb ä.r någo�
jättebra, det här är något för dig!!!
Meningen är att ni som är intressera.de ska. fl hjälpa till med att
ställa i ordning olika. delar av labbet. Arbetsuppgifterna. ska vara
klart begränsade i tid och mängd sl att ingen behöver känna att
övrig fritid tar stryk. Det finns en lista på vad som ska göraa och det
finns alltid plats för egna ideer om vad som behövs, t.ex:
• Snickra ett stativ för kabelrullarna bestående av två plankor samt
rundstav, placeraa över skrotlldan.
• Sätta upp ett plint och kabelsystem i labbet för faata labbspänningar
mm.
• Montera en stor verktygstavla över arbetsbänken med träram och
ev belysning.
• Montera skyddsbryta.re och konta.ktor för borrmaskinen i en speciell
kopplingsbox vid kabelintaget i labbet, anslut eventuellt separata
brytare vid varje la.bbpla.ts.
• Montera brandsläcka.ren på lämplig plats.
• Montera. lå.dor för större elektrolyter mm.
komponentskåp.
• Montera. upp matningscentra.len
ningar.

=

under nuvarande

nätaggregat för faata labbspä.n

• Sortera upp alla databöcker och ordna upp dem i olika hyllor, kedja
fast somliga, släng/skä.nk bort resten.

I:

1

• Koppla. in de lysrör som ej fungerar.
• Klä. om stolarna i ett trevligare och renare tyg.

/'

Labbni1111eriet/Henrik, Jimmy och Janne.
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6. Be till Hall�n att han må be.
vara en plats i det eviga. stationära
kraftfältet till de eminente doqu
menteurerna.
7. Klottring, klagom!l och kritik
får givetvis inte förekomma.
8. Lägg tillbaka albumet i funk
rummet.

Doq är klara !

Doqumentationsgruppen proud·
l y present ett phåt!graphiskt do
qument: "nOllans uppståndelse, lif,
levferne och välförtjänta, plågsam·
ma död och totala förintelse" eller
" fotoalbumet".
Detta. skakande realtidsverk har
sin fysiska hemvist i sk. . , f'l4t
funkrummet, Place de la Resis·
tance. Ettan och andra intresser·
ade kan låna det och vederbörligen
imponeras av doq's arbetsinsats.
Bl ygsamheten hindrar oas från att
i ytterligare superlativ hylla detta
mästerverk, som i sanning ä.r ett
under i såväl la.youttekniskt ny
fotokemiskt
som
tänkande
kunnande och excellent klippartis·
tiskt handarbete.
Eftersom snålheten ofta bedras
av visheten, ( vid alla intermediära
vektorbosoner, (ZO, W+ och W-)
hvilken klyscha !) , d. är pärmen
ej lämpad för bläddring. Men om
publicumet följer bruxen till punkt
och pricka, ( nej, inte en till ) ,
al kommer albumets livstid att
förlängas.
Bruxanvisning.
1 . Inträd i funkrummet. Funk·
tionärena bita !
2. Be någon om doqalbumet, en
svart och bl! A3-pärm.
3. Var rädd om &lbumet. Det tog
många. timmar att göra. och det
skall hålla i många. Ar.
4. Bläddra inte i albumet utan att
först ha. öppnat pärmen. Annars
går kartongen ofelbart sönder.
5.
Gäller enda.st ettan. Stud·
era. din nOllegrupp's gruppbild och
pränta. ner edra namn, obs i ord
ning från vänster. Notera även
frånvarande. Lägg lappen samt
valfri muta i emiHionens fack i
funkrummet. SA klistrar vi kanske
in namnen i albumet.

Pristäflan.
Uppgift ett : Vad betyder den
japanska texten.
Uppgift två : Finn fem fel.
Uppgift tre : Vad sker i bakgrun
den?
Hvilka priser!!
Angenäm lä.aning och lätta ten
tor
önskar doq gm Erik

KOM OCH TITTA
PÄ NÄSTA ÄRS

NOLLA

ABITURIENTINFO
Möt upp utanför F 1 strax före
klockan 1300! Se de vilsna gym
nasieeleverna. strömma ut och
hjälp till att visa. dem E-vägen.
Medtag overall och/eller smeck.
FREDAG 15 FEBRUARI och TIS
DAG 10 MARS
För ytterligare information se
tolvans tavla
Lars E Magnusson E-81
v . ordf.
PS. SAFT 9CH BULLAR TILL
DE SOM HJALPER TILL! DS

9
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Varje !r vid den här tiden börjar
ett förfärligt tjat om n!got som
kallas SOLA.
Vad år det? frågar sig m!ng a.
förskräckt. Andra säger, Nej, inte
nu igen. Egentligen är det inte så
mycket att bråka. om. Allt det
gäller ä.r en idrottstäfvling, VA?!
Jo, det ligger till på "dette vise" .
Långt, långt borta. ä.nda. nere i
Göteborg utgår va.rje !r en stafett.
Det är väl egentligen inte så all
varligt mena.t. Det gäller bara. att
springa. 25 mil. Givetvis inte en
sam , ma.n är trettio personer som
dela.r på uppdra.get. Det gör a.tt
hela affären blir en bagatell.

I
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Nu ligger det till så a.tt ELEK
TRO även i år ha.r anmält två
lag att delta, " rotgrad B" och "di
v rot E" , varför det sna.rt är dags
att anmäla sig själv. Stafetten g!r
dygnet 4:e-5:e maj och är verk
ligen en grej att ha varit med
om. Täfvlingen ä.r endast öppen
för studerande, så det är nu du
har chansen , Tag Den!. Någon
anmälningsdag är inte spikad, men
om du är intresserad kan du prata
med någon av id rottsledarna.

• uu Inte m6rke til Elektro.•

, ·!·\,
�
!

Elektro brukar ha en van a a.tt
utmärka sig under denna täfvling,
dock kanske inte genom placeringen, mera genom att synas dygnet
runt. Du behöver inte kunna sprin
ga fort för att ställa upp, mottot är a.tt ta sig runt tillsammans
( dock kanske inte alliL på en gång).

Detta var en första liten information om SOLA, men var inte
lugn, vi kommer att hänga fast vid
er som blodiglar tills att alla är
fulla, lagen alltså.
anordnarna
:
I
)
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Elektroe lag var lite förv!nade
över spelordningen. Arrangörerna
(=Fysik) lät i deraa ögon de sämsta
lagen mötas för att det skulle g&
undan och inte dra ut pi tiden.
Fysik sig aig som givna. segrare
och tyckte att det var onödigt att
släpa bucklan fram och tillbaka
Det vore enklare att ställa in den
i konsulatet direkt.

