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Sommar, sommar, sommar ...
Emissionen har bytt utseende
också.
När jag började skrevs
det mesta ut på skönskrivaren och
skrivmaskin. Nu tas det ut på
lasern. Stilrenare, men kanske inte
bättre? Vad tycker Du? Vi har
även börjat trycka på Osqtryck.
Detta innebär fler bilder, men tyvärr något sämre tryckkvalitet. Är
det kvalitet eller kvantitet som är
viktigast? Vädra dina åsikter med
någon Emitteur.
Kom också ihåg att även Du får
skriva något i Emissionen. Du får
också göra klart sidan själv om du
vill ha den på något speciellt sätt.
Egna teckningar osv.
Nä, nu får det vara nog för mig!
Och för Elisabet som oxå slutar.
Det är bara att önska Peter, Da11;
mfl lycka till!

Förhoppningsvis har nu våren
kommit. När detta skrivs, 1 maj,
kan man undra då man tittar ut Är det höst, eller? Men snart blir
det varmt och skönt, Om inte förr
så till tentaperioden ... Sen blir det
många härliga sommardagar med
Esquader, sol och bad. Det skall
bli skönt att få vara lite lat igen.

Detta är mitt, SNYFT!, sista
Nästa
nummer av Emissionen.
år skall jag ta sabbatsår, så då
blir det inget Emitterande. När
jag tänker till baka. på min emi
teurstid, är det mycket som jag
kommeratt tänka på. Alla helger
man suttit och klippt och klistrat,
alla kvällar och nätter framför ter
minalerna och redigerat. Dagarna.
i KnEpps fotolab. Trevliga. Emis·
sionsmiddagar. Rcliga reportage.
Mycket slit och mycket kul.

Sto, Somma,K
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Proklamation från programbyrån.

Kamrat�r, efter ett ärofyllt firande av kongl. E-sektionens nyårs
afton så vill vi rikta ett välförtjänt TACK till alla er som hjälpte oss
med afterdrivE. Utan ert jobb skulle det inte blivit lika proffsigt som
det blev. Alla som mot förmodan tror att vår aktivitet kommer att
insomna efter denna kraftansträngning blir besvikna.
Den 10/5 blir det PRE-squtt i vanlig ordning innan den Tota.la
Phästen, som PRU kallar sitt lilla arrangemang för. Qarnes valp,
Sqvalp, drabbar oss den 14/5 bakom Nordiska Museet (se anslag i
Tolvan). Elektros lag ligger i hårdträning, ryktas det. Sommarlovet
börjar någon gång på eftermiddagen den 31/5. Vi inleder det med
E-tentapub i anslutning till Tolvan. Vå.-ens PR ta.ekar ,edan för
sig, speciellt klubbis J.Molnö som till hösten kommer att ikläda sig
kronans oranga. kläder.
Simma lugnt.
lillklubbfan Jan BV

KVARGLOMDA PRYLAR J...
EFTER VARBALEN
�
FÖLJANDE GLÖMDES VID:
FÖRDRINK : BLÅVITT PARAPLY
GRAND HOTELL : VITA HANDSKAR
ALLT LIGGER I VITA HYLLAN I VEXTRUMMET
/LEM

OJOJOJ !!!!
Det känns visst som om man
va.rit på fest helt nyligen... men
visst var det en underbar vårbal.
Strax innan vårbalen ha.de vi
ett studienämndsmöte då v i va.Ide
elevrepresentanter
till
Linje
nämnden E;
Göran Haijenhjelm
Bengt Bergström
Mats Kinda.bl
Anna. Holte
Lena. La.nge
Martin Ba.khuizen
Johan Jonasson (suppleant)
och jag själv (Alf Ahlt:röm) är de
som ska.Il försvara. våra. färger nästa.
lä.sår.
Vi diskutera.de också exa.mina.
tionsformer under lång stund och
det verkar råda. en stor enighet
om att räknetentor med typta.l inte
alltid ä.r den bästa modellen. Stu
dienämnden kommer att jobba. för
att tentor ersätts av progra.mmer
ingsuppgifter eller projektlabbar i
tillämpliga. fall (typexempel är el
mätsystem och högnivå i trean).
En fråga. som kom upp var be
hovet a.v en kurs i partiella. diff
ekva.tioner. Det ä.r något vi skall
försöka. få fram redan till nästa.
år. Som vanligt var det färre som
anmält sig på matlistan ä.n som
ville smaka. Dannes delikata tacos.
Det kan väl inte vara så svårt att
skriva upp sig ! Iden med stu
dienämndskock verkar i alla fall
vara helt OK , åtminstone så länge
vi har Da.nne.
På senaste linjenä.mndsmötet var
som vän:. t budgeten och penning
bristen den stora. frågan. På det
stora hela kan man säga. att alla.

höll med oss om att man skulle
skära. främst i de högre årskurserna.
och det slutgiltiga. resultatet blev
efter lång diskussion att:
* ersättningen till institutionerna.
för exjobbsha.ndledning fryser in
ne.
• administrationskostnaderna.
skärs ner med 10 %.
* kurserna. " Datorer och realtids
system" och "Operativsystem"
ges som torrsimkurser (dvs utan
dator) nästa. år.
Den första. punkten innebär att
det troligen blir ganska. svårt att få
tag på handledare nästa. å.r. Den
som har bråttom ut i arbetslivet
bör söka. ett exjobb som kräver
lite handledning och en institu
tion som har råd att ställa. upp.
Den andra punkten kan resultera.
i kortare expeditionstider på insti
tutionerna.. Det stundar med an
dra. ord kärvare tider för oss som
gå.r i trean och fy ra.n.
Dator- och Microgrupperna. pre
senterade sina. rapporter och gjorde
båda. succe. Linjenämnden beslu
ta.de att söka. pengar till kursut
veckling och vidare utvärdering ge
na.st. De som går Mikroinriktnin
gen kommer att kunna. välja. bort
elkraft 2 mot halvledarteknologi i
trean nästa. år.
Studieutskottet på kåren har
ordnat så att man kan få läsa.
några. kurser på. Handels nästa. ter
min. Sista a.nmälningsda.g är 14
maj, övrig info på a.nsla.gsta.vla.n i
Tolvan.
Till sist vill jag önska. alla. en
trevlig sommar och ta.eka. alla. som
deltagit i studienämndsa.rbetet på
nf.got sätt - det kommer att ge
resultat.
Ha det sJ bre !
:\ /.
LX-
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" I den härliga vårsolen• glans"

gå.r vi på studiebesök och företa.gsinfo.
Studiebesök för 2:an inför valet till 3:an den 13 maj - se Västerås
om vå.ren!
Nyfiken på Ericsson Information Systems?

De kommer till mu

sikrummet, måndag 13 maj, kl 1700 och informerar om PRAKTIK,

EXJOBB och ANSTÄLLNINGAR. Vad de tillverkar? Ja., bland
annat Alfa.skop terminaler. Anmäl dig på AMSE's tavla i tolvan eller
direkt till ARMU-0 Johan!
9:e maj blir det information om Elkraftcentrum, EKC, för ettor
och tvåor, i Gröten kl 1700. Förtäring för Dig som anmäler dig till
ARMU-0 Johan eller på AMSE's ta.via! Musik med POWER BOARD
STOMPERS (Sta.te Power Board = Vattenfall) för alla! EKC är ett
samarbetsprojekt, som startar den 1 juli, mellan KTH, ASEA och
Vattenfall.
Till sist önskar jag alla en trevlig sommar, med bra praktik och
va.c kert väder på de lediga. dagarna.
Margareta E, AMSE-ass

Hej vänner!
För er som ska läsa åk.3 eller
4 nä.sta år: Innan sommaren tar
vid är det en sak ni måste göra,
nämligen fylla i va.lblanketten och
lämna in den SENAST 20 MAJ.
Bara för ett kort ögonblick går
tankarna. till hösten och tenta.peri
oden i september. Koncentrera dig
på ett få.tal tentor. Gå inte upp på
fler än du hinner lä.sa till. Ingen
blir glad å.t missade prov.
Hoppas att ni får en varm och
skön sommar med många la.ta dagar.
atudievägledarnE
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Hejsan! Nu har sommartröjorna
..... för öfvrigt önskar jag oss alla
dykt upp. Tag med resterande en solig och myggfri sommar.
del av studielånet till 12-an där
Simma lugnt!
din tröja kan lösas ut i mån av
funktionä.rsnärvaro. Extrabeställ
ningar p4. overaller kommer att or
ganiseras nu. Kom till funkrum
met så ska jag se till att det finns
ett gasque- och nOllesäkert fodral
till höstens aktiviteter. Tyvärr är
tygmärkena slut. I Malmö syr man
febrilt fö, att kunna leverera så
fort som möjligt.

T
-.

.

