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Innehåll per lOOg tidning:
35g
lnfonnation:
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Pinsamma bilder:

Tack av företrädare:
Annonser:
Rafflande reportage:

25g
17g
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Nu när sista raderna
skrivs och sista pap
persbiten klistras fast,
. kan jag glatt konstatera
att det faktiskt har bli
vit en tidning. Och jag
� tror den blir bra.

För bara en vecka sedan började jag nästart undra vad
jag gett mig in på. Absolut allt gick åt skogen.
Annonsörer hoppade av, nyckelpersoner blev sjuka när
det passade som sämst och inga bilder var klara när de
skulle.
På något sätt ordnade allt ändå upp sig till det bästa. För
det ska alla emitteurer som har slitit och ställt upp ha ett
stort tack, utan dem hade det givetvis inte varit möjligt
att göra en så bra tidning.
Funktionärsmonopolet på mitten innehåller inte samtli
ga funktionärer. Urvalet är stokastiskt, baserat på vilka
bilder som fanns, vilka funktionärer som valdes på SM,
hur länge batterierna i kameran räckte och att Rockan
ändå alltid förekommer på bild.
Det är kul med magsår.
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100 44 STOCKHOLM
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08 -2131 1 8
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Nästa manusstopp: 1991-09-11
Framsida: "Blåvitt" av redaktionen
Baksida: "Hon är 73:a, det vet jag" av Ronny
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Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka sektionens verlcsarnhet samt att förmedla information och nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för manusstopp.
Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAIL till EMISSION på Ehner och
Elin. Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du skulle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. Vi föibehåller oss rätten att ändra i insänt material (lägga till rubriker tex).
Även om du har skrivit manuset som ett dokument i DECwrite eller om det består av en massa annat som inte är textfiler så skicka det gärna med
MAIL. Vi kan också ta emot en text på Mac-disk, men inte så gärna.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vår brevlåda i k opieringsrummet i tolvan eller till
någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver en extra behandling. De kan lämnas i
Emissionens brevlåda eller direkt till en emitteur. Bilder som måste framkallas eller förstoras (negativ eller dia) skall du lämna direkt till en emitteur
och i god tid innan manusstopp.
För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectennfönster på VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt anges att betrakta som uttiyck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.

3
\cK\roscktioncn1; ,1

. \·. c
\_,
\)\\\\"-"

., <>/11lt•1.1

Ord För ()rd

Hej! I och med det nya året har sektionen
fått en ny entusiastisk funktionärsstab
som även i fortsättningen kommer att göra
livet lite lättare för oss på elektro genom
att serva oss med kaffe, bullar, fungerande
tolva, fester, glada fiskar, tidningar, kul
tur, sola, läsk..... listan tar aldrig slut. Jag
heter Ulrik Rohne och är er nya ordföran
de. Jag skulle vilja börja med att TACKA!
Anna och alla som var engagerade under
-9 1.
I andra läsveckan hade den nya styrelsen
sin första styrelseöverläggningsträff (söt),
där vi bl.a prickade in vårens datum: - Fe
bruari SM tis 25(2 - Maj SM mån 4/5 Si
sta motionsdatum är den 18(2 respektive
29/4. Jag kan redan nu avslöja följande

highlights från februari SM.
• Val av FoF
• Val avÖSK
• Karnratstipendiefonden
Om det är något ni vill ändra på eller om
ni har förslag om vad som kan förbättra li
vet på sektionen, tveka inte att motionera
till SM eller kanske ännu hällre prata di
rekt med någon av oss i styrelsen.
Nya nOllor mitt i vintern !! När detta lä
ses har det redan varit en extranOllning.
KTH har fått anslag från regeringen att
tillhandahålla 30 stycken utbildningsplat
ser för de som fick avbryta sin militär
tjänstgöring i höstas. Under v.5 har denna
nOllning i expressfart samarrangerats av
sektionerna på KTH. De nya ettorna (de
blev ettor på nOllegasquen den 3 1/1) har
ingen sektionstillhörighet utan meningen
är att de ska läsa in större delen av ettan
under våren - sommaren för att sedan i
höst välja inriktning och börja med tvåor
na Det var allt för denna gång. Med hopp
om ett bra -92

Ulrik
man. De stod stirrandes rätt fram och
mässade kryptiskt såsom i trans.

Hans ansikte var insmort i aska!

Nu var det dags! Den sägenomspunna
kröningen av Vice Ordföranden skulle
ske ikväll. Alla har hört rykten om den,
men få har sett den. Nu var det min tur!
Kyrkoklockorna hade slagit sina tolv slag
och det omgivande mörkret formligen
pressade ut luften ur mina lungor med sin
täthet. Ofrivilligt andades jag mellan
sammanbitna tänder för att sila mörkret
från luften. Jag kastade mig in under
portlampans sken och luften blev med ens
lättare att andas. Det var rätt tid, midnatt,
och rätt plats, storkyrkan. Nu skulle den
rituella och högtidliga kröningen av Vice
Ordföranden ske!

De stod och m�ade som i trans
Ett skräckfilmsliknande knarrande skräm
de mej med vetskapen att den stora porten
bakom mej öppnades. Där stod de. Alla
Vice ordföranden sedan urminnes tider.
Hessu, Jakob och Mats var några av an
siktena jag kände igen bland de sjuttio
andra. I purpurfärgade kåpor stod de upp
ställda på två led och i sina händer höll
de en gyllene kedja som gick från man till

Sakta och osäkert vandrade jag fram mel
lan de två leden och plötsligt stod jag öga
mot öga med Hessu som tittade mej all
varsamt rätt in i ögonen. Hans ansikte var
insmort i aska, uppenbarligen markeran
des sin sorg över att mista Vice Ordföran
deskapet. I sina mot mej framsträckta
händer höll han de för en Vice Ordföran
den oumbärliga Regalierna och sade:
-"Sitt inte och sov'rå!" Jag hajjar till och
blinkar förskräckt! Jag sitter i personal
matsalen på KTH och hade visst slumrat
till. -"Förlåt, var visst lite trött", svamlar
jag fram. -"Och här har'ru funkrumsnyck
eln, skitbra å' ha. Passwordet till kontot är
'Långben'. Fiffigt va'?!" fnissar Hessu
fram. -"Men vad är det som förväntas av
mej?" frågar jag. -"Äsch, inte så mycket
Du har hand om gymnasieelevsinforma
tionen och om inbjudningarna från andra
skolor. Det är bara för dom att studera
styrets tavla och sedan fråga om dom får
åka. Men du, viktigast av allt;" -"Vad
då?" undrar jag spänt. -"Le och se ut som
om du visste svaret på meniJlg�ffmed li
vet."säger Hessuf slugt. . te. och ij vis
ut.....
:;"-· <:·<:
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Vice Ordf/Peter

Segla är nödvändigt
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Ur en SNOs dagbok
AMIS ÄR EN VÄRDELÖS EDI
TOR, ANBl!ltS ått l!N tiSl!L
�, OCH DATORER ÄR
PE T!!!

· ad har detta med studienämnden att
göra undrar ni chockerat nu, vana vid min
älskade företrädare Magnus kloka
SNOORD. Svar: Ingenting! Men jag lyck
ades nyss radera ut ett komplett SNOORD
då jag inte kan AMIS. Och... Anders var
den som sa att jag skulle skriva i AMIS.
Men då börjar väl vi om från början...