IDROTTEN
Nu har en nytt 4r startat, och
vi hoppas a.tt m4ngaa ny&rslöften
gick ut pi att idrotta mera. Det
finna många. fina aktiviteter att
sysselsätta sig med under v!ren.
På elektro kommer vi bland annat
att anordna mästerskap i pingis,
innebandy och möjligen vindsurf
ing.
K!ren har som vanligt mA.nga
aktiviteter. Bl a kommer följande
teknismästerskap (TM) g4 av stapeln under v!ren: Ölhäf, Rink
bandy, Styrkelyft, Bugg, Friidrott,
Jollesegling, Vindsurfing.

Vi börja.de spela mot fysik2. Ett
tag sig det riktigt illa ut för elek
tro. Vi l!g kraftigt under i vad
som såg ut att bli sista set. Tack
och lov kom Timo ig!ng och det
tände laget. Efter ett h!rt sista
set vann vi semi- finalen.
Fi
nal mot fysikl.
Matchen blev
rafflande.
Än en glng kraftigt
u nderläge. Avgörande tredje set
var nervpirrande. Vilken lättnad
när sista bollen var inslagen.
VI HADE VUNNIT I
Elektros position i spa.dtävlingen
är inte s! bra. Vid jul belade
vi en !ttondeplats (skäms!!). Vi
hoppas p! bättring, främst för er
egen skull. Det vore kanske pl sin
plats att uppmana alla att fylla i
epa.dliatorna. Det kan t o m löna
sig, hur kommer vi att meddela
senare.
En ny termin innebär nya. id
rottsledare. Vi som styr nu är:
Idrottsledare:
Gunnar Olof1111on E - 82
Vice dito:
Stig Wolfgang E - 82
P.S. Glöm inte att titta. på Elin'e
&Dlllagsta.vla ibland D.S.
ELIN
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Hej Teknolog ! ! !

Fram med a.lma.na.cka.n ! Vårens
studienä.mndsmöten kommer att
ligga. onsdag 20/2 och 20/3 samt
torsdag 24/4, k l . 1 7 i VEXT·rum
met i Tolvan. Det blir alltså inget
möte i period 5 vilket har att göra
med att vi i studienä.mndspresidiet
vill hinna. sätta. oss in i arbetet
först.
Nya. studienämndspresidiet är
S N O ; Alf Ahlström, ESNsekret
; Martin Bakhuizen ( va.Ides förra
mötet) och ViceSNO ; Anna Holte
(som förhoppningsvis kommer att
v ä.lja.s 20/ 2)
Aktuella frågor j ust nu:

'" JJL
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* 180 poäng civing.-utbildning ser
i skrivande stund ut att ha frusit
inne vilket besparar oss det kära
besväret att fördela de extra 20
poängen.

* Översyn av Datorinriktningen,
Elektro åk 3 och 4 (Mer om detta.
i nästa. Emission)
* Utflyttning till Kista.: Det nu
liggande förslaget går ut på att
vissa. kurser som ligger i trean och
fyran flyttas ut och läses koncentr
erat i kista. fr.o.m. 1987. Mikroin
riktingen få.r mest tid i kista. men
alla. inriktningar utom Energi och
Industriell kommer att beröras.

r

* 30 fler E-teknologer. Regeringen
vill öka antagningen till Elektro
med 30 platser till nästa Ar, dock
utan att ge tillräckligt med pen·
gar för detta. Tillsammans med
de 30 teknolgerna som kommer
från Elektro i Västerås för att läsa
trean och fyran här bäddar det för
att det blir trångt och mysigt pl
övningarna nästa Ar.
Innan nästa studienä.mndsmöte
kommer ett nytt nummer av Emis
sionen ut med dagordning och en
liten beskrivning av de viktigaste
frågorna på. mötet.
VÄL MÖTT !
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Detta. kommer att påverka sche
maläggningen här på. KTH också. så
att det blir mera. koncentra.tions
läsning och färre ämnen som lä.ses
pa.ra.llellt. Allt detta. förutsatt att
det finns pengar vilka i nuläget
sak na.5 men vi bör ändå. börja fun
dera. över hur vi vill ha läsningen
u p plagd.

Eder SNO

)
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Edr• SNO:•re.
Frln vinater:
M•rtin B•khuizen
Ann• Holte
Alf Ahf1tröm

ESQUADERSTABEN
INFORMERAR
Det blir sommar i år också, för
hoppningsvis, och en Elektro-Es
quader givetvis. Förberedelserna
har sl smått börjat. Esquadern
kommer i år att gl av stapeln
vecka 23 (2-9 juni), så det är bara
att boka den veckan i almanackan
Nåväl, ännu är det
redan nu.
länge till vi får segla men redan
tondagen den 14/2 kl 18.00 börjar
esquaderaeglingens
SKEPPAREXAMENSKURS.

80 %

Den kommer sedan att pågå i
perioderna 6,7 och 8, preliminärt
7 kvällar och sedan avs! u tas med
examen.
Kursledare blir Johan Strömbäck
E-83, som inbillar sig vara kom
petent. Vi håller för närvarande
på att pressa priset på kurslittera
turen och kan ännu inte säga mer
än att det kommer att bli billigt!
Lista för anmälan kommer upp i
T)lvan inom kort. Då meddelar vi
också lokal och kostnader.
Med seglarhälsning från
ESQUAOERS TABE N

a v j o rd'e. n

i._ Ö c k s a v

va i:.. t. e n .

1<. e s i. e n Ö r b= r--a

t:. i ) )
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och tillhörande kök.
Kongl. elektrosektionen har tek·
nis överlägset bästa lokaler; Tolvan. I Tolvan finna allt E-O squar
och E-Osqulda kan önska sig, el·
eom kaffe- och läakautomat, en ny
helproffsig kopiator, ploppomat,
damturk osv etc mm.
Bland det sena..ste av Tolvan's
serviceinrättningar ä.r Vext'e stol·
thet och programrådets önskedröm, vi menar förstås vextba.ren
och petissan. P R kan nu ordna
ännu bättre presqutt och Tolvan
kan nyttjas till x-öl, backanaler
och andra festarrangemang. Dess·
utom finns nu e n spis och ett vä.r·
meskåp att tillg!. ( kylskåpet är
reserverat för PR och Vext).
Men med rättigheter följer skyldig·
heter !!!!
Sådana självklarheter som att
diska efter sig, torka av bordet
och episen samt att hålla. rent och
snyggt i största. allmänhet !!! Vi
drar osa inte för att ka.lla de som
inte följer dessa självklarheter för
kvalificerade klanta.rslen och förbannade egoister.
Det eluta.r med att programrådet
nödgas torka/skrapa. bort dagsgammalt snuskburkainneh!ll från
både bestick och köksytor. Vi har
vill:tigare saker för oas !!! Om det
inte sker en o medelbar skärpning
så kommer vi aätta. låa pi värmeskåpet och låsa. in alla !ca.struiler
och dylikt.
Med happ om bittrins.
ldubbmästare J. Molnö
prisse E. Ström