KONTAKTANNONS
Sökes: E-Osquar och E-Osqulda. bosatta. i Stockholm med omnejd under
sommaren. Du har en och annan kväll och/eller helg ledig i
sommar! Du har inte två vänsterhänder och ej heller tummen mitt
i handen. Du älskar grillfester och öl. Du är den vi söker!
Finnes: Viril, konstruktiv och festgla.d förening vilken under sommaren
ämnar härbergera och kreera i vår kära sektionslokal TOLVAN. Se
vidare fortlöpande information på TOLVANS anslagstavla.
VEXT needs YOU!!!
Dag nr 2 unå 11110 å VEXT:s Ateljeer.

Bengt
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Den tionde november!
Den tionde november fyller Kongl. Elektrosektionen 75 år. Detta.
måste givetvis firas. Hur då, undrar säkert den nyfikne läsaren.
Lugn, svaret kommer nedan.
Ett 75-årsjubiluem kräver en mängd arrangemang. Jubelmidda
ga.rna., tårtkalasen, jippona. och evenemangen måste avlösa. varandra..
För att samordna och arrangera krävs ett helt gäng ambitiösa. och
arbetsvilliga. teknologer.
Samordningen sköts av en nyutnämnd jubileumskommitte. Fem
E-Osquarer har slagit sig samman för att se till att sektionen festas
av som det anstår en 75-årsjubila.r.
Arbetet med jubileet kan grovt delas in i fyra. olika sorter: Fester,
underhållning, jubileumsskrift och arbetsmarkna.dskontakter. Alla
som känner sig intresserade av någon del kan ta kontakt med någon
i kommitten.
Fester är något mycket viktigt i ett jubileum. Självklart ingår en
stor jubelbankett på stadshuset i planeringen. Även förkör, efterkör,
andra kör och ytterligare kör måste givetvis till. Är du intresserad
av att se till att festglädjen aldrig sinar tar du lämpligen kontakt
med Eva Larsson E-81.
En jubilar måste hy! !as. Av den anledningen har o under·
hå.llningsdetalj också startats. Tanken är att göra något slags ca
baret som kan framföras vid mer eller mindre festliga. tillfällen.
Sångartäflan, som i år ligger dagen efter Elektros Jubileumsbankett,
kommer också att skötas av det här gänget. Ansvarig idespruta. för
underhållningsarbetet är Yerquer Bergström E-83.
I samband med ett jubileum kan det passa att skriva jubilarens
historia.. En krönika i form a.v en jubileumsskrift kommer därför att
ges ut under den kommande höstterrninen. Bland de som jobbar med
skriften behövs mycket folk, framför allt illustratörer, fotografer och
skribenter. Mycket a.v arbetet kommer a.tt göras i sommar. Så. har du
tid över, offra en regnig julimå.nad och gör något som alltid kommer
a.tt minnas, jubileumsskriften för Kongl. Elektrosektionen. Ansvarig
för skriften är Mats Önnestam E-78.
Till sist: Någon måste betala jippot. Vad vore ett lämpligare
investeringsobjekt för den vinststinna svenska industrin än ett ju
bileum på Sveriges äldsta och stoltaste Elektrosektion? För att få di·
rektörerna att inse detta behövs en hord a.v personer som sköter våra
arbetsmarknadskontakter. Här finns det plats för mycket driftiga
teknologer. Prata. med Johan "Westkvist" Westberg E-82.
Över alltihop råder en viss före detta ordförande, Stefan Östlund
E-82. Han är den du kan fråga om du undrar något om jubileet. Jag
är säker på att han svarar.
För ett jubileum som gir till historien!
Mata Önne,tam
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Det finns ett liv efter Elektro!
+

Hör du till den framgångsrika
Rätt att köpa öl på E-sektionen
för samma pris som vid inträdet
skara som tråkigt nog håller på att
lämna det stolta och fagra Elekt
i föreningen. Denna rätt består
Tror du då att livet tar
rien?
så länge som medlemmen kvar·
slut, att de trevliga människorna
står i föreningen. (Lugn, Os
försvinner och att alla de mysiga
quar!
Det finansieras genom
samkvämen i Tolvans varma famn
höga medlemsavgifter i ingen·
upphör. Du kan inte ha mer fel!
jörsföreningen.)
Räddningen på problemet heter + Information och meddelanden
om tillfällen för biljettköp och
Kongl. Elektrosektionens lngen
jörsförening. En förening för gamla dylikt till E-sektionens arrange
teknologer som inte vill tappa kon
mang.
takten med sektionen bara för de
Konglig Elektrosektionens Ingen·
blir ingenjörer.
Alla teknologer jörsförening kommer att bli ett
som upphört att vara teknologer naturligt sätt för gamla E-teknolo
eller som aldrig kommer att upp ger att träffa varandra och nya E
höra att vara det kan bli medlem· teknologer. Sektionen får personer
mar i föreningen.
i industrin att ha kontakt med, till
Medlemsavgiften under 1985 är exempel för att tigga pengar eller
fastställd till 60 futtiga svenska studiebesök av. lngenjörsförening
kronor. För den summan får med en kommer att tillföra något som
lemmarna en del saker:
har saknats på Elektro. Kontak
Emissionen i brevlådan, med ten bakåt.
lemsskapet innebär en prenume
ra•.ion på den eminenta Emis·
sionen.

+

Mats Önnestam
tel: 52 93 32
P.S. D u som går ut i vår: Skynda
dig att bli medlem, man vet aldrig
när ölpriset går upp.

An Engineer is a man who is
said to bee a man who k nows a
great deal about a very little and
who goes along knowing more and
more about less and less until fi
nally be k nows practically every
thing about nothing. Whereas a
salesman on the other hand is a
man who knows a very little about
a great deal and keeps knowing
less and less about more and more
until finally be knows practically
nothing about everything . . . . .
Lukas

Lars Landin
tel: 744 42 16
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HÅLL UT !
Kära. vänner.
Snart är sommaren här, och med den esqua.dern.
Förberedelserna. pågår som bä.st
och vi ka.n lova. er en vecka. som
kommer att gå till historien ( kri
minal-historien ) .
Måndag 13/5 kl. 17.00 i Tolvan
har vi det sista mötet på land
backen. Esquader-staben är fulla
och medvetslösa om a.tt detta kol
liderar med fadderiets stugkör. V i
hoppas dock a.tt minst en repre
sentant för varje båt ka.n komma.
Om ej så är fallet ber vi er a.tt
inhandla lämplig muta ( Swa.n59:a eller en flaska. punsch ) och
därefter uppsöka staben.
Slutligen vill vi bara. påminna. er
om att fortsätta. bunkra. och glöm
för allt i världen inte pla.sta.nka.n
eller gummi underkläderna..

Esquaderstaben

KnEpp i sommar?
Nu nä.r sommaren kommer tar de flesta. fram ka.mera.n. Et tu? Hör
du till dem som har tänkt stå i ett mörkt rum i sommarvärmen och
inandas kemika.lieångor? Då vet du säkert a.tt KnEpp bar fotolabbet
även då. Det är bara. att boka som vanligt.
Har d u ännu inte hunnit bli medlem är det dags att bli det.
Beta.Ja. in 50 SEK i nyckeldisposition samt 55 SEK i medlemsavgift
på postgiro 5 23-1. När d u gjort detta ringer/stöter d u på någon a.v
materia.lförva.ltarna. för a.tt få din nyckel. Dessa ä.r:
David S u ndström E-83 08-754 13 0 8
Mats Ljunggren E-83 08-88 93 02
Till hösten kommer medlemsavgiften a.tt höjas till 65 SEK. Då ba.r
även vå.r ordförande Peter Berggren, E-82, 08-87 79 08, kommit åter
från de gröna. jaktmarkerna.
KnEpp Sommar önskar Styret
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c/O Ansgar Winsch

Lagom efter påsktentorna (och
då mina kompisar fått lön) pas
sade jag på att gå på Börsen för
att se Björn Skifs. Då det kan vara
svårt att få plats hade vi beställt
några veckor i förväg. Ska det vara
så ska. det, så vi beställde även
bord för att äta. Man får bättre
platser då.
Man kan ju inte påstå att det
var billigt där, men maten var fan
tastiskt god. Trots det ej stu
dentvänliga. priset rekommenderar
jag deras showmenu som bestod av
laxpa.te (ännu godare än den på
Grand) med löjromsgrädde, hel
stekt oxfile med potatisgratäng
samt kiwiflarn.
Efter den härliga middagen blev
vi hämtade till platserna direkt
framför scenen. Lite obekvämt på
pallar, tnen man såg och hörde
jättebra. Och det är en fördel då
man inte vill gl miste av nlgot
av showen. Man kanske bör vara.
en älskare av Björn för att älska
showen. Men var man det inte in
nan blir man det. Den är blandad
med sketcher, så.ng och dansnum
mer och Björn lever verkligen ut.

