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Välko11111en till ett alldeles nyårsfärakt nummer
av EMISSIONEN och framförallt en god

fortsättning

på det nya året med nya löften, föresatser och

integraler förstäst Det här numret har en alldeles

extra otroligt hög packningstäthet av allt från
allvar till vardagliga lustigheter. Pör att av

verka de mest mossbelupna delarna föret kan jag
börja med att presentera oas. Jag beter Gunnar

Holmen, hemmahörande i E1, och har tillsammans
med Marianne Ljung oc9 Christer Cederberg fått

det stora förtroendet, äran och allt vad där till
hör att under större delen av vårtermin�n få ut

mana sektionens &ora mångfald av skribenter.

Vår målsättning, för att inleda med ett av byrå
kratins mest bevingade ord, är naturligtvis att

hålla en standard som någorlunda motsvarar läsar

nas intressen, Därför hänger det till stor del pi

dig att de nummer som kommer att cirkulera omkring

på sektionen inte blir alltför ensidiga,

Till siat men in�e minst vill jag tacka avgående

Emittörer för goia och glada insatser för Eroissio-

nens bevarande.
Jag ••• påetår dom
i alla fall.

�ARIANNE

CHRISTER

Vi lälllnar erdet till

STcyRBLSBN

Det bar hänt en hel del sedan förra numret av ElRissienen
kea ut. Ord!. har tagit sin eän; ech rest sig, han har
deck en kenditien aea metevarar en pigg 90-lringa.
Ett Sektiens Möte bar avhlllits den 29/11. Där bestämdes
bl.a. em budgeten, det var 64000:- (dina pengar) sem gick
unåer klubban den kvällen. Studievägledar!rlgan tegs upp
eem nästa punkt. Pörst blev det in!eraation, sedan disku•
terades det ganska länge hur vi skulle agera. Det beslutades
enhälligt att det skulle 1öras en naani.Jlsamling. Blgra i
ecb utanför styrelsen försökte !l ihep nlgenting eem skulle
utt:rycka vad vi tekneleger tycker ech känner. Nu blev det
tydligen inte sl,vilket var tråkigt. Alla hade inte hunnit
bilda sig en uppfattning em de blda. Det var i alla !all
c:a 250 s•• skrev under.
Blgra tekneleger ecb studievägl�are har varit pl ut
bildningsdepartementet, men vad sem hände där berättar vi
em pl nästa Sl\l.
Styrelsen agerar s•• representanter !ör alla E-tekneleger
men hur skall vi kunna göra det pl ett vettigt sätt nar vi
inte !lr höra vad ni tycker.
Det var nlgtn sem !rlgaåe em de nya llsen till terminal
I'Ullllen. Vi kan nu tala em att p,g,a. .. aassa springande
av •behöriga samt en kestnad pl 50:-/dag ••• nattvakten
begär för att llsa dörren upp till Strömgatan pl kvällarna
har de systemansvariga varit tvungna att llaa.

Det aitter nu en ytterdörranyckel i kelve9, dörren till
trappan upp ••t Strömgatan elu.11 istället alltid hlllaa
öppen,
Ett styrelsesU1111anträde (ss) har vi eckal hunnit med,
Vi införde där en stlende punkt1"Reapektive !unktianär
intaraerar sch trlgar" tör att pl sl siltt tl styrelsen att
fungera sem en enhet ech bättre kunna svara pl trlger
trln dig,
Pörötvrigt talade ötvrig em att (ekaler är pl väg saat
källaraäataren betenade att han efterlyser temtar
(arvederade hjälpreder).
Vi var alltel överens •m att vi vill ha en tungeran••
styrelse där alla vet lite eckel •m va( (e andra tunk
tienärerna gör, Va( vi exakt ska inrikta vlr uppmärksamhet
met trer vi visar aig allte!tersem,
Avslutningsvis kan vi säga att nästa Sektiens Möte
inträffar tisdagen den 31 januari kleckan 18.00 .
Det kemmer upp anslag i telvan •m mötesplats ech •m vad
sem skall avhandlas,