\

Hej!
Det var inte bättre förr men det
var mer spännande. Med andra
ord: N u finns det ett kådlås till
dörren vid Elmer. Det går alltså
bra. att arbeta vid Elmer på hel
ger och kvällar. Bra val! Men
det är onekligen så att det var
mer spännande förr. Jag minns
Emissionshelger när vi klättrat in
genom diverse fönster för att dör· ·
rarna ha.r varit Luta. Spänning
och ovisshet rådde. Skulle det bli
någon E mission alls? N u kan ma.n
gå in genom dörren. Ack så triv·
ialt! Men tiden måste ha sin gång
och framsteg göras.
Vi ta.ekar för kådlåset. Det var
efterlängtat.
Chefeemitteur Emeritu,

anmärkning

Ni kanske i senaste numret av
Osqledaren ( 8-84) lade märke till
att det fanns en a.rtikel som påminde väldigt mycket om en a.rI
tikel i nr 7-84 a.v Emissionen, alltså
t idigare. Artikeln handla.de om
k å.rhusrestaurangen. Vi som hade
skrivit Emissioneni, artikel tyckte
inte att det var eå kul att bli
" kopiera.de" på detta viset. Därför
ha.r vi lämnat upp ett skriftligt
klagomål till Osqleda.rens reda.!c:tion dä.r vi framfört våra. åsikter.
I
Vi får hoppaB att detta gör verkan i framtiden och hoppas att det
'j
inte Bkall inverka. på något sa.marjl
bete tidningarna. emellan. Ett samarbete som hittills inte har varit
särskilt stort.
Vi vill i samma
andetag passa. på att ta.eka A nni
Carl3son för det vänliga. brev hon
sänt oss.
,l
Pew " EliHbet
�
)
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KALLERIET
N u skall det bli andra bullar
av ... .. . . Elektro har fått en ny
K ällarmäatare. Han heter MATS
PERJONS och kommer att ta över
ansvaret från LARS HÅGGLUND.
De nya bullarna skall för övrigt
ersättas, hoppas Mats. Inga degiga
smitare skall undkomma. K älleriet
(f.n. 10-20% obetalda bullar).
O m Mats skulle vara pl kanelen,
sl heter den nya vice K.M. PER
OLA GAASVIK. KJELL BISTRAND
har dock fltt åran att sitta kvar
ännu ett år som kaffe- automat
skötare.

HÄLSNINGAR KÅLLERIET
EDER MATS PERJONS E-84
�

\

TJA!
Jag heter Torbjörn Jonsson (E84), men kommer att kallas tol
verichef den här terminen. Högre
årskurser . vet säkert vad det in
nebär, men jag är säker på att
många ettor ( däribland jag själv)
inte riktigt vet vad det är. Tolveri
chefen svarar för underhåll och för
eventuella förbättringar av tolvan.
T ill min hjälp har jag en tolveri
nisse: Mats Ancker (E-84) samt en
tolverinissa: Annelie Dahlberg (E84) .
K om gärna och prata med oss
om ni har ideer eller åsikter om
tolvan! Att nu såhär påengång
presentera en lista med kommande
förändringar är inte lätt, men yt
terdörren "sitter löst till", och den
nya kopiatorn kommer förmodligen
att flyttas och få ett gasquesäkert
yttre (VEXT har vissa planer).
T illsist ett tack till avgående
tolverichef Gunnar Ahlman ,VEXT
och alla som hjälpt mig komma
igäng!

HEJ!
Jag heter Svante Stefansson, är
en E-8'4 och blev av sektionsmötet
i höstas betrodd att ikläda mig
rollen av Öfvrig. Jag ska se till att
det finns klistermärken, tygmär
ken, E-nålar, sångböcker, tröjor
m.m. som N i kan inhandla i funk
rummet.
N i stor- och smlvuxna overall
beställare som väntar på storle
karna 46 och 54 m!ate ge E r till
tåls ännu en månad. Leverans har
utlovats till vecka 8.
Ni som hade oturen att fl ett
snett tryck kan komma till funk
rummet där Ni kan lösa ut nya om
tryckta overaller.

Förutom den femte upplagan av
sångboken har jag kvar några ex
emplar av den äldre svarta slng
boken. Den gamla hederliga som
de äldre hävdar.
SOMMAR-tröjor börjar bli ak
tuellt! N åja, bestå.Ilningar av dem
i alla fall. Håll ögonen öppna efter
kallelse till tröjmöte, om Ni har
!aikter p! tryck, kvalitet, fä.rg?I
eller dylikt.
... för öfvrigt anser jag att Värnamo
bör förskönae.

----------������
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Elektroteknisk materialteknik
ED 1 75
eller
Verifierande av Murphys lag
att
alla konstanter ä.r variabler

I
I
!',
I

li
I

I
I

" Varje ingenjör, som arbetar
med konstruktion, dimensionering
eller analys av elektrotekniska
komponenter och system, finner
förr eller senare, att han för sitt
arbete behöver uppgifter om ka
raktäristiska. data för de material,
som ingår i de konstruktioner han
Detta ä.r ett citat
behandlar" .
av förordet till kompendiet i Elek
troteknisk materialteknik av prof.
Sune Rusck.

I period 4 börjar laborationerna
som är 4 st. D essas förberedelser
leds av D ocent Henryk Ryzko som
verkligen är mån om att man skall
förstå dvs ha en fysikalisk känsla.
Nä.r man gör det så u pptäcker man
Mycket
bur vacker naturen är.
vacker. D essa laborationsförbere
delser ä.r absolut obligatoriska, i
annat fall får man inte laborera..

Kursen lä.ses på hösten (per 1-4)
i åk 4 speciellt kraft och fysikalisk
D e tre första peri
inrikt�ing.
oderna är en förelä.sningsserie av
prof. Rusck. D essa föreläsningar
gör slut på många illu�ioner t_ex
den v älkända formeln D= f.,E +P=
= &.,(l+X..)E där ( l+XJ = &.dielek
tricitets fonitanten. Denna konstant
är en variabel av frekvensen och
dessutom komplex. TET i all ära.

Denna kurs är den enda som
ger tillträde till högspänningshal
len som verkligen är imponerande.
ä.r forska.rstud.
La.borationsass.
Mats Kvarngren eller doc. Ryzko.
Båda är fyllda av experimentlusta.
och är man själv det så drar lab
barna. gärna ut på tiden men det är
� yc iet knallar, gnistor och spän
nmg.

PUNSCHEXEMPEL ( I samband
med föreläsning om elektrolyter)
E nligt Stokes lag antar en liten
sfärisk kropp utsatt för en kon
stant kraft i en vätska en hastighet
som ä.r omvänt proportionell mot
vätskans dynamiska viskositet,
vilket innebär att elektrolytens re
sistivitet blir prop. mot viskosi
teten. Denna i sin tur avtar med
tempera.turen . Så! unda kan man
antaga att puncbens starka vis
kositetsberoende av temperaturen
h ärrör ifrån att ELEKTRICI TETS
T R A N S P ORTEN I PUNCH SKER
MEDELST J O N E R.
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Några. bilder från en la.bora.tion.
Isola.tionsprovning
med
korta.
spänningsstöta.r 1,2/50 utfört en·
ligt SEN 2 105 10.