Han är inte bara en duktig sångare,
han är .rolig också. Vissa av sketch
erna. skrattar jag åt fortfarande.
Till sin hjälp har han bl a Eva.
Lotta Larsson. Vilken enorm sång
röst hon har. I avslutningen med
flera. av hans bästa. låtar är stäm
ningen på topp.
Det är en klart bra. show som är
väl värd att se. Men det är bä.st
att passa. på om man skall hinna.
med att se den. För sna.rt har han
spelat färdigt. Åtminstone före
sommaren.

Per

La det svinge, la det rock 'n 'roll (Hej å hå)
Denna text är oerhört kompli
cerad. Det tror man kanske inte
vid första påseendet, men det är
ändock sant.
Här har vi således med ett
sving att göra.. Det är egentli
gen inget speciellt med det. Hun
dratals schlagertexter handlar om
hur svängigt det går till. Enda
skillnaden är att den här har vun
nit Eurovisionsschlagerfestivalen .
Därför får v i väl hålla med Kicki
om att hennes kompis var duktig . . .
A v denna anledning frågar jag
mig, kan vilken text som helst
vinna sedan man tillsatt någon typ
av smetig melodi? Vid en snabb
tillbaka.blick tycker jag att frågan
är väl motiverad. Tvåa. eller trea.
för Främling, etta för ett par pjuck
med serva.la.ek osså trea. i år. Ta.ek

och lov gick inte svenskan hem nu
igen, men det gjorde j u ett lite mer
exotiskt grannspråk istället.
Nej,denna. typ av textförfatta.nde
anser jag som mycket komplicerad.
Med den enkla förklaringen att hur
skulle man annars kunna få 600
miljoner människor att se på ett
och samma program. Hur skulle
man annars kunna få en så stor
publik som man onekligen har att
lyssna på sina alster. Vad ställs
då för krav på en textförfattare?
Troligen inte mycket mer än vad
både du och jag till vardags klarar
av. Något att tänka på för de
flesta. teknologer, se bara på pro
duktionen i samband med de olika
sångartävlingarna som förekom
mer. Nog håller kva.liten en högre
klass då.
MICKE

I

I
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VIK
TIG
••
L A S NIN G
INTERVJU MED
UTBILDNINGS
DEPARTEMENTET
Emissionen insände, medan snön ännu låg vit och oskuldsfull på
vå.ra gräsmattor, ett antal frågor till utbildningsdepartementet.
Några dagar efter det att v i lämnat vå.ra frågor i en av postens gula
lådor damp Osqledaren ner i min brevlåda. Osqledaren hade redan
gjort en intervju med utbildningsminster Lena Hjelm-Wallen.
Vi fortsatte dock värt arbete med att få fram svaren på v å.ra
frå.gor, vi . ger oss inte så lätt. Emissionen fick tillfälle att göra en
telefonin,_rvju med Lars Ekholm. Han ä.r chef för högskoleenheten
på. utbildningsdepartementet.
Intervjun med honom finns att lä.sa på de följande sidorna.Li•
intervjun, den berör din utbildnin1.
Jag vill här också framföra mitt varma tack till Lars Ekholm för
intervjun med honom.
1 J. Av vilken anledning har förslaget till en förlängning av civilingenjöre
utb,ldningen avslagits?
Lars Ekholm svarade att man först borde titta lite noggrannare
på utbildningens innehåll och uppläggning. UHÄ har tillsatt en
arbetsgrupp med uppgift att utreda detta och det är på grundval
av denna utredning som en omprövning av beslutet kan komma att
ske.
Debatten har fokuserats på civilingenjörsut bildningen men även
andra utbildningar vill få. ökat poängtal. Lars Ekholm sade att man
måste vara restriktiv när det gäller förlängning av olika högskoleut
bildningar.
2/Vilka remissinstanser var för respektive mot en förlängning?
Denna fråga. kunde han inte svara på. Utbildningsdepartementet
fick förslaget direkt frå.n U H Ä som i sin tur har skött kontakten med
de olika remissinsta.nserna.
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3/Hur mycket kostar förslaget att genomföra?
Det finns olika uppfattningar i dennz fråga. Vissa mena.r att det
inte skulle kosta nä.got att förlänga utbildningen medan andra menar
att det kommer att belasta budgeten. Lars Ekholm tror också att en
förlängning av vår utbildning skulle kunna ge upphov till indirekta
kostnader. Dessa skulle uppstå genom att, om vi fick en förlängning
av vår utbildning, skulle flera andra vilja ha samma sak (se fråga 1).
4/Tror Ni att genomströmningen pli de tekniska utbildningarna kommer
att minska pga beslutet?
Det finns ett behov av fler civilingenjörer och en ökad genom
strömning är det bästa och snabbaste sättet att få fram fler civilin
gen jörer. Innan han tar ställning till detta problem önskar Lars
Ekholm först se UHÄ's utredning (se fråga 1).
"Allt stoff kanske inte behövs i grundutbildningen." Lars Ekholm
medger att detta. uttalande är farligt. Men samtidigt anser han att vi
hela tiden mäste granska och revidera våra utbildningsplaner. Det
har vidare hittills varit svårt att öka kostnaden per elev, detta på
grund av det hårda ekonomiska lä.get i landet.
5/Vid jämförelse av olika utbildningar finner man att kursinnehållet
pli civilingenjörsutbildningen är mer omfattande än liknande kurser pi
universiteten. Bör inte detta åtgärdas?
Det finns olika traditioner hos olika utbildningslinjer. Lars Ekholm
vet att vär utbildning är krävande men samtidigt anser han att
antalet scemabundna. timmar är "förvånande högt". För övrigt har
han inga ytterligare kommentarer kring denna fråga.
6/Den snabba tekniska utvecklingen för med sig att ffer och fler kurser
tillkommer, samt att mer och mer stoff ingir i kurserna. Kommer en
kompensering av poängantalet att ske?
" V i kan inte gå v ägen över en kompensering av poängantalet",
Han anser att
säger Lars Ekholm i sitt svar på denna fråga.
utvecklingen inom teknikområdet just nu är ovanligt snabb. För att
klara av detta måste vi genomföra förändringar i utbildningen. Lars
Ekholm säger att man mäste fundera på att ta bort delar av det
material som idag ingår i grundutbildningen och istället lägga detta
på vidareutbildning.
7 /Hur pAverkar en höjning till 180p de svenska civilingenjörernas status
gentemot utländska ingenjörer?
Internationella undersökningar visar att den svenska ingenjörsut
bildningen st!r sig bra. vid internationell jämförelse. Lars Ekholm
anser att k valiten på den svenska utbildningen är bra och att man
inom utbildningsdepa.rtementet "inte är så orolig", när det gäller den
här frågan.
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8/Kan beslutet komma att p4verka svensk industris anseende ute
övnl(a världen1

La.rs Ekholm tror inte a.tt detta. kommer a.tt påverka. den svenska.
industrins anseende. Enligt utbildningsdepartementet är det största
problemet inom högskolorna just nu att få fram fler civilingenjörer.
Detta problem måste enligt Lars Ekholm lösas så snart som möjligt.
9/Vad anser Ni om inrättandet av av ingenjörautbildning på mellannivi.
dvs mellan gymnasieskola och högskola?

Regeringen a.nser, enligt Lars Ekholm, att detta är mycket posi
tivt. Tvååriga. utbildningar på mellannivå kommer i framtiden att
komplettera. och bredda. rekryteringsunderla.get. Lars Ekholm anser
inte att detta skall ses som ett hot mot civ ilingenjörsutbildningen
utan som ett komplement till vår utbildning.
10/Vad kommer Ni att göra för att minska bristen p4 kompetenta lärare
på de tekniska högskolorna?

Detta är idag ett av de största problemen " Vi löser inte samhälls
problem med a.tt knäppa på fingrarna." Lars Ekholm säger dock att
man snart kommer att göra något !t detta problem men vill inte
gå in på några. detaljer. Han anser att ett stort ansvar ligger på
arbetsmarknadens parter.

Nl ; � ·�

�13�-...,.--1 1 /Hur länge tror Ni att teknikerbristen kommer att hålla i sig? Jämfor
med den tidigare tand1äk.arbristen, vilken resulterade i ett överskott.

Lars Ekholm har genom flera. Ars erfarenheter lärt sig att det är
oerhört svårt att göra. riktiga. prognoser. Han säger att det inom
ingenjörsutbildningen finns väldigt få bra prognoser för framtiden.
F ö r att få ett bättre underlag har regeringen begärt in underlag fr!n
IVA. U H Ä kommer också med nytt materia.I till hösten.
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12/Finn, det en klyfta mellan teknikerna1-naftJrvetarnH kultur och den
humanistiska kulturen?
Enligt Lars Ekholm finns det en idag en klyfta, han säger sig vilja
"dra en lans för att överbrygga klyftan". Lars Ekholm är medveten
om att det idag ä.r svårt att få plats med humanistiska ämnen i
vår utbildningsplan. En översyn av vår utbildning (se fniga 1) ä.r
också av detta. skäl motiverad. Vi får inte underskatta betydelsen av
humanistiska kunskaper i vårt samhälle.
Lars Ekholm säger sig dela uppfattnigen att ingenjörer oftare bryr
sig om humaniora. än vad humanister bryr sig om teknik.
13 / Kan Ni ange några planerade förbättringar av civilingenjörsutbild
ningen?
För det första skall lärarflykten från de tekniska högskolorna
stoppas.
UHÄ's analyser kommer att vara avgöra�de för kommande beslut
angående civilingenjörutbildningen. Dessa analyser lämnas till ut
bildningdepartementet före budgetarbetet som inleds i augusti. Om
UHÄ kommer att lämna in sina analyser till det budgetarbete som
inleds i höst eller om det dröjer ytterligare ett år kan Lars Ekholm
inte svara på.
Lars Ekholm tror att utbildningsdepartementet i det kommande
budgetarbetet verkligen kommer att anstränga sig för att få. fram en
ökad resurstilldelning, som kommer både studerande och lä.rare
. till

.

d�l.