• De som undervisar skall vara disputera
de (dvs inneha doktorsgrad) och vara
aktiva forskare.
• Man skall ställa högre krav på pedago
gisk förmåga vid tillsättande av profes
sorer.
• Professorerna ska vara mer engagerade
i grundutbildningen. och sist men inte
minst
• 2 5 0Mkr till upprustning av E-husen.

Utvärdering av Ettan

Den utvärderingsgrupp som har utsetts av
UFNE
har i dagarna tagit sig an Datalogi
Jag som är så ovan vid datorn heter alltså
kursen.
Kursen utvärderades med hjälp av
Monika Gullin och jag går i trean. Jag är
en
enkät
som 130 E- 91:or svarade på.
också SNO, dvs studienämndens ordfö
·
Kursen
fick
i det stora hela mycket bra
rande, för 1 992. Jag har väl inte riktigt
kritik
(som
väntat). Det fanns en del
kommit igång med mitt ämbete ännu, men
smärre
saker
som
ettan var missnöjd med
det finns en hel del saker att informera
och gruppen har pratat med Henrik Eriks
om.
son som har lovat se över kursen till nästa
år. Kursen skall också utökas till fyra pe
FYRA TENTOR OCH SEN
rioder. Utvärderingen av ettan fortsätter
och vi behöver hjälp, så Ettor, gå på stu
GOODBYE !!
dienärnndsmötena och berätta vad ni tyck
Det var väl inte bara jag som satte teet i er om kurserna, om det är något som är
vrångstrupen när det stod att läsa i mor uselt eller rentutav något som är bra. Ni
gontidningarna att vi högskolestuderande sitter också i en mycket speciell sits då ni
skall få fyra chanser på oss att klara en kan påverka er egen utbildning. Tag chan
tenta . Gör vi inte det så är det bara att ge sen !! Kom på studienärnndsmöt�na och
sig ut � den kalla verkligheten. Detta är tyck !!
ännu bara ett förslag som finns i en av de
uttedningar om skolan som släppts den STUDIENÄMNDSMÖTENA
senaste tiden.Det stod också en hel del i
budgetpropositionen om högskolan. Jag Om studienämndsmötena skall jag inte
har inte hunnit sätta mig in i allt detta orda mycket Jag vill endast hälsa alla
ännu men jag kan berätta lite om det som hjärtligt välkomna, jag hoppas att få se
stod i budgetproppen.
många diskussions- och informationssug-

Har håret SNOtt sig?

na tekoologer där. Och som ett extra
dragplåster...GRATIS MAT !! Har ni
åsikter men inga möjligheter att gå på mö
tena så ryck tag i mig i Tolvan och säg
vad ni tycker eller vill ändra på. Om ingen
meddelar oss det som är fel så kan vi inte
ändra på det heller.

ESN-CONSULTING
Jag tänkte sluta detta SNOORD med det
alla andra börjar med, nämligen med att
tacka min företrädare. Magnus har varit
jättebra och jag tänker att försöka mitt all
ra bästa för åtminstone bli hälften så bra.
Och med Magnus och ESN-consultings
hjälp så kommer det att gå bra.

Kramisar! Monika

"En skärgårdshistoria" eller
"Vem har bytt ö framför båten?"
�den sveper över decimetertjock is.
Skärgårdens öar kala och livlösa. En ens
lig figur ses skrinna över den klarblå isen.
Föga anar denne figur att han just nu be
finner sig på platsen som om fyra måna
der kommer korsas av trettio spökskepp,
avlöpta från det fjärran elektrien... ES
QUADERN! ... ledda genom en tom
skärgård av den fruktade ESQUADER
Generalen - Jonas den Vice -. Darra må

de som komma i dess väg!
På dagen - vilda sjäslag som för dessa
vilsna själar från hamn till
hamn.
På natten - lägereldar lyser upp natt
himlen, ekon av skratt far
över fjärden mellan kobbar
och skär.
Vilka är då dessa tappra kvinnor och
män? Jo, de som tidigt en morgon i mars

kröp, hasade och släpade sig fram till det
beryktade haket 12:an. Där fanns minsann
en lista att skriva upp sig på, och därmed
boka upp v23 i juni.
(PS! Anmälningslistan från Esquadern
1 991 till Esquadem 1992 har tyvärr blivit
uppäten!)

ESQUADER-Staben 1992

ERICSSON �

Datum· Date

Beteckning • Reference

Ert datum · Your da.le

Er beteckning · Your reference

1992-01-08

Vår handläggare namn, lin · Attending lo lhis malter name, telephone

Catarina Larson

08-719 48 50

LME/P. 92: 007

KOVÄNDNING?!?
Hej!
Mitt namn är Catarina Larson och jag är ansvarig för Ericssons kontakter med
studenter. Jag har förstått att ni teknologer undrar över vad vi på företagen
håller på med: Plötsligt rekryterar vi inte. Det kan inte vara någon trevlig
överraskning för er!
De senaste åren har vi inom vår koncern årligen rekryterat i snitt 600
nyutexaminerade civilingenjörer, lika många gymnasieingenjörer och ett
femtiotal ingenjörer. Teknikerna har inte räckt till! Och nu denna
kovändning?!? Egentligen är det enkelt: Naturligtvis behöver vi liksom de
flesta företag i Sverige välutbildad personal, men den bistra verkligheten har
kommit emellan. Även vi har fått känna av lågkonjunkturen och tvingas göra
stora besparingar som både drabbar vår personal, som ni sett i tidningarna,
och vår rekrytering.
Vi kommer alltså att ha mycket få arbeten för nyutexaminerade under det här
året. Däremot har vi ett drygt hundratal examensarbeten. Kataloger ska finnas
på kåren - aRnars kan Du kontakta mig. De flesta exjobben finns i Stockholm
eller Mölndal, men det finns några på våra fabriker ute i landet också.
Praktikplats för sommaren söker Du direkt hos mig. Skicka in en ansökan med
gymnasiebetyg och utdrag från högskolan före den sista februari! Vi fördelar
sedan platserna under mars och börjar med de högsta årskurserna.
Det kan tyckas vara beska besked det här, men faktum är att Ericsson är väl
det är hos oss framtiden finns! Och Du, en
rustat för framtiden
lågkonjunktur varar precis som en högkonjunktur inte för evigt!
Med vänliga hälsningar
Adress:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Catarina Larson
HF/LME/P
126 25 STOCKHOLM
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Catarina Larson

Cl
a:

Telefon:
08-719 48 50

Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Postadress . Mail

Besöksadress · Olfice address

S-126 25 STOCKHOLM
SWEDEN

Telefonplan
Hägersten

Telefon · Telephone

Nat
08 · 719 00 00
lnt +46 8 719 00 00

TeleK · Telex

14910
ERICS

Telefax · Telefax

Nat
08 · 18 40 85
lnt +46 8 18 40 85

Internationalen
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Bzz-bzz från Insekterna
Hej alla Svenskar, nu är det EG-program...Det är en av orsakerna
till att det har startats ett Internationellt Utskott, IntU, på kåren.
Det har bland annat till uppgift att fungera som sambandscentral för
kårens medlemmar (d v s jag som skriver och du som läser) om de
skulle vilja veta hur man tar sig ut i Europa.
Bet finns en mängd vägar, stipendier, Europeisk Skidvecka
exjobbskataloger, praktikplatser (IAE
STE), och ERASMUS. ERASMUS är Vill du träffa bortemot 1.000 studenter
EG:s program för att främja utbyte mellan från 30 skolor i 20 europieska länder? Bli
europeiska skolor, och är till för de som solbränd? Komma till Frankrike? Åka skivill läsa ett år utomlands men inte vill för . dor? I så fall finns det något för dig. En
lora ett år av sina studier. Det fungerar så fransk skola i Paris anordnar en veckas
att ett antal skolor går ihop och skriver ut skidåkning i frans� Les Arcs för studen
bytesavtal där de lovar att ta emot si och ter i skolor tillhörande BEST (Board of
så många studenter, och får då skicka ut European Students of Technology), där
KTH ingår.
lika många.
Evenemanget äger rum 25/4-2/5 och kos
Sektionens länk mot världen
tar 1.100 francs/ person (ungefär 1.100
kr). Då ingår liftkort, kost och logi, det är
Till hösten kommer KTH att ta emot 119 bara resan ner som kostar extra. Man bor i
rum med fem sängar (de vill gärna att
man kommer i grupper om fem) och får
allting ordnat med skidåkning på dagarna
och allehanda aktiviteter på kvällarna.
Kom till oss Insekter, så får du veta mer
om den här frestelsen...