I

I

I

Provspänning

Överslag

gs _ på
För klar ing: Spä_nni ':1 g lä�
1ng
a.nn
s
viss
1d
h
o
et
jekt
� !
provob
_�
·
a.r
N
.
Jord
till
sker överslag

Förklaring:
Spänningen som
läggs pl har en fronttid på 1 ,2 us
och halvvärdestid pA. 50 us. Att
överslaget inte blir direkt beror på
den statistiska tidsfördröjningen,
en elektronlavin ska. starta och bil
da en ljusbågskanal.
Skalor:

x-axeln 10 us/ruta

y- axeln 100 kV/ruta

ROS: Ros till Per Lundh och
Lennart Tjärnsved för den skid
balla skidresan.

Ros till Systemet, Lennart B med
flera, för hjälp med luerskrivaren.

Ris, ros och russin tycker jag för
övrigt borde utdela., lite oftare.
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S K ID
R E SA N
Årets höjdpunkt på Elektro ( obs
skämtet) avverkades i januari. Vi
var en bussla.st E-teknologer som
drog norrut under ledning av Per
L undh och Lennart Tjärnsved.
B ussresan upp var inte sömnig.
Vi fick testa vår allmänbildning i
musik m m . Vinnarna i tävlingen
blev förärade varsin ryggsäck. A lla
insåg genast att detta inte var
någon vanlig skidresa. En av re
seledarna hade dessutom prickat
in sin födelsedag på torsdagen.
A llt för att roa oss. Av några
vänliga själar fick han ett par tan
demkalsonger. M ycket passande.
Vä.l framme sent på natten nat
tade vi alla kudden. Pigga och
någorlunda nyktra mötte vi freda.
gen. Vädret var bra ( n åg ra grader
kallt) . Backarna inbjöd till bra
åkning. Mats A och Torbjörn J
ställde villigt upp och delade med
sig av sina kunskaper i skidåkning.
Somliga behövde mer råd än an
dra. Vätskekontroller förekom.

Vid tretiden var det dags för A f
ter Ski med bjällerutdelning. Efter
detta kom en verklig överraskning:
Bildvisning av diverse kalsonger
och vurpor.
Filmen var snabb
framkallad diafilm och framkallade
snabbt skratt. B astu-raj , dusch
och sedan middag. God mat. Dis
co på kvällen, men de flesta. hade
privata. raj på rummen. Vissa rum
var mer populära än andra. Min
finkänslighet hindrar mig från att
tala om vilka.

Re..ne bjillror.
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Lördag morgon. Vissa. va.r något
piggare och nyktrare än andra.. N å
got kallare ute. Fin skidåkning
även denna da.g. Lördagens övriga.
aktiviteter likna.de fredagens: Af
ter Ski, bjällran, bildvisning (mer
skratt} och middag. P å kvällen
mer ra.j-ra.j, mer dans och vissa. (av
misstag) krossa.de detaljer...

Söndag morgon va.r det bety
dligt ka.lla.re. Det sades att isbjör
nar hade sk ymtats. Vi lät oss dock
inte nedslås utan gav oss ut ändå.
P igg eller nykter vet jag inte om
någon var denna. dag. Själv var
jag lite tunn och tog mig endast
ner för backen två gånger. Tidig
After Ski för somliga. mao. Bastu
lunch-packa. allt i en salig röra.. Så
hemresa.. Rykten ha.de gått om
snöstorm längs E4:an . Vi kom
hem ordentligt. I Stockholm be
haga.de det snöa. och vara allmänt
oframkomligt.

• Massören• iglng.

K ort sammanfattning: Mycket
trevligt. Kallt om öronen. Raj
ra.j. TET och Regler. Vitt och
brett. B ongar och bastu. Sova
i bussen. Spendrups (dvs riktigt
öl). Vurpor i backen. K alsonger.
Slutligen ett tack till alla inblan
dade.

P"K frln
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LUSSE
PRE-SQ UTT

Som vanligt firades Lucia med
pompa och etlt i en för kvällen
juldekorerad eektionslokal.
PR bjöd för en mycket ringa
penning p! ett förträffligt julbord
med bl a skinka, sylta, sill och
snaps. Efter maten genomfördes
i eedva.nlig ordning Elektros öpp
na mästerskap i pepparkakshus·
bakning. Tävlingen genomförda
p g a Krafts bidrag p! gräsmattan
framför 12:an.
Tyvärr ställde endast tre lag upp
i detta pepparkakshusbaksmäster·
skap. De tre bidra.gen var inläm
nade av ' Kraft', VEXT och fjol·
årets segrande lag. Det vinnande
bidraget var bakat av fjollreta seg·
rande lag förstärkta med en tapper
etta och reducera.de med en person
p g a evek och förräderi (vilket se
nare straffades genom avstängning
av vederbörande person).
Jag hoppas att flera ställer upp i
nästa Ars pepparkakshusbakninga
tä.vling. Det ä.r roligt att bak&
pepparkakshus, prova och Ml
Efter ytterligare en stunda sam·
' kvä.m i 12:an vandrade en skara
teknologer upp till kåren för att
deltaga i kirens Lusse-squtt.
Jag vill avs!uta denna artikel
med att tacka PR för ett fan·
tastiskt gott julbord och en my·
cket trevlig kvä.11 i 12:an.

'Krafts' bidrag till tävlingen var
en grammofon a.v pepparkaksmod
ell som i sin vilda. framfart slä.nge
gröt på domare och publik, FY
SKÄMS ...

VEXT hade byggt en igloo, kring
vilken de placerat eskimåer, polar
rävar och ishavsräkor. Igloon var
byggd av mjuk pepparkaksdeg,
detta bidrog till a.tt segern eå att
säga rann VEXT ur händerna..

Årets vackraste skapelse var ett
s k mikrohus. Huset var en kopia
a.v fjolårets segerhus byggt i skala
1: 10. Småskalighet verkar gå hem
hos domare och publik i evång·
remstider som dessa.
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Hej och glad sno !
Som du kanske vet finns det
jaktmarker att pröva även söder
om Va.lhallavägen. Inte nog med
det. Du bereds, som teknolog vid
Konglig Elektrosektionen, de mest
utmärkta möjligheter att delge dig
själv en trevlig fest just där. Det
hela är mycket enkelt. På väggen
utanför funkrummet sitter det för
det mesta. ett antal inbjudnings
kort ka.llandes till kalas båd' inom
och utom KTH.
Man nedtecknar sitt namn på
kortet och kontaktar eventuella. öv
riga intresserade för att tillsam
mans författa ett klatchigt svars·
brev till den instans som haft vän
ligheten att skicka inbjudan i frå·
ga.. Härvid bör man göra vad man
kan för att respektera "OSA-före"
dagen - gä.rna. med marginal.
K lart! Det enda du behöver göra
nu är att leta fram Institutionen
för Högönsklig Välmåga's kursma
teria.I och repetera. upp vad som
månne fallit i glömska sen sist.
Det ä.r vår plikt att visa upp oss
då och då. Tänk om strömmen av
lä.ekra erbjudanden skulle sina !