Utbildningsdepartementet kommer förhoppningsvis att, genom
UHÄ's och IVA's analyser, få ett bättre beslutsunderlag i framtiden.

14jfinn• det skillnader i de olika politiska partiernH syn på civilin
genjorsutbildningen 1
Lars Ekholm som är tjänsteman i utbildningsdepartementet sade
att han hade ett bestämt intryck av att detta inte är någon
partiskiljande fråga. Flertalet politiska partier är ense om att man
måste tillgodose industrins behov av fler svenska civilingenjörer. Vpk
är dock tveksamt, de vill ha en lägre ökningstakt än den sittande
regeringen.

Edra btsrinighnr ha riff lllig djupt.
Aldrit har Jot hirt talas om stint
S'fdriplfw äa Edra.
Moftat detta urt som uttrydl fö, mill
djupaste sympall
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I efterdynin�rna från Q-!rnA-Val
kommer nu århundradets RU.ng-gung,
ett arran�emang i bästa QU!.RHEV!L
anda, nämligen
-squVALo- Att än en a:!ng i studAntikos anda få konstruera liquida
(phlyta.nde) ( jmf.ArchimAde s ) farkoster av järnsä.n�, dasslock
och annan allsköns bråte.För att inte tala om året s tono
hemliga phlytma.terial , f j ärran gamla tiders frigolit, plaet
dunkar och oljefat.
- Att sedan efter ett härligt gal et , otroligt byggande.Trotsa.nd.e
alla naturla�r, iv-rigt påhejad av en entusiastisk oublik f!
�enomföra en Le Man4 start och i ädel täphlan göra ett heroiskt
försök att runda An boj utlap;d i den vårfriska saltsjön.
Genomföra en �lanef�}l mål�g,och om de stenhårda reglerna
har . ' Hjts,och den J.ikaledes stenh!rda täphlingsladningen är
nöjd få emotta.ra ett okänt antal priser.
- A t t de ssutom få visa stockholmarna och John Pohl.m.a.n(han med
blåsipporna) att våren är inte här förrän KTH har aquVJ. Lpat
(QUARNE7AL år undantaget)
- Att sist men inte mi.net få slicka. sina aår, torka sitt hår och
tömma sin öhl tillsammans med publik på ett ltlassiakt e!terkör.
�et är livet på en pinne,för de flesta av o a s .
TID, 1 4 W J KL . 1 4 . 08

PLATS, GALÄRVARV'E'l'

För närmare info ang. regler, a.ntal l�edlemma:r m.m. kontakta
klubbmästeriet.

@
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ver je å r då QUARNE VAL(N eJ ann ronas.

§

2.

§ }.

Varje sektion äger rätt att deltaqa mR� verOera ett lag.
Med lag avses S st. vid sektionen insk r i vna teknologer av vilka
vardera könet ekall reptesenteras av minst 2 .

§

4.

Lagen förfogar över en av t ä f v l ! ngsledningen t i l lhandahå llen
materialmängd (spec. enl. VALstanda r d l � anvisad byggplets.

§ s.

För •onterlng av enl. §4 spec. enhe t , erforderliga verktyg t i l l ·
handahå lls .!Ll_ a v täfvlingsledningen.

§

6.

Hed farlcost avses den av enhet medelst verktyg förfärdigade
konstruktionen.

§

7.

Om verktyg �edföres av l a g , t ä f v l i ngsledn1ngens tolkning ev def.
•verlctyg• är obestridbar, må dessa ej ingå i farkosten.

§ 6.

Farkosten m& förflyttas från byggalats efte r , a v tSf�' ' ngslednlngen,
angiven "tidpunk t.

§ 9.

Efter flyttning skall farkost åtföljas a v minst } lagmedlenmer,
vilka bärs flytväst, ev vilka vardera könet skall ll!l�B representerat .

§

10. Åtföljande lagmedlem skall bära ett par a v bomull til lverkade
byxor vilka skall täcka kroppspartiet mellan naveln och grenen
samt vers uppburna av hängslen.

Byxor må Icke bäras eller konstrueras

på ett vattenskyddande aätt.

§

11. Farkost skall,efter nedsänk ning å det l i qu i d a , under studentikoaa
former runda ev täfvl! ngsledni ngen markerad boj och utföra målgång.

§

1 2 . Målgång anses ha utförts då sam t l i ga i farkosten i ngående beatånds
delar har 6terförts till byggp latsen, utan åsi dasättande av regler.

§

1 3 , H i n s t , de Aterföljande byxorna - 1 skall vid målgång i huvudsak vara torra.

§ 14. Det lag som först utrör målgång erhå l l e r Q-Arne-Vels vandringspris.

§

1 5 . Täfvlingsledni ngens tolkning av reglerna mR !J. bestrida•.

§ 16. Juryn vilken består av täfvJ i ng s l e O n 1 n q e n , fftrutsatt a t t täfvl ings
ledni ngen ej beslutat anna t , �qer r.ttt 1 t t , , t d e l a ett VAL - f r i t t
antal p r i s e r .

vandringso r i se t samt n r i 5 f n r mest stu �� r t i kosa

utförande sk a l l dock a l l t i d utdelas.
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SLAGET VID S VOLDER, är en fest som varar i fyra. daga.r i slutet
av april vid Elektrosektionen i Lu nd. Den firas till minne av ett
sjöslag utanför ön Svolder någongång pä tusentalet. Det var då
den norske kungen Ola.v Tryggvasson skulle a.vsätta.s pga. sitt hemska.
vanstyre. Tre allierade k u ngar hade lagt sig i bakhåll då Olav kom
farande med sitt skepp Ormen Länge, de slog honom i sank och han
fick simmandes fly ifrån slagfältet. Konungen hade besegrats.
De som idag firar slaget, som a.nordna.s av den drygt tjugoåriga. E
sektionen uti Lund, är kanske inte medvetna om den stora vetenskap
ligt grundade ansvarslöshet som en av denna dimension innebär, rent
berusande förtäringsmässigt. Köret detta. år inleddes torsdagen 25 /
4, i ett vårligt koskitsdoftande dock nå.got kylslaget klimat, med en
philmafton. Pellekulor, sega bilar, viol, Japp och diverse annat sna.sk
ven genom I uften så. snart publiken ej uppskattade (eller möjligen
uppskattade) det som förevisades på duken. Man kan tolka detta som
en symbolisk gest för att spegla den fruktansvärda hagelstorm som
rådde vid det riktiga slaget. Biran som svaldes ner symboliserar alla
de kallsupar som de drunknande besättningarna svalde den lönlösa
simturen från skeppen. Lönlös eftersom ingen kunde simma. pä den
tiden .

,
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På fredagen skedde en transport av personalen över Sundet för att
bese slottet Ca.rlsberg och dricka ur dess vallgrav samt eventuellt
besöka. någon av de mer "suspekta" barerna. runt Ströget. Denna.
resa. skall tolkas som ett vördande minne över alla de besättni ngar
som under årtusenden färdats denna sträcka på väg att frälsas i
mjödets Mecka. Besöken på de "suspekta" barerna. vete fan vad de
är bra. för. Kvällen ägnas å.t gille. Ett ha.lvtungt kör av mellanklass,
symboliserande storstadens makabra åthävor mot de emotionellt
stående.
Lördagens sta.dsorientering runt Lund med omnejd blev i år ett
något kallt upptåg då. v ädret inte var vad det ska. vara. i Skåne
vid denna. årstid. Gödseln på. Lunds gator frös fast u nder fötterna..
Orienteringen anordnas för att hylla. de k rigshärar som irrade runt
den skånska slätten på jakt efter Danmark. Kvällens Vårbal tillhörde
en av de mest v älregisserade ställningar många. med mig upplevt.
Den visa.de hur mycket ett sexmästeri kan åstadkomma själva i form
av matlagning och servering, och kommer upp i minst samma. klass
som vår egen nyss avsluta.de Vårbal (som ni kan läsa. om på annat
ställe i denna. tidning.)