Internationell Fadder

Vår ena insekt, Oskar Ah/berg

studenter, varav 12 kommer att hamna på
Elektro. Mer om det senare...
För att underlätta för den enskilde tekno
logen har man på varje sektion sett ut en
eller två representaner till det här utskot
tet, som ska kunna svara på frågor från er.
Här på Elektro är det Oskar Ahlberg och
Arti, E89 båda två. som är era kunskaps
brunnar. Även Pia Lassfolk, E91, jobbar i
utskottet, just nu med en Internationell
Temadag den 25 februari, skriv in den
dagen i Time Managern.
Kom gärna till oss om ni har några frågor,
eller gå till IntUs ordförande Nelli. Hon
sitter i pampflygeln på kåren.

Om det här med internationellt arbete fal
ler dig på läppen, ryck tag i oss och fråga
mer om vad vi gör. Vi behöver alltid folk,
ERASMUS
t ex för att ta emot
studenterna i höst. De behöver ett par fad
drar som tar hand om dem och visar dem
till rätta de första veckorna, kanske tar
med dem ut någon kväll eller så.
Vi anordnar också sommarkurser i slutet
av sommaren då det kommer hit 40 stu
denter från hela Europa. De ska gå på en
av de två tvåveckors-kurser (Teknikhisto
ria och International Management, 2p var
dera) som KTH anordnar i år. Det kom
mer att behövas ett tiotal personer som
hjälper till då, hör av dig om du är intres
serad. Vi skickar också ut folk på som
markurser på BEST-skolor ute i Europa.
Årets sommarkursprogram kommer snart
upp, håll ögonen öppna.

Övrig Verksamhet

Vi håller som bäst på med att samman
ställa en folder med adresser och telefon
nummer för elektriker som vill utomlands.

Vår andra Insekt - Arti

Har du hört om något intressant eller vill
höra något intressant, lägg en lapp i vårt
fack i Funqrummet, så blir vi glada. Till
sist ordnar IntU internationella pubar en
gång varje period, nästa blir den 20 febru
ari. Ett ypperligt tillfälle att träna upp sina
språkkunskaper över en eller ett par öl,
det brukar hjälpa...
Simma lugnt, Europa är nära. ..

Elektros Insekter (Internationella
Sekreterare) (Varken Oskar eller
Arti har signerat...)

Repetition:
25 februari:
25/4-2/5:
sommaren:

Internationell
temadag
Skidåkning i
Frankrike
Kurser för utländska
studenter.
Hjälp behövs!!!

Bland sladdar och sdnt
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Lärarprofilen:

LARS HELLBERG

I emis.sionens serie lärarprofiler har nu
turen kommit till Lars Hellberg. Efter att
slutligen lyckats bryta sig in i bastiljonen
Q-huset, träffar vi honom intagandes en
lättlunch i fikarummet.
Lars Hellberg tar en sista sked av
varmakoppensoppan och konstate
rar samtidigt att han kan titulera
sig med en mängd olika titlar.
Han är just nu 1:e forskning
singenjör, studierektor på
institutionen för tillämpad
elektronik, arbetar som
adjunkt och är dessu
tom pappa till den 14
åriga sonen Peter. Men
för att börja i rätt ende
så kan man berätta att
han som pojk växte upp
i Göteborg. Där kunde
man inte alltför sällan se
honom djupt försjunken i
hempolarnas bibel nämligen
Claes Ohlsson katalogen.
Lars fick således redan tidigt under sina levnadsår
klart för sig att ingenjör, det skulle han bli. Med det
ta i åtanke läste Lars fysik och specialmatte på östra
Real i Göteborg och fortsatte sedan på elektroteknik
linjen på Chalmers. Obenhörligt kommer frågan upp
vad Chalmers är för något? Lars bemästrar situatio
nen genom att diplomatiskt konstatera att CTH såg
han ur en students synvinkel medan KTH ser han ur
en lärares synvinkel. Med andra ord är en jämförelse
skolorna emellan helt omöjlig. Under studierna äg
nades en stor del av tiden att bygga ett hus i Halm
stad och under helgerna tanka bensin åt kunder på
OK. När så tiden för exjobb kom gjorde
han detta på favoritinstutitionen regler
teknik. Han behandlade kritiska punkter i
reglersystem.

senare bättre ändå, nivån på kurserna kan då läggas
på en högre nivå från början, konstaterar Lars.
Kanske var studenternas mattekunskaper bättre förr,
men det var den tidens samhälle. Lars poängterar att
begreppet det var bättre förr oftast inte har någon re
levans. Dagens teknologer är oftast mycket duktiga
och är det så att mattekunskaperna inte drillas lika
hårt beror det helt enkelt att det inte behövs. Ett
självreglerande system alltså. Något som däremot
skulle behöv� förbättras är lärartätheten. Det skulle
skapa mindre klasser och därmed bättre kontakt mel
lan teknologer och lärare. Idag känns det som att
göra entre på dramaten när man skall hålla en före
läsning inför en fullsatt sal.
Projektarbete borde ingå i större omfattning. Tekno
logens förmåga att utrycka sig i tal och skrift skulle
då få en chans att utvecklas.
Flera valfria kurser i utbildningen skulle heller inte
skada. Konkurrensen och kvaliten skulle då automa
tiskt öka både på instutitionen och på deras kurser.
Som 1:e forskningsingenjör borde väl en del forsk
ning ingå i Lars arbete, vilket det mycket riktigt ock
så gör. Neurala nätverk är det som sysselsätter Lars
när han forskar. Lars försöker på alla sätt förklara
vad nu neurala nätverk är för något De neurala kret
sarna har människans nervsystem som förebild. Det
som skiljer dessa neurala kretsar från andra är att de
inte behöver programmeras utan de lär sig saker och
ting genom att älta exempel om och om igen. Näten
har även visat sig vara användbara på mer spektaku
lära områden som bla att förutsäga utvecklingen på
börsen eller travet. Så bli nu inte förvånad om ni fin
ner Lars ivrigt gestikulerande på Stockholms fond
börs, då vet åtminstone Ni vad det är frågan om.