Il

I

H ört på stan
( I måndags
bestämt )
• Hej Rodder !
- Goddag Välborne hr Himmel·
creutz !
• Jag var helt nyligen på fest på
Handels, och tänk, dä.r fanns en
EL EKTRIKER mitt bland oss an
dra. Var inte det en fantastisk his
toria så säg !
Fram för K ögasquer vid Elektros
postfack !
Fredrik
S. Erra.re

I

11

Det .7ag saknar mest är lite
män-,kliga fel orh brister.

l
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NOSTRADAMUS
Begrunda detta, a.lla och enva.r!
Lägg undan boken, dumt profana skara,
du astrolog, du dåre och barbar!
Den som ej så handlar skall förbannad va.ra!
Med denna kraftfulla inledning
börjar boken med Michael N os
tra.da.mus profetsior. N ost rada.mus
levde i Europa mellan 1503 och
1566. H an var livmedikus till Karl
IX av Frankrike och verka.de sam
tidigt som siare. H an förutspåd
de bland annat de båda. världskrig
en, filmen, månraketerna., ubåten,
arabernas vänta.de framryckning,
en stor ba.rbarinvasion på 2000·
talet och världens undergång.
N edan följer ett antal av N os
trada.mus profetsior. (De nedan
stående profetsiorna. är från varan
dra. helt fristående och tagna från
olika. delar av Nostra.da.mus stora
vers-samling.) Sammanlagt skrev
N ostra.damus närmare 1000 verser,
många. av verserna är dunkla. och
svårtolkade...

'I

I
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Fly,fly ifrån Geneve! -hörs ropen skalla.:
Saturnus växla ska.Il till järn från guld
.
Den Rajput motstår, ska.11 ge död åt alla
i förväg himlen visar tecken huld.
( IX:44)

I

I

Ett sällsamt skepp ses under havet jaga
och stanna utanför okänd hamn:
för palmkvistbä.rarna är sent att klaga.
när död och rov trots varning slöt sin famn.
( 1:30)

I
I
I
\

År nittonhundranittios sjunde månad
från himlen komma skall en skräckstor kung:
i Angouleme han uppstå skall, förhånad
före som efter Mars regerar tung.
(X:72)
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Bea.sts wild with hunger will cross
the rivers, the greater part of
the battlefield will be against
Hitler. He will drag the leader
in a cage of iron, when
the child of Germany observes
no law.

(II:24)

Jag tror jag blir synthare

I

I

l
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Idag har jag varit på årets buta
konsert.
Det tycker jag i och
för sig nästan varje gång direkt
hemkommen från spelningen, med
musiken fortfarande vinande, dall
rande i öronen. Den största skill·
naden mellan den här konserten
och alla andra, var att den in
nehöll alla de andra. Det kanske
låter konstigt, men för oss som
satt där denna. söndagskväll i ett
fullsatt konserthus är det total
verklighet.
Mahavishnu med gitarrfenomen
et John McLaughlin i spetsen,
dock inte lika mycket ledare som
i tidigare upplagor, har lärt sig
koneten att använda 11ynthen11 alla
fördelar. Det var keyboardeynth,
eynthtrummor och inte minet gi·
tarrsynth som McLaughlin lyck
ades få de mest ekilda ljud ur. Allt
ifrån tjutande ambulanesirener till
bu bbiande akvariefiskar.
Att försöka sätta någon övergrip
ande titel på musiken är omöjligt.
Det ingick fragment från i stort
sett alla stilar utom opera. En fu.
sionröra bestående av jazz, funk,
ea.lsa, rock, blues. I ena minuten
låter Mahaviehnu aom Weatber Re·
port, i andra Genesis. Lite Quin
cey Jones, lite Jimi Hendrix, lite
Mike Oldfield, lite J-eon Lind. Hå.r
finns det för alla smaker.

,

•

Instrumenten och musikerna in
går en gemensam symbios, man
spelar så att tiden etår stilla i
hastighetsjå.mförelse. Tempoväx
lingar, stämningsskiften och ryt
mer så man blir helt stum . Att
skriva en rescension sA här direkt
efteråt är nog egentligen inte vet
tigt. Man borde låta de omedel
bara musiksensationerna lugna ner
sig lite först.
Många klagar på att den ökande
sy nthetiseringen av dagens musik
tar bort känslan och för in mono·
tonin. Det vill jag nog hålla med
om i många fall. Men används den
rätt, som ikväll för att skapa stäm
ningar, är den bara till nytta och
hjälper fram musiken mot höjder
som bara ett fåtal kan frambringa.
Ännu ett lyft utgjordes av den
svenske basisten Jonas Hellborg
som spelade ett fascinerande solo
och vieade upp alla sina basar.
Den enda. nackdelen med kväl
lens konaert är att man blir så
fruktansvärt bortskämd när man
jämför med annat. Nä.r ni luer
detta skall ni dock komma ihåg att
det är skrivet i överväldigad vett
löshet endast någon timme efter
konsertens slut.
Peter
I

I

I
I
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HEJSAN !
Mitt i en mycket vit och sno1g
vinter befinner vi oss. D! är det
dags att planera för sommaren och
kanske praktikarbete. Det är bäst
att vara ute i god tid med att
, söka jobb och det är hög tid nu.
På anslagstavlan i tolvan finns det
Du kan ocks!
tips p! företag.
, prova att leta rätt p! företag i tele
.
· ! fonkatalogen.
Vad som gäller för
praktiken finns att läsa i studie
. I handboken del 1 sid. 86.
. I Om du vill göra praktiken utom
lands finns möjligheter till det via
IAESTE. Den 18 feb kl. 17.30 hålls
ett informationsmöte i gröten och
25 FEBRUARI är sista ansöknings
dag. De som har gjort förhands
ansökan får platslista. och ansök
ningsblankett hemsänd.