GLAD FORTSÄTTNING!
STYRELSEN

Javisst. Det är dags för PR. Nya PR. Det häftigaste,
phästligas�e och tokigaste som hänt sektionen på år.
Ny klubbmästare har det blivit också, som har lika IJJ'a
pigga och glada medhjälpare, sedan den f d nya klubb
master växlat tel, lagt in backen och tagit sista bussen
från Teknis.
Kommer det då att hända något nytt?
Aj aj aj dum fråga, fyra fel.
Naturligtvis kommer det nyheter. Vi håller just nu son
bäst på och funderar på nya fräscha kommentarer att
tälla vid allehanda tillfällen. Vi arbetar för närvar
ande på två olika förslag. 1,"0ch han river, fyra stolar"
tillägnat Hans Westergrus efter en viss filmstädning.
lir 2 har vi lånat från de gamla grekerna "Kvinnor är
naturliga missbildningar som i s�n strävan att bli män
har misalyckats" • Vi har dock fått vissa invändningar
mot det sistnämnda.
Även på festfronten mycket nytt. Varför inte komma ner
i 12:an före squtten. Där vankas det sill, potatis och
vad där höra till. Kom ner redan nu och joina det glada
gänget i 12:an och fä in anitsen inför kommande fest
spadearrangemang, Har du nägot förslag, hör av dig till
mig, Åke eller Ingegärd.
Aldrig har så få gjort så lite tör att tjäna så mycket.
Ave® phästliga hälsningar -

��,4---

MIKAEL

INGEGÄRD

ÅKE

Ä G LE D A R N A
DU 1-'J."'I'!c VP. PPJ<l<'"'TK !

Det visste du antagligen rccan. !�en vet du:
...vilken typ av praktik som kan p;odkänr,as?
...vilken typ som är speciellt bra?
..• hur lång praktik du behöver?
... vad rran flr för lEn?
..• hur rran får tag på pralctikjohh?
... nlir l!B.I1 ska börja söka?

Om du inte redan har svaren pcj. alla f:n.1.gor
ska du f'/'t p.s

PP.AKTD<-r:m

7isd. 24/1 kl. 12.15 i sal El.

StudievHglec.!axna.

KURS INFO

Du SOll' går i 2 : an börjar rred ett nytt föme
i ntista period, soll' heter F'l'E,
Fasta Tillståndets Elektronik.
�!u undrar du förstås om det är en jobbig kurs,
om tentan brukar vara svår och vad de som har
läst kursen tycker om den.
Det och mycket annat får du veta pl
KURSINFO
Tisd. 31/1 kl. 12.15 i sal El.
Stuiievägledarna..

Så var det då dax för lite knep och knåp.
Vcrl

sägs om ett l i t.e t my spy sly sry sigt kors-

ord ..•.•..•••• ? Vi tackar för ins�nt bidrag.
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Jag hoppas ni ursäktar eventuella fel och
konstiga ord. Konstr: Kerstin E-76
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VÅGRÄTT

1 • Har ett eget tal

20. Förening

8. Byrådryck

23. Kyler

7. Brukar anod kallas

Oskyddad

24. Finns nästan jämt i kök

9. Tryckenhet

12.

22.

Mysa

25. Hatt

13. Kan en far ha

26. Ragataprat

16. Har kanaler

30. Ytmått

14. Begäran

17.

Köksredskap

18. Mat för små
1. Utredande

2.

29. Norpa

31. Riktning

LODRÄTT

19. Riktning

21. På många frukostbord

Kan begäras Tid val

3. Fanns i paradis
4. Amfibie

5. Ger parfym en särskild

6. Inte alls bra

24. Har många stater

27. Tilltalsord
28. Ett •• tre

10. Undersöka

11. Släkt

15. Har musikinstrument olika
Lcianlng hittar du på sidan .\ ,•.•

SN

Under denna rubri.Jc skall vi i.norr. studienär.nder. (8,:) försi:'l�,, in:orr.'era

er alla on: vad studie.�2.rnden sysslar rred och hur vi tÄnker agera i

olika frågor. Vi h.:T fc.tt ll"Jcket rk huden fi,r att vi sköter .inforr',,
tionen dålis:;t och det stfömer nog till stora delar rren felet .'lr inte