Mluten Eckerdal

Efter genomfört militärtjänst i Karlsborg
blev det dags att tänka på försörjningen.
Valet föll då på Karlskoga tekniska gym
nasium. Visserligen trivdes han bra där
men när chansen kom att få en tjänst på
KTH tog han den direkt Väl där kastades
han direkt in i arbetet att omorganisera
elektronikkurserna för elektrolinjen. På
den tiden ville studenterna tidigarelägga
de tillämpade ämnena. Idag blåser vin
darna åt motsatt håll igen. Kanske är det
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Tips för teknologer
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Några tankar om tillvaron som föreläsare
Vi som har förmånen att få un
dervisa som föreläsare eller assi
stenter tycker nog i allmänhet
att det är bland det mest stimule
rande vi vet.
.jälvklart måste det som jag uttalar ses
som min personliga uppfattning -- Vi är
många, vi är olika individer och vi kan
naturligtvis ha olika uppfattning i detalj
frågor, men jag tror, att mycket av det jag
säger kan generaliseras.
Det är roligt och mycket stimulerande att
undervisa, men det är en mycket speciell
uppgift som kräver omsorgsfulla förbere
delser förutom intresse för människor.
Just i kontakten med åhörarna ser jag ett
mycket viktigt inslag i undervisningen.
Teknologer är i allmänhet mycket positivt
inställda, men ibland blir endera eller
båda parterna besvikna på varandra. Var
för?
Förväntningarna kanske sviks. Vi har full
förståelse för att teknologerna ser som sin
rätt att få tillgång till bästa möjliga under
visning och jag tror, att man kan påstå, att
vi alla som undervisar verkligen strävar
mot det målet och vill göra vårt bästa.
Men, betänk att många av oss (ja, majori
teten) saknar pedagogisk utbildning, många kan uppleva det som besvärande
att stå inför en grupp människor och hela
tiden vara aktiva och leda undervisningen.
Jag tror att ni kan ha förståelse för detta.
Ibland, kanske oftast, är det nog inte så
svårt att förbättra situationen. Viktigast av

..

allt är då att föra en öppen och ärlig dia
log med läraren. Om det finns problem, så
prata om dem med henne/honom, kritisera
gärna, men på ett konstruktivt sätt --- men
glöm då inte heller att berömma det som
är bra! Positiv återkoppling upplever vi
alla givetvis som en enonn stimulans i det
många gånger ganska ensamma, slitsam
ma och ansvarsfyllda arbete som under
visning innebär, men ingen förnuftig män
niska tar heller illa upp om det negativa
framförs på ett vänligt och konstruktivt
sätt!
I undervisningssituationen, i föreläsnings
salen, är det, enligt min uppfattning vik
tigt, att det snabbt etableras en god rela
tion mellan föreläsare och åhörare -- en
publikkontakt, jämförlig med den som t.
ex. en skådespelare eller operaartist efter
strävar.
I själva verket finns det en starkt irratio
nell komponent i undervisningssituatio
nen, där mycket, mer än man kanske tror,
ligger på det psykologiska planet. Vissa
lärare upplevs som bra, andra som mindre
stimulerande, men det verkar vara ytterst
svårt att på ett s.k:. rationellt, ingenjörs
mässigt sätt kvantifiera detta. Här ligger
en stor del av utmaningen i yrket som lär
are, dess lockelse och dess svårighet. Pu
blikkontakten är oerhört viktig, hela tiden
får man ju infonnation om hur budskapet
tas emot, går det för fort, uttrycker jag
mig oklart, är det för elementärt eller tvär
tom mm. Det är minspelet, ja kroppssprå
ket hos åhörarna som det är viktigt att
vara medveten om ---- är det tindrande,
vakna ögon eller en halvsovande (ibland

hel-) position med slutna ögon, eller ännu
värre demonstrativt prat, tidningspapper
sprassel eller otåligt stampande i golvet -
för att inte tala om, när man bittert konsta
terar, att åhörarskaran minskat med över
50% efter pausen! Sådana symptom på att
undervisningen inte fungerar ser vi som
enonnt allvarliga.
Från er sida, tänk då på att istället för att
tyst smyga iväg och i frustration knyta nä
varna, diskutera öppenhjärtigt med läraren
hur det i själva verket ligger till. Om nu
detta (mot fönnodan) inte skulle hjälpa, så
får man naturligtvis gå vidare i hierarkin,
men glöm inte att vi på KTH också har
en Pedagogisk Enhet, som gärna hjälper
till.
Tycker ni att allt är bra, så säg det också
--- den slutapplåd som man ibland får ef
ter avslutad föreläsningsserie är en under
bar belöning för det arbete och den om
tanke man lagt ned på undervisningen. Då
känner man, som artisten efter en lyckad
föreställning, en glädje och en vilja att gå
vidare och göra det ännu bättre nästa
gång.
Var alltså gärna litet osvensk och visa
känslor! För en öppen dialog, där både
plus och minus redovisas --- alla parter
vinner på det. Kursnämnden har en viktig
funktion, även om enkäter o.d. ibland är
trubbiga instrument och kommer långt ef
teråt, så är de värdefulla inför kommande
år. Bäst är emellertid den spontana, direk
ta kontakten under kursens gång.

Carl-Olov Stawström, TDE

LASKMAFFIAN - COLA NOSTRA
Ben kalla snålblåsten letade sig ilsket
bitande fram bland grönsaksstånden och
spaghettihaken i Little ltaly. Folk höll sig
inomhus, det var bäst så. Alla visste var
för, men det var inget man talade högt
om. En ny Don hade tagit över. Den nya
familjens torpeder var blodtörsten perso
nifierad. Beväpnade till tänderna jagade
de gatorna fram och rensade staden från
oönskade element. Det var värre än för-

budstiden. Hela sorbitolindustrin hade
gått på knä och styrelsen för nutras
weet(tm) dränkte sig kollektivt i en tank
bil med Pepsi light
"Jag skall ge dem ett erbjudande de ej kan
tacka nej till" sade Don Källarmästare,
gudfadern. "Jag erbjuder dricka i obe
gränsad mängd, dygnet runt. I gengäld vill
jag ha tomflaskorna i rätt back utanför
damturken. Även de som innehåller cola,

ty de uppbringar pant på svarta markna
den. Inga buteljer utanför våra domäner.
Capice ...?" De tre mest förhärdade Capo
regimes som lyssnat log och nickade stil
la, nu var det allvar. Annars skulle de höja
priset till 4 Kr/buteljen.

-llja Hallberg

För hungriga
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Gourmetspalten
Under julhelgen hade jag den stora förmånen att få smaka tunisisk
mat som omväxling till all julmat. Den borde passa fattiga studenter
bra med tanke på att den är annorlunda inte är speciellt dyr. Tyvärr
tar en del rätter ganska lång tid att göra, men vad gör det när man
slipper köttbullarna och makaronerna?
Couscous med kött

Kyckling stekt i olja

Couscous (gryn gjorda a durumvete)
olja
tomatpure
vatten
svag curry
paprikapulver
svartpeppar
billigt kött avsett för kokning (lamm, nöt)
några eller alla av föjande rotfrukter och
grönsaker:
morötter
lök
palsternackor
potatis
kålrot
vitkål

kycklingbröst
mjöl
olja

Blanda olja, tomatpure, kryddor och vatt
en i en stor gryta. Skär köttet i bitar (något
större än grytbitar). Dela på grönsakerna
och rotfrukterna i bitar lika stora som
köttbitarna. Koka allt i grytan. Lägg i köt
tet först och sedan grönsakerna. Koka
couscousen enligt anvisning på paketet.
Ångkokning i en "potatisgryta" är bäst.
När couscousen är färdig lägger man upp
den på ett stort fat. Grönsakerna och köt
tet lägges i något fint mönster ovanpå
couscousen. Häll över tomatsåsen från
grytan. Detta blir en mycket god och mät
tande måltid.