I

I
.I
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SCHEMAÄNDRING
För EM 125 Teleteknisk mätteknik gäller följande schema:
F
F
F
F
F

ö
L

M!
Må
Ti
Ti
To
Ti
eö

08-10
15-17
13-15
15-1 7
08-10
15-17

per 6
per 5
per 6,7
per 5
per 7
per 6,7

E4
E4
E5
E7
E5
E5

För ED 146 Elkraftteknologi gäl
ler följande schema:
Hl
08-12 per 5
F Ti
per 6 ,7
F Ti
13-1 7
Hl

Hej di frin atudievigledarnE

Jobba i Ungern
eller i Kanada ?
Än är det inte föraent att söka
utlandspraktik via IAESTE. För
Dig som är intresserad blir det
information m!ndag 18 februari
kl. 17.00 i Gröten. Platslistorna
anslu under vecka. 7.
Vill du veta mer om högteknolo
gisk& tillväxtföretag (=sm!föret&g
som knoppats av frln tex Erics
son) ska Du häng& med pl studie
besök till STU , Liljeholmen, tora·
dagen den 14 feb. Du kommer att
fl en skriftlig inbjudan frln STU.

Som säkert m!nga. vet sa Lena.
Hjelm Wallen och regeringen nej
till förslaget att förlänga. civilin
genjörsutbildningen till 180 p.Mo
�ivering var " att också utbildnings
mnehåll, studieuppläggning och
urvalssystem är faktorer som må
ste beaktas när dessa fr!gor skall
lösas och vilka nu är under utred
ning" , vad nu det betyder.
Emissionen ska undersöka saken
lite närmare och återkommer med
klarare besked.

Eder AMSE·AH Merg.eth. E

24
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Televerket

�Radio
LANDHOBILA TELETJANSTER
Sys temutredare inom området landmobila t e l e t j ä n s te r , som
bl a omfattar mobi l t el e f o n , mobilradio och personsökning .
Kontaktman : Bo Magnus son , 08 - 7 1 3 3 0 9 7

SATELLIT- OCH RADIOLANKKOHHUNIKATION. TV
For sknings - och utvecklingsarbete med inriktning på modu
lationsmetoder , accessmetod e r , rnikrovågstekn i k , vågut
bredningsproblern e l l e r bildkodning .
Kontaktman : Östen Mäk i talo , 08 - 7 1 3 2 1 70

TID OCH FREKVENS
Utveckl ing och förbättring av metoder f ö r precis ionsmät
ningar vid riksmätp latsen för tid och frekvens ( RMP 04 ) .
Kontaktman : Östen Mäkitalo , 08 - 7 1 3 2 1 70
Du är välkommen att höra av D e j t i l l kontaktpersone rna .
Om Du vill veta vilka andra jobb e l l e r vilka examen s 
arbeten vi har , så ringer D u t i l l Lars-Ake Nöjd p å vår
personalavdelning , 08 - 7 1 3 1 702 .
Ansökan sänder Du till Te leverket Radio , personalavd e l 
ningen , 1 2 3 8 6 Fars ta .

(fil)

Televerket

---------- #�Radio -
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Bäste chefsemitteur!.
ödesdigra. rubriker fann
. Dess �
Jag nyhgen pl en resa i landeta
_
sydhga delar. Vad händer? G!r
Osqua.rulda. säker? Och framför
allt, glr Amiralen säker?
Vad
planerar Viceamiralen? ...
Sven Roland Larsson

I

. II

I

I
Il

Upprorsledare f.d Viceamiral C.
Nisser är självutnämnd Amiral,
Sektionsmedlemmarna l kongl. och leder med uppriktig kärlek
E-sektionen kan åter pusta ut. Den upplyst despotism och ren alkO:
långa, påfrestande och segslitna hol ett aaligt Amiralitet, aom sttr
kampen ä.r över, rättvisan och ädel f � llare och _fastare ä.n någonsin till
modet har segrat. Efter det nyss forne. Amiralens högra. hand Vi
lyckligen genomförda. myteriet, då ceamiral P. Ahlqvist och de�nea
f.d. Amiral S. Danielsson obarm· adept Konteramira.l T. Ander1111on
hä.rtigt tvingades gå på plankan vi�arebefordrar under glada till
av ett upproriskt Amiralitet och malen alla Amiralens order och
undantagstillstånd infördes, har befallningar. Plottga.aten S. Dani
elsson framlever sina dagar i ytter·
1 ugnet och sansen ånyo tagit sin
rättmätiga plats å Kongl. E-aek ata. armod, med varken heder vett
tionen i allmänhet och i Amirali· eller byxor i behåll.
Amiralen ir död • leve Amiralen!
tetets salonger i synnerhet.
Å tjänstens vägnar
Amir• C. NiHer

NYORDNING
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Den svarte Konungens död

Han bar en krona. av stål, men
mellan dess ring och manteln syn·
tes intet utom en dödsglimt av
ett par fasans ögon - det var D e
Sva.rtas herre.

• G e dig av ditt ruttna. flim
merspöke, du konung av as och
kadaver! ropa.de E-O squlda.. E n
iskall stämma. svara.de ; • Akta. dig
för att gå mellan e n av oss och vårt
byte! Han kommer inte bara. att
döda. dig då. Han kommer att bära.
dig bort till klagogråtens rum bor
tom allt mörkers mörker, där ditt
kött skall uppslukas och din hop·
krympta. själ naken utelämnas !t
det Locklösa. Ögat.
Upp ur förödelsen reste sig den
Svarte Ryttaren, hög och hotfull
torna.des hans gestalt över henne.
Med ett tjut av hat som stack likt
giftormsga.dda.r i trumhinnorna. lät
han sin klubba. falla.. Hennes sköld
, splittrades och armen bräcktes.
Hon stappla.de och föll ned på k n ä..
Hans ögon glittra.de när han lyfte
klubban för dödshugget.

I

\

Men plötsligt föll även han fra.m·
stupa. med ett skri a.v vild smärta.
och sia.get träffa.de långt åstad.
E-Osqua.rs sv ä.rd hade genombor·
ra.t hans mantel bakifrån och sku·
rit a.v senan under den väldiga.
knä.skåle n .
E-O squlda.! E-O squlda.! skrek
E-Osqua.r.
Ra.gla.nde reste han
sig upp och med sin sista. styrka.
svinga.de han sitt klinga. m i tt mel
lan kronan och manteln då den
onde segna.de ner. Och ett skri
steg i den dallrande luften och
tona.de bort i ett jämrande tjut,
en röst utan kropp, en ohygglig
stämma. som dog bort och slukades
i rymden och hördes aldrig mer i
v ä.rlden i denna. tidsålder.
Fritt e(.t er J RR Tolkien. Så kan
det gå! Aven om de svarta. kron·
beprydda. är ack så mäktiga. möter
de snart sin död.

/SKÄGG

27 �
' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

, _____,,!