helt vårt. Nu hoppas vi att ni kon:ier att ha tid och ork att fflja

dessa våra informaticnssidor fr.;mt;ver.
Studienännden best2r nu av

SNordförande (SNO) som är Ola Sellin E2

Sekreterare som fu' I.enna.""1: Linder C2

Studieutskotts- (SU-)representant od1 tillika vice-S'-IO är
Staffan Larsson E2

Dessutom J:,est2r SN av ett ante_l studie förtr()E'.ndern,'!n. I El har vi

förs6H: fo en hln varje övnin!s5grupp alltså sum:ia fi stycken. Detti'l

h<1r nu inte fungerat helt och vissa rp:"uooer saknar studiefilrtroende
rr.:in. Vi kOr!illE!r att förs0ka få detta att fungera efter jul s5. ni sm
1lr rred i grupper som saknar förtroend<'J'.iarl fcrsl\k vaska fram en

intresserad så snabbt som oojligt helst till vl.rens fcrst r:öte.

Tycker ni att det verkar jobr:igt st p,l.',r som grupp fi del2. jobbet ))2 2.
Studieförtroendemc�n i 1: an är
Crupp 3 - Jan Mogard

4 - Christer Cederberg
5 - !'enrik Sandell

r, - Gunill2. Franz.en
Gunnar Folren

I 7:an fun[erar studief0rtroender..lliu1en rer eller rrindre oberoende

av grupper.

\0

Stucieförtroenderr!dil i 2 : an �r
P.ettan Fem

Lennar t Linder

Pnneli jr'Parnerud
Ola fcllin

frik !·:aesterherg

I hi'.� lrskurser funp;erar det n.:p:ot s21:1re rren hiir er narrncn

repre sentanter: som finns.

pc. de

Studieffrtroender.r'\n i 3 : an
Leif Lagerbrand
Sakis Stoitsas
Peter Larsson

Gunnar Ahlbom
Frits l'.eyer

StudieförtroendP.r.än i 4: an
Jaan J<aja

Staffan Eriksson

Richard Svenselius

Carl-Axel Stein

!-'e len Wieslander

01:l det är något ni vill ändra p.5 eller tycka till om (t.ex kontro l l 

skrivninP,ar ,labhar,tentor,kursinnP.håll ,scherna • •.. ) och inte vill e ller

kan frairföra det dire.kt i m så t a la rred nåp.:on av ovan nl1Jmda personer
så k omrer det fram till diskussion. llågot vi oc.ks.i vill trycka pe ilr

att alla jag upi:;repar � iir vtllkonna ro v.lra roten som alltic Mlls
2 : a tisdagen varje period i '!"1'$ bibliotek.

II

Vfr tanke är ock&.� att i denna spalt ska varje årskurs f& en egen

ru.�ril< och till den vore det roligt on i':rsku rsrepresentanterna O('.kså

lf:!!V1ade bidrag det kan vara kursnälmder,ideer , förslag eller i stort
sett vad som helst som rcr årskursen.
E 1

Gert !ledner ansvarig för k ursen i mekanisk krnstruktionsl2ra har

varit på pedagogisk kurs och fått massor med nya ideer hur undervisni

ngen i äJmet skall läggas upp. Ni har sekert tagit del av hans· förslap;
som vi tycker är väldigt bra. Hä r har vi för första p,ången lllC'jlif,het
att fd prilva en form av projektorienterad undervisning som vi tror

�cket på. Vi hoppas att så m:'.n g a sorr. rrcjligt tar chansen att prcva

det nya rren ni skall veta att ni är pionjärer på hittills ohanad TP.ark

så det är särskillt viktigt att ni 8enast säger till om OTP det <'ir något

sar. ni tycker går snet t , att det blir ffr jobbigt t. ex.

Sorr. ni kanske vet har l!Btte ont om )Y'nr;nr och hur c'et blir red rratte

undervisnin[-:en i vl!ir vet vi ännu inte ( 16/12) men vi jobbar på att

r.iatte skall få de anslag som behövs för att mattes egen skrilckprofätia.

orri endast 2 övninr:sgrupper inte skall behc'va gå i uppfyllelse . Vi vet

o cksil att r!å.lctors,�mbetet jobbar på att lcsa prohlemet. Allt l'r just nu
väldigt rörigt r.ien rrer orr detta kom!:er.

r.