Så slutligen då söndag och dags för Blotet.
Nä.stan helgens
höjdpunkt. Efter tre dagars festande var alla. ganska. pigga. på
morgonen då vi samlades vid Loftet för att utfesta det optimala.
matka.starkriget. Revbensspjäll och pilsner stod på menyn, men inte
många tuggor hamnade i munnen. Snarare då i ögat eller under
overallen tillsammans med all öl som rann längs ryggraderna. på de
medverkande kombattanterna., i synnerhet på en tant ifrån Luleå.
Efter detta. festande inomhus, förflyttades matresterna. tillsammans
Där vidtog
med det som vad kvar av de stridande utomhus.
äggkastning och gyttjebrottning för vissa. frivilliga. Då två timmars
idogt kämpande förflutit, skildes de stridande åt och begav sig hemåt
för att kanske återkomma. till nästa slag om ett år. Om då nu Lund
fortfarande tillhör Sverige!
Peter
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Stjärnregn på Pripporama
Pripps, söndag. På. eftermidda·
gen samlades en ra.d av intressanta
människor i bryggeriets vackra lo·
kaler. Amiralitetet bjöd på. å.rets
givna succe, galakväll å Prippo·
rama! Ett verkligt tillfä:lle att få.
visa upp sig och smaka på det
ljuva livet.
Särskilt hippa gäster frän inter·
nationella och Svenska högskolor
var inbjudna. Gräddan av folk i
farten från stadens högskolor samt
givetvis det vackraste folket på
E-sektionen och KTH var samlat.
Helt enkelt alla som är eller gör
anspråk på. att komma. i strå.l kas
tarljuset och veckopressen ha.de
sökt sig dit.
Värdarna tog emot i den senaste
vå.rkollektionen. Snövita unifor·
m� r , lång eller kort byxa i djärvt
snitt . .. Tropikhjälmen visade sig
va.a hogsta mode även i å.r.

Välkomstdrinken," Malztbier mit
Banane" lär ha uppfunnits på Ba.y·
ern Munchens hemmamatcher. En
läcker sak som består av en del
s� g ..Qananläsk 1.. ;blanda.t med lätt
vispad lättöl. Den är så inne att
ca.fe opera väntas servera den först
nästa vecka.
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Efteråt var det dag att samlas
i baren för en angenäm mer or
dentlig avsmakning. Aliss Ti,nan
der och Sikksten Herrrgård viska.de
i mitt öra. att de inte ha.ft så trev
ligt sen Hard rock ca.fe hade pre
miär i April.

Gästerna. ga.vs en bejublad gui
dening där man fick lära. 9jg om
Pripp o 9ons historia. samt om
brygga.ndets ädla. konst. I prippo
ra.ma. visades proffsigt mixa.d musik
och diabild-show med bl.a. dra.ma.
tiska. naturbilder.

EmiHionen, Vimmelreporter

/;t.1J
·�···

P.S. Måndagsköret i stugan var
inte heller så pjåkigt. Ännu en
gång fick vi teknologer visa a.t � vi
är sverigebäst på nubba.r o bira.
Det hela liknade mer och mer ett
gästabud men med flaggan i topp
och utan att spåra ur.
Va.lha.11
hade grillat utmärkta biffar på gal
vaniserat galler. Om vi inte ak
tade oss kunde magen slå bakut
om några timmar. Men vem bryd
de sig om det i det allmänna. tu
multet?
Bastuköret med efterföljande
dans var givetvis mycket tungt.
De få som sov mer än tre timmar
ha.de slagit i skallen eller ansågs
9om orutinerade tunnisa.r. Regnet
öste ner hela. natten.
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Le Grand Bal au Grand Hotel
Årets vårbal hölls traditionsen
ligt i Spegelsalen på Grand Hotet.
Utanför öste regnet/snön ner och
folk fick rusa från taxin/bussen
för att inte blöta ner sina fes
Väl inne skulle håret
tkläder.
kammas. Satt kragen och flugan
rätt? Ska kårbandet verkligen ha
den lutningen? En vit nejli�a har
man väl bara på begravning?

Middagen serverades, med pota
tisen långt efter att köttet lagts
Så tyvärr var köttet lite
upp.
kallt. Strax därpå kom de för den
enda påfyllningen av vinet. Tak·
tiskt riktigt då man knappt hun
nit smaka på vinet. Under mid
dagen började. talen flöda. Mel·
lan dessa sjöngs det friskt. Bland
annat av vår nya kör Vitt brus,
som framförde vårsånger. De hade
verkligen hunnit bli välljudande
trots den korta tid de övat. Det
lovar gott inför framtiden.

Efter en martini och diverse små·
prat öppnades dörrarna till mat·
salen. Väl på plats tågade gästerna
serverades.
förrätten
och
in
Nubbevisorna avlöste varandra så
man knappt hann äta. Men nubb
en var det inga problem att hinna
med.

Ordensutdelningar blev det ock
Silverepsilon utdelades till
så.
Dick Hansson, Leif Bentell och
till Sven-Håkan Olsson för deras
förtjänstfulla arbete för sektionen.
Elor belönade våra reseledare Per
Lundh och Lennart Tjärnsved för
den härliga skidresan. Den gamla
nOllepopp-gruppen fick även de
medaljer för sina ansträngningar
att glädja sektionen.
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Presenter fick Annica. hämta.
många.. Bl a. en karriärstege från
naturvetenskapliga.
föreningen.
Men om det är så instabilt a.tt va.ra.
civilingenjör som då ma.n klättra
de uppför den, tror jag att jag
håller mig till det gamla. beprövade
sättet. E n a.nna.n sa.k som ja.g un
drar över. Hur kunde Omega få i n
en sån fullträff med sitt tröjtryck?
Man blir nästan spökrädd...

När så punschen var slut för
de flesta., och svetten gjorde sitt
bästa att kyla. ner en, var det
dags för så.nga.rtävlan. Vem skulle
vinna. tandborsten? Det fanns tre
konkurrenter.
Amiralitetet med
"lite gladare om jag få.r be" , Duo
Lars-Fredriks med Peter med en
beskrivning om hur bä.sk görs samt
den frå.n förra å.ret utökade succ�
gruppen Trio Duo ja med Minus
med ett bejublat nummer om den
stackars teknologens känslor under
balen. Efter ett hå.rt möte (inga
mutor!?) hade juryn bestämt sig.
Minus, Jerker och Per vann med
sin vä.rbalsså.ng.
Slutligen efter en lå.ng, svettig
men väldigt trevlig sittning var
det da.gs för orkestern att spela
upp till Wienervals. (eller "Hur
mä.nga få.r plats i ett rum för att
det fortfarande skall få kallas
dans" .)
Därefter dans ades och
umgicks man under det att man
väntade på. bättre tider: AftEr
drivE å. Sing Square.
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Efter klädombyte för tunnisarna
fortsatte festen.
Nu dock med
mindre glamour. Dansgolvet var
fyllt mest hela tiden. Och i baren
var det full rulle. Och det var ju
inte konstigt. Man blir törstig av
att dansa.
Mitt i alltihop uppträdde den
gamla. poppnOlla.n, Eppstars. En
fartfylld och väl lå.ta.nde musik·
show. Fansen fullkomligt trängdes
framför scenen.

j
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Framåt morgonkvisten då det
hade tunnats ut (jag bl a var tunn)
bland folket, serverades den efter
längtade sillisen. Mätta och trötta
begav sig de flesta hemåt. Utom
de tappra i PR som började röja
upp efter alla oss latsäckar. Tackar
och bockar för en härlig fest.

'/
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DETTA ÄR DEN CHANS DU HAR VÄNTAT PÅ ,

Nu KAN pu ÄNTLiGEN

FÅ UTLOPP FÖR D I N KREATIV I TET OCH D I NA TALANGER , �
SPEXET SÖKER NYA FÖRMÅGOR I NFÖR NÄSTA ÅRS UPPSÄTTN I N G ,
K a r s p e x e t b e s t a r a v e t t s j u t t i o t a l p e r s o n e r , de f l e s t a
med n a g o n a n knytn i n g t i l l Tekn i s .

varje ar sätter v i

u p p e t t a l l de l es n y t t spex , g r u n d a t p a d e t m a n u s som
s ä t t s i h op u n d e r sommare n .