\

,::::::.============:::r:::-1�
6M
�l�S�
Sf(
f011N
VJE�N
v:_
nr�-,_
1-�1�
�
�5·-=:::r======-======�

ETWAS NOCH NIE DAGEWESENES
-1ine Theorie-

'Och Herren sade till Mose:
" �tig upp till mig på berget och
bhv kvar där, d. ska jag giva dig
stentavlorna och lagen och budor
den jag har skrivit, till undervis
ning av dessa."
D å begav sig Mose åstad med
sin tjänare Josua; och Mose steg
upp på G uds berg. Men till de
äldst � sade han: . " Vänten här på
oss, till dess att v1 komma tillbaka
till eder. Se, Aron och Hur äro
hos eder; den som har något att
andraga., han må vända sig till
dem."
Så steg Mose upp på berget och
molnskyn övertäckte berget. ' Och
Herrens härlighet vilade på Sina.i
berg, och molnskyn övertäckte det
i sex dagar; men på den sjunde da
gen kallade han på Mose ur skyn.
. � ch Herrens härlighet tedde sig
mfor Israels barns ögon såsom en
förtärande eld, på toppen av ber
get. Och Mose gick rätt in i skyn
och steg upp på berget. Sedan
blev Mose kvar på berget i fyrtio
dagar och fyrtio nätter.'
(2 � o s . 24:12-18)

Som bekant hade han eedan med
sig ba.ra två stentavlor när han
återvände, vilket verka� väl fut·
tigt, om man betänker, att den
gud, som skapat hela universum
rimligtvis svänger sig med bety
dligt större kvantiteter än så· den
naturliga slutsatsen blir, att att
han måste ha tappat en hel massa.

l �:1
\
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'Synd på så rara ärter,' säger nu
varje verkligt from själ, och be
sitter vederbörande dessutom min·
sta gnutta nyfikenhet, frågar den
,ig o,oligt ,ad =m ble, a, ,9teo.

28
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Undertecknad har efter omfatta.n·
de efterforskning under svåra. um
bäranden lycka.ta att ta. reda. p!
vad som hände med detta. berg av
stenskrot, eom Moses något snopen
och ilsket svärjande fick masa sig
hem över.
Nitiska judiska. assar satte genast
igång ett tålamodsprövande arbete
att m.h.a. Björnlim transformera.
jättemosaiken till något mer lätt
förstått; och tur var nog det, för
den visade sig snabbt vara. av be·
tydligt större värde än de två plat·
tor, som så enfaldigt dyrkades av
de oinvigda-det som stod på dessa
stenar var nämligen, som antytts
Ovan, inget mindre än lösningarna.
till alla. världens räkneexempel,
kan man tänka sig!
Det är alltså Fenixen, som reste
sig ur detta. Stora K a.rambolage
som vi nu ägnar våra dagar åt
att mödosamt avteckna.. M ången
vis man har grubblat sig såväl
gråhårig, som flintskallig över or·
saken till denna, trots allt, av
sevärda. skillnad i innehåll mellan
de olika buden. En skola menar,
att de två udda plattorna kommit
på avvägar från ett annat diskotek
med okänd adress, medan en an
nan hävdar, att allihop härstam·
mar från en himla. storstädning,
helt enkelt.
Nå, sedan lösningarna restaur
erats, gjordes många kopior, som
spreds över Jorden, och dessa har,
med
beundransvärd
akribi,
allt sedan dess ömt vårdats av
plikttrogna a.ssar, och tradition
en ha.r förts vidare till våra dag·
ar genom en komplicerad och full
komligt esoterisk successionsord
ning, som först nu, i grova drag,
kan avslöjas.
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En ny assistent får, efter di
ver'le invecklade riter, ödmjuka.st
be institutionens äldste assistent
om lov att få ekriva. a.v de a.v denne
nogsamt beskydda.de referenskopi
orna. av de heliga. skrifterna. och
samtidigt svära en ed a.tt aldrig,
aldrig frångå den etipulera.de lös
ningsgången eller ifrågasätta. dess
absoluta. riktighet. Han upptas på
så sätt som fullvärdig medlem i a.s
sa.rnas vä.rldsvida. broderskap.
Som ni strålande O squa.r och
O squlda., �äkert har märkt, efter
följs traditionen också mangrant;
inte ens den sorgligt hädangång
na. nOlla.ns annars tämligen bort
komna. avfälling ettan kan väl ha
undgått att fascineras av det säll
samma. skådespel som utspelar sig
inför dess oförstående ögon då as
sisten_ten, mot förmodan, har räk
nat, d. v . s. skrivit av, fel, eller fått
en icke helt rättrogen fråga från
någon osnuten teknolog.
Ivrigt viftande med sitt egen·
hä.ndigt planka.de lösningsbla.d, för
klarar han ideligen samma sak •
antagligen hur ad_d ition funger_ar;
samtidigt gör !hararna fruktlosa
försök att förstå någonting a.nnat.
• Varje av kvinna. f_?dd "'.are�se ve�
naturligtvis att fora Bl� a.ven 1
detta. läge, och påpekar diskret !tt
auditoriet själv klart godtar los
ningen såsom ga.mbel utåf h�lwites
och därmed korrekt, samt foreslår
att man utan vidare dröjsmål på
börjar lösandet a.v nästa exempel.
Brott och straff förekommer
dock naturligtvis även inom as·
sistentkåren; ett exempel på detta
är de . a.ssar, som för inte så länge
sedan förlade ett antal referensko·
pior av skolans stenoriginal. De
har sedan i somras kunnat skå
das framför Sing-Sing, förlåt Ring
Ring-förlåt-Sing,- � ing, i f_ärd med
att leta fram ongmalen for ny ·av·
skrift.
(Arbetet _be� äknades u_r·
sprungligen vara. fa.rd1gt lagom till
Jubelda.gen den 16 ultimo) .

Av detta förstår man lätt de as
sistenters, som huserar kring Borg
gå.rdens kullerstenar, stolt � et och
rädsla för I nkvisitionen. Vissa as
sar vägrar dock istadigt att göra
bot och bättring, och hur hed
ningar som herr Engblom kan ver
ka fritt är ett mysterium, som inte
ens de Vise kan förklara., och som
allmänt ses som ett tecken på, a.tt
det Goda. ännu inte helt besegrat
det Onda i Världen.
Det bör inflikas, att den infor
mation, som här, entre nous, har
delgetts de, numera, upplyste Os
quar och O squlda., icke utan ur
skiljning må förtäljas vidare, då
man aldrig helt kan förutse reak·
tionen hos dem, som på så sätt
bringas till visshet om världens
gång.
Det är så sant, som det, en gång
på K a.ru-Ha.tja., är sagt: 'G iven
icke åt hundarna vad heligt är,
och kasten icke edra pärlor för
svinen, på det att dessa icke må
trampa dem under fötterna. och
sedan vända sig om och sarga eder'
(Matt. 7:6); för snart ganska länge
sedan rev också, som ni säkert hört
ryktas, frustrera.de studenter över
hela. den civilisera.de västvärlden
upp sina kära rättestena.r i ursin·
nig jakt efter träffande, för att inte
säga slående, argument mot den
okunniga omvärldens oförklarliga
stygghet. Att bevara deras stora
hemlighet, är alltså assistentskrå
ets egna Tora-rullars piec� de r�si
stance.
pro