2

Funk FK:n stressar fl<� som aldriP, förr med f0rre �nper och fprre

övnin,:;stimnar än :-iågonsin. Allt detta beror nå mattPinstitutionens

di',lipa ekonOP.'i so:n vi hoppa.s skall reda.s ut ti 11 vU'ter'll'in<'Jl. Vår
ffrhoppninF. c'ir att övninp:arna kan köras

2�t dvs . G extrni)vninr,ar.

j

sam;a utstr2cknin1: som f/'rra

Fi.\r a] la som .''r rrissncjda rred fysiken kiln rreddelas att vi funderar pc.

Il

att samla alla ln trcsr:era(!c.,. Ulf Pinr,stl'\''n tiJl e tt utv.:ln:!erinpsr.i:,te
nt2 fon p-Cnp efter rer)cd 5. Fur ni nt1 r:ra f(jr5]2fT 0r v<1r nii� oc� �ur
S<.1. hCr p/�ma a v e!".

övrigt av intresse

fl-i h.:T beslutat i'!tt ve?rka ffr att ytterlip:are en elevtir:re schera 

rnpp,r. fc'rs] agsvi s r.3 torscili'. !Jetta beror p.� c>.tt vi <1I'ser 2.tt tic1('.l'

inte n"d,er till för alla ci:ti ,,iteter typ fadc<>:' t i···•·;,_... , : '• ·�:- · ·�·:ic'lic

r.tten , institutionss:yrcJ serc'tcr. , Jcursv�rc0rin1;2r , svl-inf0 r.r,,.

Vi har också tfuil<t oss att fnja Uf'P läro.".ler.lens lmstnac�utvecklinv

och se till att mte oskiUlr:a prishrijninp:,,u· tas ut.

Vic'lare lioppas vi att kursrevic'cr inpsjol'l>ct skall lccmna i,... i ett

civr;örande skece d.3 Jan-Olo f J°IJ.'.erlunc] ( asse � ':I'!') aTJI"'i<lr sitt

in tn:,ssc c>tt ')<� 1<el tirl unc10.r v.'ren �01'1'.; rerl r,,vir'0rin1er. Pen.�il!" ti 11

detta anslor,s pl, senc>..ste linjer,2r.rr'.sr:ntet. Vi strilvar eft,�r att ett

D'rdi� föl"Slap; skall . l iefa oo linjen&rnclern:: ( U!E) bord fram-�t v,,r,;,n.

IBrslag til 1 ändring av alg:ehrnkurscn ff.r nästa år J<onrer att J äf)cas

redan i januari. En liten arbetsp.runp l-:0111!Er att jobba red d ('t efter
jul. l\tt det sker red s2clan hrådska beror ])<1 att fysik va:t att 1;;.sa

kursen r.c'\ tv.'i peric<ler rr.ot nuvarande tre n,�got som inte pc>.s sar oss

n.3r;ot vidare. Har du n<7gra synpunkter så. kcntal<ta Ola Sellin sm
sitter i �rbetsp;rupnen.
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Ru bar vi bestämt osa. Om även SK g•4känner
A•4ers Caseel som erdförande på vår resa
t�ll Japllll el flr Vu följana• utseende: Ordf
Anders Cassel, Kassör Lars Tunberg, Sekr
Lennart Neevius, Peter Larsson, Per Idberg,
Helena Haglun4, Katarina Biälkeniue, Lars
Selberg ech Arne Erikssan. Om du vill vara
••• ech tigga •ch �nnu inte anmält iig, tala
aei nlg•n av ess,.
Beka ien 17/1-78 kl 1 2° • i E2 il företagen
föridae.
HaabUJl chu • • • ch\1 ya

VECK.l:NS CITAT 1
"Sl tar aan en halv BH ach integrerar över sn\lttarna."
J-0 1kerlun4
TETÖ 771205

1'1

TREDJE

I

FEBRUARI

')

VÄRLDENS STÖRSTA SVENSKA SKIDSTAFETT
HERRAR

DAMER

) x .5 KM

3 X 3 KM

l

OBS. VARKEN KÖNS- ELLER DOPINGPROV!