M a n u s b y g g e r p a en v e rk l i g

h i s t or i s k h ä n de l se s o m v i med f a n ta s i n som b ä s t a v e r k t y g
s t u v a r om s a a t t v i t a l a r om v a d s o m v e r k l i g e n h ä n de .
F ö r a t t a r b e t e t s k a b l i n å g o r l u n d a e f fe k t i v t h a r v i
f ö l j a nd e g r u p p e r d ä r v a r o c h e n v i s a r j u s t s i na t a l a n g e r .
TEKN I K - BYGGER DEKOR OCH F I XAR LJUS OCH LJUDEFFEKTER ,
GöR SCENBYTEN OCH SNI CKRAR REKV I S ITA,
KMP

- KOSTYM, MASK, PERUK,

SYR KLÄDER OCH SMI NKAR,

GÖR SCENOGRAF I T I LLSAMMANS MED TEKN I KE N ,

PR

- GöR PROGRAMHÄFTET, RAGGAR ANNONSÖRER, ORGAN I SERAR
SKIVAN OCH A F F I SCHEN, SAMT HÅLLER KONTAKT MED
MASSMED I A , SÄLJER PROGRAM T I LL FÖRESTÄLLN INGARNA,

ORKESTERN - SPELAR OCH LÅTER , ALLA I NSTRUMENT VÄLKOMNA ,
SKÅD I SAR

- TALAR OCH SJUNGER OCH AGERAR,

FöR ATT BLI

SKÅD I S MÅSTE DU - L I KSOM ALLA GAMLA SKÅD I SAR GENOMGÅ EN S , K , AUD I T I ON , DÄR DU V I SAR ETT
L I TET PROV PÅ SKÅDESPELERI OCH SÅNGRÖST.

DET

LÅTER AMB I T I ÖSARE ÄN DET Ä R ,
- KLUBBMÄSTER I ET ,

I NTERNT DEN POPULÄRASTE GRUPPEN ,

SPEXFESTER ÄR ROLIGA KALAS !
D å du k o n s t a t e r a t v i l ke n a v o v a n s t å e n d e g r u p p e r s o m
p a s s a r j u s t D i n förmå g a , h ö r a v d i g t i l l S p e x r u mme t ,
K å r h u s e t , i n t i l l v ä n s ter f r å n i n g å n g 1 5 .

E l l e r r. i n g

d i t , t e l 1 0 84 3 0 , e l l e r t i l l v å r D i rec t e u r , A n n a , t e l
2 5 1 9 34 .

K å r s p e x e t ö n s k a r d i g v ä l kommen i g ä n g e t ! !
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P U D
ä

TEKNIS
Torsdag

Fredag

Lördag

17 - 24

1 7 - 24

14 - 2 4

START 6 : e JUNI

MAT

ÖL

Drottning Krist i n a s V ä g 1 5
T - bana T e k n i s k a Högs k o l a n

VIN
Te l . sva r :
10 47 94
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Kycklingpojkar

foto: Kerstin
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TANKAR INFOR
SOMMAREN

. . . om kvinnan

"Kvinnor och elefanter glömmer
aldrig en oförrätt."
Hector Hugh Munro
"Kvinnor har ingen rang"

" Djur är behagliga vänner;
de ställer inga frågor och de
kritiserar inte."
George Eliot
" Det är lättare att förlåta en fiende
ä.n e n vän."

Napoleon Bonaparte

William Slake

" E n kv innas skönhet skall bedömas
som ett kyrkfönster · inifrån"

" Du segrar när du ger efter för
vännerna."

Anonym tänkare

Sofokles

" Mången har förälskat sig i en
flicka i så svag belysning att han
inte skulle ha provat ut en kostym
i den."

" Sann vänskap är som god hälsa
- man förstår inte värdet av den
förrän man förlorat den."

Maurice Chevalier
" Jag 1atat kvinnor därför att de
all � id vet vad saker och ting finns."
James Thurber

... om barn

" Första halvan av värt !i v förstörs
av våra föräldrar, den andra hal
van av våra barn."
Clarence S Darrow
" Barnen är vår värdefullaste
naturtillgång."
Herbert Hoover
" För barn är barndomsåren inte
någon särskild fördel."
Kathleen Norris
... om vänskap

'' Jag har alltid tyckt att det fina
med vänskap ä.r att man inte be
höver förklara någonting."

Charles Caleb Colton
... om varjehanda

" Det är bättre att skratta åt livet
än att kl aga över det."
Seneca
" Många människor ger sina be
kymmer simundervisning i stället
för att dränka dem."
\.1:ark Twain
" Trä.det vissnar lå.ngt innan det
faller."
Lord Byron
" Låt naturen ha sin gäng - den vet
bäst själv."
Michael de Montaigne
" Att förstå en aforism: att förstå
den levnad som fört till den."
Elmer D iktonius

Katherine Mansfield
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REFTEC's vårkonferens

Kl 07 .00 fredagen den 29 mars samlades ett gäng teknologer
på Stockholms Central för att åka. till Linköping och
REFTECs* vårkonferens. I år handlade vårkonferensen om
lärarbristen på de tekniska högskolorna, och som arrangör
stod Linköpings Teknologers Studentkår. "Vår" betydde vid
konferensens början -5°, vilket harmonierade utmärkt med
ämnet vi skulle prata om.

Det är alltid ett nöje att resa till andra högskolor och träffa
folk, och i officiella. sammanhang som detta brukar värdarna.
inte bara ordna det praktiska. runt konferensen, utan även
festligheter av olika slag. Arrangemangen runt årets kon
ferens var utmärkta. Fredagkvällens middag på motellet
där v i bodde följdes av ett efterkör på Ryds Herrgård,
runt vilken mycket studentliv i Linköping kretsar. Förutom
den ordinarie puben och diskoteket så fick vi se studenter
nas egen radiostation, Radio Ryd (rr alltså). De har sänt
kabelradio i studentbostadsområdets centralantenner sedan
1977, och när Linköping fick närradio så skaffade de sig
sändningstid även där. Det intressantaste med studiebesöket
var inte ljudtekniken, utan de reklaminslag som vi fick lyssna
på. En sr,nnerligen USA-inspirerad snutt raggade civilin
genjörer till Volvo, och ett talat inslag förkunnade det vik
tiga och trevliga och vällovliga i att rösta i det n1ss avkla
rade kårvalet. Vem som höll talet? Joo, Torbjörn Falldin! Ra
dio Ryd är med andra ord reklamfinansierad. Betald reklam
förekommer dock bara i kabelradion. Den kvällen gav defini
tivt ·-- 'i!rsma.k på Li.':köping!
Själva. konferensen avhandlade lärarbristen, eller
dessa frågor:

detalj

Lider de tekniska högskolorna av lärarbrist? 1)

Vad kan vi teknologer göra för att ändra på dagens situa
tion och den nuvarande utvecklingen? 2)