En hel middag kan vara
komponerad av följande små
rätter:

Vänd kycklingbrösten i mjölet så att de
blir alldeles täckta. Stek dem i olja

Nästa lilla rätt vet jag inte vad
den heter.
persilja
köttfärs
ägg
vitt bröd
lök
mjöl
olja
Bryn köttfärsen. Vispa upp äggen med en
gaffel. Blanda i klippt persilja, hackad
lök, söndersmulat vitt bröd och den brynta
köttfärsen. Häll bort överflödigt ägg. For
ma massan till bullar, 2-3 gånger så stora
som köttbullar. Rulla dem i vetemjöl och
stek i olja.

De här rätterna är ganska torra
så man behöver någon sås.
krossade tomater
paprikapulver
curry
svartpeppar
tomatpure
olja
gröna ärtor

saltgurka efter smak
1 burk gröna ärtor
1 flaska majonäs
saften av en pressad citron
salt, peppar
Koka kycklingen och potatisen. Låt kall
na Skala potatisen och pressa den. Tag
loss köttet från kycklingen och hacka det i
småbitar. Hacka äggen och saltgurkan.
Blanda allt med ärtorna, majonäsen, ci
tronsaften, saltet och pepparn. Låt stå i
kylskåp ett par timmar. At blandningen
mellan två vita brödskivor tillsammans
med tomater och rädisor.

Smaklig måltid!
Sofuz

Ploppiifikationer
Efter berikande förhandlingar med repre
sentanter för Marabou, kan jag nu stolt
meddela att en rad prissänkningar har ut
förts i Ploppomaten.
Priset på de varor som inte sänkts ligger
naturligtvis kvar på sin tidigare nivå.
Alla förslag till förbättringar, åsikter om
sortiment, tackbrev, hyllningar, mm tages
tacksamt emot av eder.

Ploppomateur executivus,
Johan Ebbinghaus.

tel. 08 I 154 47 31. (JOHANE@ELIXIR)

Dajm

blomkål
olja
mjöl
ägg

Koka ihop alltihop utom ärtorna så att
ganska mycket vätska kokar bort. Lägg i
ärtorna mot slutet.
Till slut ska ni få ett persiskt recept som
jag har fått av Kazem.

Plopp

Dela ett blomkålshuvud i ganska stora bi
tar (typ tennisbollar). Panera i ägg och
mjöl och stek bitarna i olja tills de är gyl
Ienbruna.

1 kyckling
1 kg potatis
10-12 hårdkokta ägg

Stekt blomkål

"Olovieh"
Fallande Dajmpriser har noterats i 12:an
Ploppen stabil

"!g
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Ibland står miljön en upp i halsen

Asea Brown Boveri har
svaret på många av dagens
miljöskyddsfrågor. Som tek
nikledande på ren kolför
bränning, rökgasrening,
rälsburna transporter och
vattenrening kan vi erbjuda
unika lösningar.
Ren luft och rent vatten
representerar inte bara an
gelägna mänskliga behov.
De står samtidigt för bety
dande affärsmöjligheter
idag och långt in på nästa
århundrade.
Det finns många företag
som följer utvecklingen på
miljöområdet. Och några få
som driver den framåt.

A S EA BROWN BOVERI
- I S P ET S E N MOT 2 0 0 0 -TALET.
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Björn Hansson, Idrcxtsledare

Oskar&Arti, insekter

Erik Sundberg, Tolverichef
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ag hade alltså turen att få tillfälle
att gå på Nobelfesten. Det var dock inte
bara min förtjänst då vi från KTH enligt
rykten fick vår kvot av vinstlotter rejlilt
nedskuren, min tilltänkta partner (som lä
ser på KI) hade däremot tur och därmed
även jag. Således väntade en kväll jag al
drig skall glömma.
Efter att nyheten hade meddelats började
diverse information droppa ner i brevlå
dan, bland annat matmenyn och program
met. Min stämning hade med andra ord
byggts upp i topp inför dagen N.

i...GLOBEN

Klockan 1400 öppnades portarna till Glo
ben där utdelningen skulle äga rum. Inför
våra ögon blottades något av det vackraste
man kan tänka sig (i Globen åtminstone).
Globens stora sal var alldeles tom och ba
dade i ett blått ljus som endast bröts av de
röda stolarna och de gula blommorna som
enligt uppgift var vlildigt speciella. Det
var med andakt man steg in och inväntade
prisutdelningen.
Då denna ceremoni direktsändes i TV
skall jag inte orda så mycket om den. Nå
gra höjdpunkter värda att nämnas är bland
annat intågandet av fanborgen i vilken
Elektros stolta fana vajade, Kungssången,
några av talen samt musiken, speciellt
"Collaudarnus", den med ljus- och ljudef
fekt kryddade hyllningssången till Alfred
Nobel. Dame Kiri Te Kanawa's opera föll
mig dock inte i smaken. "Du gamla, Du
fria" kan vara vlildigt stämningsfull spe
ciellt i dessa sammanhang med Kungapa
ret och allt

Mat

Efter denna enorma ceremoni var det dags
för mat. De i dessa sammanhang lite fina
re gästerna (Kungen och de cirka 130 till
resta tidigare Nobelpristagarna samt delar
av regeringen t.ex.) blev serverade i Blå

Hallen i Stadshuset. Jag hade min middag
i Globens annex tillsammans med 1299
andra personer ur näringslivet och hög
skolevärlden. Även om vårt porslin kan
ske inte var lika vackert som det i Blå
Hallen så var maten ändå rätt god. På min
tallrik kunde man finna följande: lax och
avocadotårta, sherrymarinerade räkor,
smörrebröd med löjrom och äggröra,
skinkrullad fylld med valnötscreme, gla
cerad oxfile gami, samt marinerat lamm
med bönor i tzatziki. Efterrätt fick man så
mycket man orkade av och bestod av
hjortroncheese cake, svartvinbärstårta,
och hemlagad(?) äppelpaj med vaniljsås.
Ostbuffet fanns att tillgå hela tiden.

Ett (??!) glas vin

Till maten var det från början tänkt att
man skulle få antingen ett glas rött vin el
ler ett glas vitt vin. Tydligen var det nå
gon som observerade detta och i ett av de
sista informationsbreven innan festen
konstaterades det att studentgäster inte
"nöjer sig med ett glas vin till maten...inte
heller med enbart kaffe". Detta misstag
blev med andra ord tillrättat och dryck

serverades i tillräckliga mängder (så
mycket man ville ha). Stämningen vid
borden var vlildigt hög och jag fick tillfäl
le att träffa studenter från högskolor från
hela landet. Kanske var stämningen vid
mitt bord lite extra hög då min bordsgran
ne utgjordes av Kgl maskinsektions körle
dare och hennes bordsherre, dito sektions
toastmaster. Den senare tog upp Portos
visa inför de 1300 gästerna! Chalmers för
sök något senare med någon låt vid namn
masken(?) var mindre lyckat.

Satin Dolls
Efter maten spelade Satin Dolls & Good
Timers upp och dansgolvet blev snart så
fullt att min respekt för vals visade sig
onödig. Denna grupp, som bara bestod av
tjejer, var hyfsat bra och spelade riktigt
dansbara låtar. Det var dock klokt att pas
sa på och vila fötterna och lämna fältet
fritt för de äldre då rytmer som cha-cha
och quickstep gungade annexet.
Klockan 2230 började hyrda bussar att
avgå mot Stadshuset. Min buss hade turen
att fastna i en kö mitt på en bro så förde
laktigt placerad att man kunde avnjuta
hela Nobelfyrverkeriet. MYCKET IMPO
NERANDE. Bussfärden tog precis så lång
tid att alla lyckades lära sig "En rysse J",
och strax innan vi var framme mötte vi
Kungaparet till hela bussens odämpade
förtjusning.