Sektionen för stadens utsmycka.nde

incim \1en ansedda. Estetsekten
per

VENDELA

bomba•t inom Högst Den•emm•
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Nyårslöfte?
Rektor har utlyst 1985 som ett
pedagogiskt år, vilket bla. innebär
att alla assistenter skall genomgå
pedagogisk utbildning. Man efterlyser ä.ven förslag på andra åtgä.r
der syftande till förbättrad under
visning (hör gä.rna av dig till stu
dienä.mnden om du har någon ide).
En viktig sak i sammanhanget
är att det skall vara roligt att un
dervisa. Trivs man gör man ju
alltid ett bättre jobb. Här kan vi
teknologer göra en viktig insatts
genom uppmuntran och hjälp till
assistenter att förbättra. sin un
dervisning istället för att buttert
klaga på att "det är så dåligt" och
gå från lektionerna.. Sådana synpunkter (inkl. beröm) framföres
med fördel dels personligen till den
som förtjänar dem och dels på
kursnä.mndsmötena där man för
söker sammanfatta. den allmänna
uppfattningen om kursen.

Du som inte själv sitter med i
kursnämnden för den kurs du har
synpunkter på pratar naturligtvis
med någon som gör det eller den
som ä.r kurnämndansvarig i din
årskurs eller studieinriktning.
Till sist, man skall inte vara
rä.dd för att klaga när det finns
anledning, men man skall heller
inte dra sig för att tala om när
något ä.r bra.

ALFA

Tjejer!
Snart är det dammiddag.
(prel. den 26 februari)

NÄGRA TANKAR OM KUNSKAP. . .
Det finns ingen pedagogik,
endast pedagoger.
(Guetaf Lindberg)

Själv ä.r jag alltid redo att lära mig,
men jag tycker inte alltid om att bli
undervisad.
(Wineton Churchil!)

Det finns två sätt att sprida ljus:
Det ena är att vara ljuset,
det andra att vara spegeln
som återkastar det.
(gemmelt visdomsord)

Et ipsa scientia. potestas est.
( Frimcie Bacon)

Från den 1 januari 1985 heter Sieverts Kabel
verk och Bofa Kabel Ericsson Cables. De två
företagen blir ett och tre divisioner bildas:
Kraftkabel, Specialkabel och Telekabel.
Skälen är två: vi vill markera Ericsson-tillhö
righeten och vi vil I samla resurserna i ett företag.
Namnet Ericsson har i alla tiderförkni ppats med
kvalitet och avancerad teknologi. Vi tänker se till
att det förbi ir så.
KRAFTKABELDIVISIONEN
Vi inom Sieverts kraftkabelverksamhet bildar
Kraftkabeldivisionen. Kraftsaml ingen sker i
Falun. Här skall vi växa oss stan�are än någonsin
och utveckla vår förmåga att konstruera, produ
cera och leverera kraftkablar.
Vårt telefonnummer är: 023-22000
Ericsson Cables AB. Kraftkabeld ivisionen.
Box 731, 791 29 FALU N .
SPECIALKABELDIVISIONEN
Vi på Bofa utgör Specialkabeldivisionen. Vi finns
kvar i Kungsbacka. Med större resurser att til lgå
kan vi möta ännu högre krav, både på skräddar
sydda lösningar för komplicerade problem och
på standardsortimentet. Vår servicegrad håller
vi l i ka hög som tid igare.
Vårt telefonnummer är: 0300-145 00
Ericsson Cables AB. Specia lkabeldivisionen,
Box 10080, 43401 KUNGSBACKA.
TELEKAB ELDI VISION EN
Telekabeldivisionen utgörs av Sieverts telekabel
verksamhet. Vi koncentrerar alla resurserna till
Hudiksval l . Genom detta kommer vi att fungera
ännu effektivare än förut. Vår satsning på opto
teknologin ger oss en definitiv plats bland fram
tidens kabeltil lverkare.
Vårt nya telefonnummer är: 0650-17000
Ericsson Cables AB. Telekabeldivisionen,
Box 457, 82401 H U DI KSVALL.
Ericsson Cables VD och övrig ledning för
Ericssons Affärsområde Kabel återfinns även
fortsättningsvis i Sundbyberg. Tel: 08-282860
Ericsson Cables AB. 17287 SUN DBYBERG

ERICSSON

i:

När vi städade i Emi1111ion1111kåpet
fann vi denna rebus. Dl vi ty
ckte det var synd att den " kommit
bort" från rebustävlingen publice
rar vi den nu istället.

Tentapub 1 1/2!

.

Ulf Spendrup kommer och föreläser om Spendrups
marknadsföring,
produk tion , produ kter etc.
Efterå t invige r PrU den nya spenderbaren.
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Grattis till de som utexaminerat•
sedan 84-12-06:
Mats Blumenberg
Tele
E76
Anders Staaf
Dator E80
Allan Wickberg
Tele
E76
Bengt Berglund
Ind
EBO
Ulf Wahlberg
Tele
E80
Fredrik Askerberg
Fys
E78
Fredrik Lunell
Tele
E78
Anders Wästerlid
Mikro E80
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/NYTTom NAMN
Alf Ahlström

Kevingeringen 39 nb
2 33 DANDERYD
tel. 08-753 47 59
Mats Ancker
Valh a.lla.vä.gen 10, 6 tr
144 22 STOCKHOLM
08-16 55 69
(PS. Portel. stängs av ca: 10,
ring då 08- 1 6 55 69. DS)
Torbjörn Beite

Anders Rhodin

Råsunda.vägen 1 1 1

Anette Christia.nsen

1 7 1 37 SOLNA

Ropgränd 15

08-83 2 1 34

183 41 TÄBY

lngmar Johansson

08- 758 88 25

Ryds all� 9: 106

Åke Sivard o Åsa Blomquist

582 48 LINKÖPING

Göran Perssons Väg 19, 2tr

0 1 3- 1 7 88 95

171 55 SOLNA

Torbjörn Jonsson

08-82 51 41

Studentbacken 23/507

Johan Strömbäck
S : t Pa.ulsgata.n 3, 2tr

1 1 5 40 STOCKHOLM
08-65 07 67

1 16 47 STOCKHOLM
08-40 63 13

Monica Kilander &
Fredrik Magnusson

Urban Tegneborg

Torsga.tan 29, 2tr

Smedsbacksg 32, nb

1 13 2 1 STOCKHOLM

1 1 5 39 STOCKHOLM

08-30 54 76

08-63 35 52

Det ry k tas a tt ....

• tenta.talen ligger på enva.rreten
tan och viskar en i örat: -Ta mig
polä.rt!

• det finns omtentor men inga
omfester!!

(Hört på envarreövning hos An
ders Tilling)

c

• Kopia.torskötaren inte har något
huvud.
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I vimmlet !