* REFTEC uttyds REFerensgruppen TEknis-Chalmers, men
numera har alla de tekniska högskolornas kårer säte där.
REFTEC bildades när Teknis och Chalmers lämnade SFS,
senare återinträdde man i SFS och REFTEC blev då en sek
tion inom SFS, svarande mot UHÄs sektorsorgan för den
tekniska utbildningen. Det är genom REFTEC som kårerna
agerar gentemot U H Ä och utbildningsdepartementet.
1) Ja! Undervisningen blir ett lappverk, kvaliteten är bitvis
under all kritik.
2) Bli bättre lä.rare själva? Skämt åsido så måste vi börja.
ställa. k rav i mycket större omfattning än idag på utbildning
ens kvalitet.
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Är differentierade lärarlöner en bra åtgärd? 3)
Innebär e n sådan differentiering att man undervärderar
andra forskar/lärarkategorier? 4)
Skulle en starkare koppling Högskola - Industri un
derlätta. forskar /lärarrekryteringen? 5)
Svå.righeten a.tt rekrytera nya. professorer, lektorer, fors
kare och assistenter är inte den enda. vi ha.r. För att i
framtiden kunna täcka. både industrins och högs kolornas
behov av tekniskt kvalificerad personal så måste ä.ven
rekryteringen av studerande till de tekniska. högskolorna
säkras. Varför väljer bara 15 % a.v årsk ullarna i årskurs
nio till N- och T-linjerna på. gymnasiet? Vad kan vi
teknolo�er göra för a.tt öka de tekniska utbild ningarnas
popularitet?" 6)
Fredagen ägnades åt fyra. föredrag samt en paneldebatt.
De fyra. talarna. var Anders Hägglin, forskarstuderande
frå.n C halmers som försökte avliva. myten om den fria.
' forskaren. Ha.n peka.de även på. det ymniga admin istreran
det som tenderar att översk ugga. undervisnings- och forsk
ningsuppgifterna, samt grundforskningens problem att mo
tivera sina anslag. Gerhard Raunio, Civilin genjörsförbundets
1:e vice ordförande ansåg a.tt den enda rätta. medici
Ett recept på. detta. utskrivet a.v
nen hette Kronor.
Utbildnin g !!- och Finansdepartementet, med doseringen 200
miljoner/år utöver vad tekni!lk sektor få.r idag, samt lokala
löneförhandlingar med individuella och tj änstean p assa.de
löner ansåg han vara vad som behövs. Monica Ulfhj--:m,
för tillfället anställd på. Ericsson, men i realiteten politiker
3) Antagligen.
Det är långt ifrån den enda lämpliga
ätgärden, och det är tveksamt om den bör vara en hu
vudfråga för studenterna.. C F vill gärna ha vår hjälp i
löneförhandlingarna, men lärarlönerna är egentligen deras
jobb att förhandla om.
4) De är liksom våra lärare undervärderade redan idag,
men inte alls i lika. hög grad.
( Lärartjänster har idag,
oberoende av inom vilket område eller på vilken högskola
de är in rättade, exakt samma lön för samma. befattni n g .
Detta. ändras emellertid, marknadslönetilläggen finns redan
och lönefält istället för lönegrader kommer snart.)
5) Det är möjligt. Industrins lönesättning skulle underlätta
betydligt, dessutom s kulle det kanske bli mer status i a.tt
vara lärare. Det innebär däremot inga. självklara. fördelar
administrativt eller resursmässigt.
6) Vi syns tydligen för lite i samhället. Att bara nå.gen en
staka. procent av befolkningens vac k rare halva ägnar sig å.t
tekniska studier är inte bara. tråkigt, det är ett slöseri med
begåvningar som lilla Sverige inte har råd med. Vi måste
visa. oss, informera och propagera, och, det viktigaste av
allt, ordna. fler Quarnevaler!
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från Arbetsmarknadsdepartementet tyckte inte om Gerhards
lösning * * . Hon föreslog "en mångfald åtgärder" ge nomförda
av "ett flertal intressenter", till exempel följande:
- öka rekryteringen till gymnasier och högskolor
- höj examinationsfrekvensen p å högskolorna
satsa på fort- och vidareutbildning av verksamma civ.
ing.
- närmare samarbete mellan högskola och industri
- omfördela inom högskolan befintliga resurser
vidareutbilda gymn. ing. inom industrin
Jean-Pierre Zune, politiskt sakkunig på Utbildningsdeparte
mentet, ansåg att bristen på forskarstuderande var det
mest alarmerande. Jean-Pierre medgav att lönerna spelar
en nyckelroll i sammanhanget. Han påpekade att lönerna
handhas av arbetsgivarverket och facket, och att lönedelen
av budgeten inte närmare angår Utbildningsdepartementet.
Näringslivet borde dessutom mobiliseras att u ppmuntra
forskningen. Uppdragsutbildning och förnyelsefonder nämn
des som exempel på hur industrin kan hjälpa till. Han
kunde vidare berätta att Utbildningsdepartementet nyligen
har tillsatt en arbetsgrupp vars uppgift är att komma med
förslag till konkreta lösningar under våren.***
Efter lunch följde paneldebatt och den blev ganska seg
drag� n. Panelen utökades mea1 Sven Erlander, Rektor och
Ulf Henriksson, Prodekanus på Y. Det var meningen att vi
teknologer skulle få komma in efter en inledande runda, men
eftermiddagen höll nästan på att ta slut innan Johan Groth
från Fy sik tappade humöret och med ett minimum av diplo
mati deklan'!rade att det var dags att avsluta inledningen
innan all tic.. {ör debatt var slut. Det kunde ju vara intres
sant att höra några av teknologernas sy npunkter också. En
del av panelens förslag likviderades tämligen skoningslöst,
och det stod klart att vi var mest intresserade av mer pen
gar. Vi tyckte inte att dessa pengar skulle tas från industrin,
* * Det är synnerli �e n intressant att den av Ericsson utsände
representanten l Ursprungligen var det tänkt att Ericsson
chefen Jöns Ehrenborg skulle komma) avstyrkte utökade medel
till utbildningen. Vad vill de oss egentligen? Deras fulla stöd
är ju det minsta man kan begära!
* * * Vad gäller behovet av pengar, s å ä r Utbildningsdeparte
mentet dock bundet av sina budgetdirektiv, och eftersom
Kjell-Olof Feldt anser att teknikerbristen endast ä.r ett kon
junkturfenomen i likhet med sjuttiotalets tandläkarbrist, så
lär det inte bli särskilt mycket pengar, i varje fall inte i
år. Samtliga fristående bedömare är eniga om att tekniker
bristen är ett strukturfenomen, och det talas om ett nytt
tvättmaskinsyndrom, nämligen att det sitter en microcont
roller i snart sagt alla nykonstruerade kapitalvaruprodukter.
Sånt kostar inge njörstimmar.
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utan att det var en uppgift för det a.llmäna.. Industrin beta.
tar rätt mycket dit ändå, o<..: en fristående högskola. har in
tegritet att forska. och undervisa. uta.n ekonomiska. sidoblickar
och kortsiktiga. ( < 20 år) lönsa.mhetskra.v.
På lördagen så dela.de vi upp oss i grupper och diskutera.de
på fyra. olika. tema.n. Dessa. var "ska.Il teknisk sektor skiljas ut
från högskoleväsendet och inordnas under Industrideparte
mentet?", "hur ska.Il tära.rna.s status förbättras" , "vilket
inflytande bör industrin ha. över högskoleutbildningen"
samt "aktionsgruppen". Jag tillhörde en grupp med det
sistnämnda. temat, och den diskussionen var inte helt utan
humor. I Danmark hade demonstranter just lyckats spärra.
av Folketinget, så. att det inte kunde arbeta. Dess medlem
mar kom inte fra.m. Vi rekommenderade en samordnad ak
tion i höst, strax innan valet, med bussning från landets
högskolor. Andra. konkreta förslag till åtgärder från vår sida
var att bearbeta. riksdagsmän med information, samt att
försöka. få en grupp betydelsefulla. företagsledare att hjälpa.
oss föra. fram våra krav.
Att redovisa alla gruppers resultat bär för långt, men det är
värt att på.pekas att eni g heten mellan gru pper med samma.
tema ingalunda var total. Det är inte sj älvklart hur prob
lemet lärarbristen ska.Il tacklas, men Det finns å.tskilligt
vi kan göra. Ett tips om du är intresserad är vå.ra stu
dienämndsmöten. De är till för Dig, och där diskuteras det
problem så.väl som det erbjuds konferensresor, låt vara. att
de förra är betydligt talrikare än de senare.
Eder utsände
Åke Nordin, E-80.
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Det var hårdare förr!
r ör de som inte gena.st känner
igen denna rubrik, vill vi berätta
bakgrunden. En söndag! för någon
månad sedan gjorde nå.gra bygg
nadsarbetare en upptäckt som fick
La.gom
dem att tappa andan.
till morgonfikat dök ett anta.I ben
rangel upp i den fyllna.dsjord ma.n
arbeta.de med. Kriminalen kopp
lades in för att göra. en under
sök ning. Denna kunde dock inte
på.visa. nå.got brott.
Er nå.got mer misstänksåmma
redaktion delade inte den uppfatt
ningen och startade med friska. am
bitioner en egen undersökning. Ef
ter på.ringning hos flertalet av de
olika institutioner och . styrelser
som kom ifråga började misstan
karna riktas mot en viss förmult
ningsanläggning på. Frescati-områ.
det. r enna. "framställer" diverse
olika. jordsorter och har vid tidiga
re tillfällen levererat matjord till

KTH .

- �
" se#
Vi får tala med Rune som ha.r
hand om faktureringen vid bolaget.
Han håller med om att det inte hör
till vanligheterna. att ma.n säljer
jord attraktiv för arkeologer. Men
skyndar sig också att tillägga att
det i praktiken är en omöjlighet
då deras vara är alldeles för finkor·
nig för a.tt dölja. några. skallar och
lårben.
Ture blir vårt nästa intervj uof
fer. Han företräder firma Botten
schaktet beläget ute på Djurgår
den. Än en gång börjar tänderna
klappra. i takt, då vi finner att
företagets så kallade brytningsma.r
ker är belägna. kant i kant med en
stor kommunal ky rkogård. Tanken
är givetvis befängd men uppmuntras ytterligare d! vi rått men
rättvist motas bort av av en liten
behändig bulldozer.

Väl tillbaka. från denna. stra.pa.ts
å.terv änder våra. ta.nka.r till den
alltför beskedlige Rune som i nte
alls kunde på.minna. sig historien.
Efter diverse tidniogsklippsforska.n
de kan vi därför presentera. följa.ode
rapport.
Hösten 1965, närmare bestämt
i november, finner en lätt upp
stressad assistent a.tt ha.ns elever
mer eller mindre driver honom mot
vansinnets brant.
Dag för dag
märker han hur ha.n mer och mer
förlorar begreppet om verklighet
en. Han kan ko nstatera. hur han
till slut börjar förlora. känslan för
Residual-kalkylen, hur han mister
sitt intresse för La.urent-serierna..
Desperat söker han en utväg, han
måste på. nå.got sätt befria. sig från
sitt ok. Slutligen finner han den,
utvägen vill säga., han skall expe
diera. sina. trogna. elever. Därefter
gömma. undan dem i sin trädgård
och på. så. sätt undkomma. miss
ta.nka.rna..
Men
assen,
bakom
Lappis
jord.

han ha.de otur den stackars
han visste inte att man
hans (o)lägenhet ute vid
en dag skulle framställa.

Fotnot: Rune och Ture är finger
ade namn. Bilderna. är arranger
a.de och personerna. på bilderna.
har inget med verkligheten att
göra..