8-A-A-A-L
Om festen i Globens annex hade varit hel
kul så var stämningen i Stadshuset sago
lik. Här dansade vi först till Leif Kron-

lunds orkester och senare till tonerna av
Stockholms studentorkestrar. Efter ett tag
utdelades ett pris till mest tidstrogna dräkt
anno 1901. Nobelstiftelsen hade tidi
gare under hösten sagt att så många
som möjligt av studenterna skulle bära
1901-års högtidsdräkt då det i år var
90-års jubileum för utdelningen av
Nobelpriset. För oss killar var detta in
get större problem då frack ju var mo
dernt redan då, men för tjejer kan en
balklänning
tillräckligt
vara
svår/kostsam att få tag på och därför
var det många som "nöjde sig" med
normala balkläder. Herrpriset gick till
en annan maskinare vid KTH som
även han hade suttit vid mitt bord.

Denna sista tillställning på en oförglömlig
fest höll på till sena morgontimmar. Eder
utsände började dock känna sig lite trött

vid halv fem-tiden och avbröt därmed rap
porterandet.

Christian Jansson

Efterfest
Efter drygt tre timmars i taket klack
slagande väntade bussar för transport
till Universitetet där efterfest med sitt
ning väntade för oss studenter. Temat
var vikingatiden och jul (?). Denna
fest var precis som KTH fester brukar
vara med nubbar, sång och disco. Här
fick alla chansen att släppa lite på flu
gorna och manschetterna som ju i alla
fall hade suttit på i 14-15 timmar.

Nadine Gordimer mottar Nobelpriset i litteratur

l krosensorer I klse.___
Examensarbete
Med hjälp av samma metoder som används för tillverkning av mikroelektronik kan man
tillverka sensorer och andra specialstrukturer i kisel. Genom att använda kiselteknologi
kan man uppnå flera av de fördelar som har gjort mikroelektronikkomponenter så fram
gångsrika; man får möjlighet att tillverka små, billiga, identiska och tillförlitliga sensorer.
Institutionen för Elektrisk mätteknik
På institutionen sker forskning inom området Sensorer och aktuatorer baserad på kisel
teknologi. Vi har ett antal projekt lämpliga att utföra som examensarbeten
av en till två teknologer. Uppgifterna består av konstruktion och
tillverkning av nya sensorer i kisel. Själva tillverkningen
sker på Electrum i Kista i samarbete med
Institutet för Mikroelektronik.

Du är väl
kommen att kontakta:
Professor Göran Stemme
Institutionen för Elektrisk mätteknik
Kungl Tekniska Högskolan
1 00 44 Stockholm

Här en gashastighetssensor,
dels i naturlig storlek och
dels förstorad.

Besöksadress: Osquldas väg 6
Telefon:
790 7787

KF
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Kolossal Fixarförening
Redan under 1991 års sista månad påbörjade edra trogna representanter i KårFullmäktige sitt värv.
Fulla av tillförsikt och framåtanda begav vi oss till kåren för att deltaga i vårt första KF. KFl handlade
framförallt om kårens preliminära budget. Kåren har en omsättning på över 5 miljoner kronor (exkl
sektionernas egna verksamheter), så det är en väldig massa pengar att hålla reda på . Budgeten godkän
des i det skick den presenterades, men vi från Elektro valde att reservera oss på en punkt gällande pro
visioner. De som framställer kårkatalogen får provision om katalogen går med vinst. Vi anser att detta
är principiellt fel och valde alltså att reservera oss.

...

Ni fastställde också kåravgiften och sek-

tionsavgiftema för vårtenninen. Här har
ni säkert redan hunnit märka att kåravgif
ten krympt till endast 255 hoppa. Detta
beror framför allt på att THS inte längre
betalar någon medlemsavgift till SFS
(Sveriges Förenade Studentkårer), som vi
gick ur förra året. Idag är vi endast anslutna till det nya Reftec, en organisation som
vi inte vet så mycket om ännu, eftersom
den är under uppbyggnad.

Arti

Stadgeändringarna ang. delningen
av studieutskottet i ett utbildnings
och ett studiesocialt utskott, kårens
framtida förhållande till SFS och
Reftec, Squalp mm kommer att tas
upp.

Vi i KF
Om det är något ni, kära sektions
medlemmar. tycker att vi borde ta
upp i KF, tag kontakt med oss.

Vi är:

KF valde också 1992 års kårpampar, värt
att nämna här kan vara att Elektro fått in
en fot i kårstyrelsen genom allas vår Arti
(bäva månde KO), som övrig ledamot.

Kuponger
Samma kuponger på Quantum och Perso
nalmatsalen är redan ett faktum. Så små
ningom kommer du också kunna äta på
kåren med dessa. Bra va?

Idrott
Idrottshallen är på gång på allvar. Den 11
mars tas första spadtaget, och den skall
vara klar i januari -93. Det saknas fortfa
rande en del pengar, men man satsar friskt
ändå.

Och...

Vad händer då i den närmaste framtiden?
Jo, den 13 februari är det dags för KF2.
Det som kommer att behandlas där är bl.a.

Johan Enfeldt
08-15 27 73
Carl Kövamees
08-26 64 66
Anna Rehnström
08-643 92 36
Magnus Lindell
08-756 30 36
Nu stundar hårdare tider, Kanske Fårjag ta till
tummen ibland.

På kurs med..
Förutom KFl har några av oss hunnit med
att gå KF-kursen THSOO 1, i vilken kårens
verksamhet och funktion presenterades.
Vi har också möjlighet att deltaga i en
kurs i mötesteknik i februari, så ni skall se
att det nog blir fason på era KF-ledamöter
till slut.

Ni missar väl inte TIDERNAS

Edra KF-leda.möt,er
Magnus & Anna

30-ARSFEST??? Boka fredag 20/3 REDAN NU!!

Vi levererar blixtsnabb energi . . .
VATTE N FALL
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Studier...
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Har DU begagnad kurslitteratur...
...som ligger hemma och skräpar; sådana
där böcker som du egentligen inte har så
stor nytta av nu när du väl tagit tentan? I
så fall kanske du är intresserad av Studie
vägledningens nya projekt: förmedling av
begagnad kurslitteratur! Vi tänkte att de
som vill sälja sina böcker kunde komma
upp med dem till oss på StvlE och lämna
in dem samt namn, telefonnummer och
prisuppgift. Sedan är det bara fritt fram

för alla dem som gärna sparar ett par
hundralappar att komma hit och välja och
vraka!
Till alla er som de senaste veckorna för
gäves stått och ryckt i Studievägledning
ens dörr vardagar mellan kl. 12 och 15
vill vi rikta en vädjan om vänligt över
seende. Vi ska nu efter många turer äntli
gen få anställa en heltids studievägledare

(åtminstone på ett år) och hoppas därmed
i fortsättningen kunna hålla våra öppetti
der. I övrigt är Kalle och Magnus i USA
och Karin har börjat jobba, och vi skulle
vilja tacka dem för ett gigantiskt studievä
gledararbete under hösten -91. Detta var
allt från StvlE för denna gången, förutom
att vi önskar er alla en riktigt god fortsätt
ning!

Eva & Lotta

Studieresa! ! ?

V ad är en studieresa och varför gör man
en sådan? Det finns säkert flera som fun
derar över detta och jag ska därför göra
mitt bästa för att förklara.
Varje år, numera i januari, åker ett antal
teknologer i de sista årskurserna samt två
av elektros professorer på en res.a med av
sikt att studera företag, näringsliv och kul
turen i ett annat land.
Bakom en studieresa ligger ett år av hårt
arbete för att resan överhuvudtaget ska bli
av. Alla som vill åka måste hjälpa till,

man kan med andra ord inte "titta på och
låta andra arbeta".

Planera resan, göra i ordning en skrift att
ha med dit man åker, skriva en reseberät
telse och naturligtvis samla in pengar är
några exempel på vad som måste till. Det
sistnämda görs till största delen genom att
man erbjuder företag tjänster, till exempel
företagskvällar och tolvan-dagar och tar
betalt för detta. Dessutom säljer man an
nonser till skrifterna. ordnar temadagar
tillsammans med någon institution och till
viss del tigger pengar på vanligt sätt

Anfäkta och anamma ! ! !
Ett hejdundrande sjöslag av icke tidigare skådad
kaliber kommer att falla av stapeln den
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Alla på elektrosektionen som går i sista
årskurserna är välkomna att åka med på
en studieresa om de vill och är villiga att
arbeta för det.

Den summan var och en betalar ur egen
ficka ska hållas på en sådan nivå att alla
bör ha råd.
Studieresan är både en mycket lärorik
upplevelse och ger en trevlig avslutning
på fyra och ett halvt års hårda teknisstu
dier!

Åsa Wendt ordfSRKA-93

Vi kom fram till min port och han kramade
e
t
:n1!e��;'t
d��\��!� i ��få t�ftt ;� om
han lade ner lite känsla i det. Men jag
undrade hur det skulle bli sedan. Skulle
han ringa och Vilja träffa mig, eller skulle
allt bli som förut? Jag menar: skulle ri
bara mötas av en ren tillfällighet n:\gon
gång?

�!�

då

Konglig Amiralitetet
arrangerar

AMIRALSPRESQUTI

Så är du:
En däckad sjöman
En ljusspridare
En fullriggare
En galjonsfigur
eller
Ett kölsvin
så bör du forsla din festtörstande, alkoholsugna kropp
till 12:an kl.19.00 för att göra storslagna segrar vid
bardisken.

L------'---..L.-.J�
Att träffas är att mötas en smula...

IIIIIHHL'!g

�;r-1-92

Kompetent,
tillverkarobunden ...
. . . med båda fötterna
på jorden!
Vår affårside syftar till att våra kunder skall få ut mer
av sin teknik till lägre totalkostnad.
Främst arbetar vi inom elektronik, telekommunikation,
informationsbehandling och flygplatsteknik. Och vi arbetar
ofta med system, som kräver goda teknikkunskaper
och stor kännedom om de olika betingelser som gäller,
där systemen verkar.

Tczlub
351 80 VÄXJÖ, tel 0470-420 00

Telub AB - dotterbolag till Celsius Industrier AB har totalt ca 1500 medarbetare i/rllmst Arboga,
Göteborg, Unlcöpin.g, Malmö, Stockholm, Vlixjö och
Östersund.
Företaget omslltter ca 850 miljoner kronor

m.e_d_e_l_______ 22 ____________________
rt.
o.
e.
.T.r.a.n.s.

Elektrobussen !

Likt fågel fenix Reser sig en ny
vit E-buss ur askan av den gam
la. Elektro har nu för dyrt köpta
pengar skaffat en Renault-buss
av årsmodell 88.

Jag skulle därvid på hela sektionens väg
nar vilja tacka Pontus Andersson som ta
git på sig det tunga ansvaret att införskaf
fa bussenJag tycker att han gjort ett bra
köp som givit oss e-teknologer en fin buss
i bra skick.
I samråd ·med förra Carlakaren, som vi
även tackar för sina två år vid ratten, har
vi bestämt att behålla de gamla uthyrning
spriserna. Därvid hoppas jag att ni som
hyr bussen kör försiktigt så att vi slipper
byta växellåda så ofta. ..
Summan av kardemumman är alltså: kör
tungt och vi kan behålla de låga priserna.
Sist men inte minst så vill jag tillägga att
vi inte har vinterdäck ännu, så ta det extra
lungt till dess att all risk för halka försvunnit.

1(\

Eder Carlakarl

PS �
Hyr bussen flitigt och var rädd om den.
DS

Hyreskostnad för bussen
Max 8 timmar
1 dygn
Kort weekend (fre-mån)
Lång weekend (tors-mån)
Vecka

0:100:250:1000:400:1200:1000:1800:-

JQ:s förslag om en två
hjulig elektrobuss
refuserades.

20:-/mil (första mil 30:-)
15:-/mil
10:-/mil
8:-/mil över 100
10:-/mil
8:-/mil över 100
10:-/mil över 50
8:-/mil över 150

••

ANT GEN
VINDARNA
a so ·
· i� vi genomlida
e på ågren har"ttR späckat ditt vårschema.

14/2
22/2
28/2

Presqutt. Alla Hjärtans Dag blir ett självklart tema ...
0

KARMASKERAD ! Två år har gått, så nu är det dags igen för en
fantastisk upplevelse i ett kårhus som du aldrig trodde dig få se.
ElektroMästerskap i hockeyspel, dart och ölhäfv där
PR naturligtvis håller baren öppen.

13/3 Presqutt. Tänk på att det är fredag den trettonde .
27/3 Presqutt. Lika snygg bira som personal.
10/4 ROCK I 12-AN ! Ett nytt försök att knäcka våra lokaler, öron och plånböcker.
28-30/4 75-års jubileum för vårbalen. Stugkör dagarna innan för att komma
i gasen till balen och den hejdlösa eftersläckningen !

ANGÅENDE ROCK I 12-AN :
Du som har/känner ett band som gärna vill synas och höras
denna kväll, för att öka chansen till skivkontrakt, tag kontakt
med PR så får nifylla i en intresseanmälan. Det gäller att
skynda sig, 12-an har trots allt sina begränsningar . . .
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DU CYNIKER

Det finns mycket man som teknolog kan göra på sin fritid (det är
dom där få minuterna mellan studierna), man kan t.ex. sporta i olika
varianter. Typ åka skidor, vindsurfa, segla, springa maraton, hoppa
fallskärm, spela landbandy, spela golf eller simma. Eller så kan man
vara kulturell och gå på operan, lyssna på klassisk musik alternativt
gå på musikal. Annars kan man nöja sig med att läsa en god bok,
förutsatt att man inte tittat till den milda grad i studie böckerna att
a
bara tanken på att läsa får bokstver
att flimmra framför ögonen!
Om så inte är fallet, fundera då lite över
vad du vill läsa. Kanske är det August
Strindbergs "Hemsöboma", Harry Mar
tinssons "Aniara", Alistair MacLeans
"Åtta glas" eller Douglas Adams "The
Hitchhikers Guide To The Galaxy" eller
om du är en vän av cyniska kommentarer
så kan jag rekommendera "Uppslagsbok
för cyniker". Här kommer en serie smak
prov:
En cyniker är en man som när han känner
doften av blommor ser sig om efter en lik
kista
H L Mencken
Jag började banta och svor nyckterhetse
den. P� fjorton dagar förlorade jag två
veckor.
Jag misstror kameler. Och för den delen
alla andra som kan klara sig utan en drink
en hel vecka.
Joe E Lewis
En drink till och jag hamnar under värden.
Dorothy Parlcer
Jag älskar barn. Särskilt när de gråter- för
då bär någon bort dem.
Nancy Mitford
Det här kan ju en femåring begripa.
Så hit med en femåring då!
Jag vill inte vara medlem i en klubb som
kan tänka sig såna som mig som medlem
mar.
Jag tyckte inte om pjäsen men jag såg den
under ogynnsamma förhållanden. Ridån
var uppe.