SOKES

Medarbetare i Emissionen sökes
då vi hastigt och lustigt har re
d ucera.ts. Hör av dej till någon i
Reda.x.
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Gör ert ainne inga viaioner
den dag ni täck, i jord
Jag l,elaatar ej mitt minne
med illuaioner
eller lyuna, pd avdra ord
Frukta icke dakana muller
genom att pd hjälpen ropa
Ldt er inte akrämmaa av bulle,
dd ni tran.,porteraa bort
i achaktmaakinena akopa
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LÄSTIPSET
"FunJmoner av flera vvi�ltt"
•f\i.nktiooer &Y • �·
Detta år den spännande hist(>
rien om X. !Om kan anta oändligt
många skep nader, och läsaren gå.eka.,
ständigt i sina försök att avslöja. x:.s
rätta identitet. x reser genom fwu:tionernaa farofyllda. värld, och upplever många äventyr. Efter att med
lmapp nöd ha undgitt att bli lcrOMad
a.v en hopningspunlct, blir x bä.de
deriverad och integrera.cl, och tving� gå. i limes, där lille epsilon blir
en vän i nöden. Med nya lcrafter
frå.n oändligheten kan så x fort.sätta.
sin resa., och där lurar de samman.svurna. Taylor och �faclaurin.,.
och dera., dre.'5Sef"a.de stora ordon. x
tvingas utkämpa en kamp på liv och
död mot de!!aa. monster, som försöker
sluka hans potens. Halvdöd taa ,c
om hand pi det berömda sjukhuset
l'Hospit�, och (år tillfriskna där.
Under konvalei::emen (it x lära sig
grunderna i Övef'-, under· och beskat
tning. Till slut 5krivs ,c ut, och (it
med sig Leibniu sat.s &tt ta vid b�
liov. x i� att resan lwnvergerar,
och via krölmingscentrum slutar den
lyckligt i de gener�isera.de integrala-
�aa förlora.de land, där Cauchys koo
ferien.sprincip till slut återfinna.

1.v Leo Lllem.ar
En direlct fortsäc tning på. x:s
äventyr, men de tillförs nu nya dimensioner som läsaren aldrig
ana. x möter här y och z, och de tre
vännerna ger sig ut i världen. Under
t iden har fienden fått tillgång till ett
nyt t, fru kt �värt vapen - differen
tialen. Denna hemska uppfinning blir
n astan vännernas fall, men de lyck:aa
tillämpa di fferentialen geometrislct,
och Överlever. Efter att än en gång
ha besegrat den onde Taylor, står
de tre hj ält arna plötsligt öga mot
öga med multipelintegralema. [ den
�tri d som uppstjz- dukat z under,
men x och y undkommer, och genom
en variabeltransformation lydca.s de
lll ta nya identiteter. �är de så de
rver at de sis,a integralerna når de
till slut likformig konvergens..
"lnl«fand• rurs I mat�muit'

runnat

&V. . . 0--- JA, J\Ul det!

Har med rätta kallat.s l"llernars
ASilmarillion.. .
Här berättas om
derivatornas och integralernas ur
sprung och om orsakerna till d&
ras eviga kamp. \fan får veta hur
x för första. gå.ngen mötte vektor
erna, och med deras hjälp fann de
"?mplexa talen och dens ledare,
den diaboliske i, som alla trott var
rent imaginär. Slutkapitlet, där x
avslöj ar den listiga intrigen med ett
bländande induk:tionsbev�. är en av
de mest förbluffande upplöeningac en
bok i denna �enre nigonsin haft
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Hur man tar tempen på en katt eller hund
Använd inte en vanlig febertermometer avsedd för människor. Den kan gå av
och skada djuret. Det finns mer robusta sorter som är avsedda för djur. Slå ner
termometern som för en människa. Se till att någon som djuret litar på håller
det, bestämt och tryggt. Smörj in termometern med lämplig salva. För in
termometerns rundade ände mycket försiktigt i djurets analöppning. Snurra
försiktigt in den, tryck inte. Låt den vara i 2 minuter. Ta ut den och avläs
temperaturen. Djuret måste hållas fast och lugnas hela tiden.
Den genomsnittliga normaltemperaturen hos en katt är 38,6 grader C, men
kan variera mellan 38,05 och 38,8 utan att det är något fel. Hos en hund är
temperaturen mellan 38,61 grader C och 38,66. Temperaturen hos en frisk
valp kan ligga högre, upp till 38, 77 grader C.

TACK! TACK! TACK! TACK!
TACK! TAC K! TAC K! TACK!
TAC K! TACK! TACK! TACK!
- till ELOR för de högst stim
ulerande u tmä.rkelserna.
· till vårt trogna fanskap för
deras outtröttliga publikstöd.
- till alla andra som har stått ut
med oss under det g!ngna !ret.
Trevlig sommar!
Vi hörs i höst.

Vila öronen!

Eppatara (fd nOlle-popp)
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LJ ÄR DET DAGS ATT BÖRJA Ö VA !
Pingstafton 25:e maj kommer vi att åka. ut till fiskartorpet, sätta
oss under några. gamla. ekar, packa upp våra dignande picnickorgar
och sjunga. Bellma.nvisor för varandra.. Vi är om Du vill även Du !
Leta. upp någon rolig epistel som inte sjungs så ofta och lär dig den
till denna. bellma.na.fton så att vi andra. kan få njuta av den. Sjung
tillsammans ! Köp vin ! Titta på anslagstavlan eller hör med kören,
Vitt brus om närmare tid och plats.

OJ__
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E t t go t t vin
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DELAWARE
�EW YORK ST ATE

PRODUCED AND BOTTlED BY
GLENORA WINE CELLARS. DUNDEE. �EW YORK 14837
.\lc:ohol 1 1 7� hv Volume
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Dclawar• ,s one of th•
nohlest grapes of the
v1tt�abru�a <peciei. lt
,s 3n e'<cellcnt c,:imple
of the traditmnal wines
of the east. Th• I QXQ
Glenora Dclawar< ,s
straw colored. tull
hod,ed and ha, a
lus.:,ous grapy bouquet.
Sweet by ,1, own
re�1dual sugar. the w1ne
,s 1de1I w11h frv,ts and
des�rts aftor dinner
or for 11pptng ,ny 1,me.

GLENORA-ON-SENECA
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Den blomstertid nu kommer
Med lust och fägring stor;
Du nalkas, ljuva. sommar,
Då gräs och gröda. gror.
Med blid och livlig värma.
Till allt, som varit dött,
Sig solens strålar närma,
Och allt blir återfött.
(psalm 474)
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Examen efter 85-02-19
ESO
Saad Gueidira
E78
Per Lasson
E75
Tore Sundvisson
E8 1
L ars-Olof Larsson
Ann-Marie Bergström E79
ESO
Andre Biten
E80
Ralf Simons
E81
Olle Haraldsson
ESO
Sten Mogren
E79
Mats Behre
E81
Per Calson
ESO
G u n nar Engblom
ESO
Björn Neihoff
ESO
C hrister Gobl
Bengt Höglund
. E80
E78
Daniel Terranova
E79
Björn Olerud
E79
Peter Laurell
E78
Mats Önnesta.m
E81
Anders Bremsjö
E81
Lars Svensson
Rune Thyselius
E81

mikro
dator
tele
dator
tele
elenergi
dator
tele
egen
dator
dator
fys
tele
tele
mikro
elenergi
dator
tele
tele
dator
dator
dator

ROS
• till de U. som städar i Tolvan.
• till vårbalskommiten som ord·
nade en så härlig vårbal.
• till PR för deras AfterdrivE.
* till alla som hjälpte PR med
vårbalen.
• till Jerker, för ditt härliga sä.tt
att leda Vitt Brus, från Vitt Brus.
• till Stig Berg på DN som fixade
det vackra omslaget.

il/( Ull f() Pri11 t scm
t'):,l& k te dei

RIS
• till idrottsledaren för det usla
SOLA-arret.
• till alla som kläggar ner i
Tolvan.
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NYTTomNAMN

Det ry ktas a tt ....
* Det är inte mängden och läng
den, utan rycken och knycken som
har betydelse.

* Tolvans gamla piano (som gavs
bort i present till datasektionen
när de invigde sin sektionslokal)
numera är ombyggd till en bar
(föga bärbar, men i alla fall bar).

* Sagda bar står i gasqueparken
sedan data gav bort det till maskin
på en av 75-årsjubileumsfesterna.
Vägen till brasilia är lång och tung
ibland.

* Promenaden rullade ner sagda
bar alias pianot, nerför kårhus
tra�pan. Resterna fi n ns i en con
tainer.
* Sveriges biskopar stundom
drar fram en liten sak, och då får
den oanade proportioner... ?
* Bengt ses gå omkring
och dammsugare.

* Annika har lärt sig ta hela
munnen.

frack
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Så skimrande var aldrig havet
och stranden aldrig så befriande,
fälten ängarna och träden aldrig så vackra
och blommorna aldrig så ljuvligt
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