Trassla inte till saken genom att komma
dragande med fakta.
Groucho Marx
En kvinna föredrar ofta en mans presenter
framför hans sällskap.
Marilyn Monroe
Jag kan inte begripa varför inte fler män
niskor är bisexuella. Det skulle fördubbla
deras chanser en lördagkväll.
Det är inte det att jag är rädd för att dö
jag vill bara inte vara med när det händer.

Döden är den största grej som finns. Det
är därför man har sparat den till sist.
Klotter
Låt oss få lite nya klicheer!
Samuel Goldwyn
Man ska vara på sin vakt mot ingenjörer:
de börjar med en symaskin och slutar med
en atombomb.
Marcel Pagnol
Om alla ekonomer lades i en rad skulle de
inte komma fram till något.
George Bemard Shaw

Familjeliv skapar förakt- och barn.
Marlc Twain
Framg�gen har inte stigit mig åt huvud
et Jag har alltid varit odräglig.
Fran Lebowitz

Vad är det för fel på onani? Det är ju sex
med någon du älskar.
Woody Allen

När en politiker pratar om att "vi är i sam
ma båt", så se upp. Det betyder att han vill
vara kapten och att du får ro.
Johannes Hohlenberg

Jag tror jag har funnit den felande länken
mellan djuret och den civiliserade männi
skan. Det är vi.
Konrad Lorenz

Politiken är inte det möjligas konst. Dess
uppgift är att välja mellan det omöjliga
och det obehagliga.
John Kenneth Galbright

Det är bara skötsamma flickor som för
dagbok. De andra har helt enkelt inte tid.
Tallulah Bankhead

Jag tror ibland att Gud när han skapade
människan något litet överskattade sin
förmåga.
Oscar Wilde

Vi är skyldiga djävulen en ursäkt. San
ningen är ju att vi bara har hört den ena
parten. Det är ju Gud som svarat för textema i Bibeln.
Samuel Butler

I en förödande brand i president Reagans
bibliotek förstördes bägge böckerna. Det
verkligt tragiska är att han bara hade hun
nit färglägga den ena av dem

Att ens drömmar går i uppfyllelse- det är
ett avÖdets råaste skämt
James Russen Lowell
Dumheten överlever alltid. Den är så att
säga för dum för att dö.
Aksel Sandemose

Okänd
Och många många fler! Från mycket snäl
lare och trevligare via taskigt och elakt till
direkt jävligt Ni kommer säkert att hitta
ert eget favorit citat, er egen favorit cy
nism.

MagnusE

Torsdags-Assar
�
- --
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DAGOBERT

Föremålet för Torsdagssällskapets intres
se denna gång är restaurant Dagobert, be
läget på Roslagsgatan 7 - en tvärgata till
Odengatan. Lokalen är mycket liten och
följdaktligen ganska trång. Man får alltså
ha god kontroll på sina extremiteter för att
inte orsaka en olycka. Stället är dock trev
ligt �öblerat och har en gemytlig atmos
fär. Annu gemytligare är personalen (som
förmodligen även är ägarna) som står och
lastar upp maten vid en disk. Normalt ser
veras husmanskost tillpiffad på ett eller
annat vis. Ett definitivt minus är dock att
ärtsoppa inte är standard på torsdagar.
Dessutom bör en restaurant som stoltserar

med namnet Dagobert servera smörgsar
av Dagobert-format, vilket man inte gör.
I �vrigt ingår det mesta man kan önska sig
(vilket för lunch är smör, bröd, sallad,
dryck och kaffe) i priset - något höga 50
kr.
Intrycket som Torsdagssällskapet har med
sig från sina utprovningar av Dagobert är
varken överväldigande glädje eller besvi
kelse. Stället är helt enkelt medelbra och
knappast värt längre utflykter, d v s av
ståndet från Teknis är för långt. Hur som
helst blir betyget tre stuvade potatisar.
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Institutionen för
onödigt vetande
informerar·:
Visste du att det finns fyra fler 8:or
än 1:or bland de 500000 första
decimalerna i konstanten pi?

1 62

O V voltage
reference

This circuit wiU provide an accura te O V refer
ence output. The input voltage can vary be
tween -IOOOV and +1000 V without detriment
to the precision of the reference output.
This particular design approach is a major
irnprovement over more conventional circuits,
in that it results in an exceptionally low output

Kalendarium
Elektromästerskap i ölhäfv på pre
squttet den 28 feb.
Teknismästerskap i ölhäfv på kåren
onsd. den 25 mars

I-sektionen
Kårallen, Universitetet
581 83 LINKÖPING
Hasse Larsson
23 rue Servan
38000 GRENOBLE
FRANKRIKE
Ilja Hallberg
08/612 274

2x DUS
o }------+--(o
17123

irnpedance while at the same time being com
pletely short-circuit proof.

Missing Iink

Last-minute lab tests have shown that the per
fonnance can be improved still further by
omitting D l , D2 and R l .

••

RATTELSE
På grund av ett smärre fel rapporterades några av institution
ernas öppettider inkorrekt. Här är de rätta tiderna:
Elmätteknink
TIT

Namn & Nytt

Mån-Fre 0930-1030
Mån-Fre
jämt

LÖSNING TILL SID 26
TOR+(SOCIAL. ..-OCIA... )+
1/NATT+S+KLUBBA
(AKTIE-KTIE)+(TVÅL-L)==
TORSDAGS KLUBBEN

Denna Dag
Det kommer en dag, d4jag ska vara glad
och fllglarna kvittrar och solen skiner.
Det kommer en dag, dll allt är bra,
d4 smärtan lagt sig och sdren läkt.
Det kommer en dag, db du ska förstd
d4 du tänker pb hur det var.

give women mpp es.
y 1
To make sockers out of men.

Det kommer en dag, d4 vi ska vara vänner,
och prata pd samma nivci

y did the undertaker serve cola at the funeral?
Because: Coke adds life.

Det kommer en dag, d4 vi ska le,
d4 vi tänker pd tiden som var vdr.

at's the difference between a fashion model and prostitute.
Prostitutes don 't drive Ferraris.
at did the leper who was trying to lift something say to t
ther leper?
"Give me a hand."
at's the difference between a snowman and a snowwomen.
nowballs.
at's the first thing Eskimo mothers teach their children.
n't eat yellow snow.
at happens when you cross a prostitute with a computer.
ou get a fucking know-it-all.
ow where you can find sympathy? In the dictionary, some
here between "shit" and "syphilis"

Det kommer en dag, d4 allt ska vara ljust
och mitt hjärta ska fyllas av glädje.
Det kommer en dag, dll jag ska vbga ty
mig
igen och d4 nllgon ska ty sig till mig.
Det kommer en dag, d4 nhgon ska ge av
sig till mig och ta av mig till sig.
Det är denna Dag, db allt känns rätt och
jag är lycklig.
"Shrad"