EVENTUE LLA ÖVERLEVANDE TAR KÅL PÅ SIG PÅ DEN EFTERFÖLJANDE
PHÄSTI<:N • MAT + DRYCK + DANS + PRISUTDELNING = SKIDKUL ? ?

VARFÖR ?

VARFÖR INTE? DESSUTOM ÄR BLÅBÄRSSOPPA GOTT.

ALLA FÅR PRISER l ALLTIFRÅN LAPPKAST TILL
SKIDRESOR � RETURBILJETT!

PÅ SKIDOR , MINST ETT PAR/LAG

VI REKOMMENDERAR BRUK AV STAVAR!

NÄR ?

VI HADE TÄNKT OSS DEN 18:E FEBRUARI.

SÅLEDES :

ANMÄLAN PÅ PG. 60 :3.5 41-11 SENAST 1 :A FEBRUARI.

VAR ?

ÅGESTA FRILUFTSGÅRD ( T-FARSTA STRAND

NAMNGE TRE LAGMEDLEMMAR + LAGLEDARENS ADRESS
PÅ PG. -BLANKETTEN , (DÖP GÄRNA LAGET ! )

11.NM,AVGIFT : 4.5 : -/LAG + 40 : -/PHÄSTBIWETT +

+ 10 : -/PERS FÖR BUSS T o . R TEKNIS

ÅGESTA ( NI FÅR ÅKA SJÄLV OCKSÅ ! )
OBS: ENDAST 6 PHÄSTBILJETTER/LAG.

MER INFORMATION PÅ AFFISCHER ELLER PÅ TELEFONNUMREN :

20 49 22 (Anna-Lena ) , 11 09 .54(Ulla) , 51 29 70 ( Lennart ) ,
60 79 69(My)

IO

SUCCE
Den l ; a de cember intraffade äntligen det vi väntat på
och samtidigt det som de ansvariga ! ange oefarat.

Kårhustaket lyfte sig ocn efter ett par va.lmående pi..·
ruetter lade det sig tillrätta igen. Hrmf eller vadå

undrar kanske den oinvigde? Var det en oomb som deto

nerade eller var det manne Arfvid som satte den numera
internationellt kända korvsauten i halsen? Ne j , nej ,

bättre än så, det var helt enkelt E�EKTRO som demonstre

rade för övriga seKtioner hur man ska agera på Sängar
täflan för au sopa hem alla priser. Å andra si.dan er

bjöds inte det motstånd som är ett fabulöst sängarlag

värdigt,

Okey, för rättvisans skull sKa det val tilläggas att

en viss Konkurrens kunde utmätas från Lantmannens sida,
som faktiskt gjorde ett snyggt nummer . För övrigt var

utbudet av sångarämnen ganska fattigt, de oyggde på de
inte alltför ovanliga och därmed uttj atade ämnena om

kungahuset och skvallerspalterna. PunkrocÅen tycks dar
emot ha tagit manga på sängen då inte minst Fysik, som
förr ansågs vara en värdig sektion, men som i år tyd

ligen inte visade något större intresse f o r den kultur
ella sidan av Teknis , ocn darmed skulle ha belagt sin

utsanda puber,etshammade grupp med körförbud. Alla är

vi barn i början men somliga tycÅS inte ha något gransvärde • • •

Segern är vår! I

SAngartätlan bru.kar ju som bekant 'l'ara ett torwa tör
allehanda trevliga och otre•liga texter i sångar
glädjena tecken. Ken p . g . a . kårhusets inte alltför
goda akustik göres deaaa texter inte någon rättvisa.
iaiaaionen har därför i egenskap av Tekni• mest
prominenta tidning fått rätten till publikation av
aagermelodierna anno 1977.

):�---------t>

DEN HELTÄCKANDE VISAN

Mel: Käraste bröder, • • • •

V-ålkomna alla, det eka ni vara
lysena på en välljudande skara,
nu eka vilbörja sjunga
föret dricker vi lite gra-ann.
Är ni förväntansfulla och glada,
somliga äro fulla-a bara,
sitter dom där och lallar,
och flaskan dom har i hand.
Bellman han gav oss inspirationen,
vi tänker hålla takten och tonen,
detta är menue t t , tre slag uti takten,
det är väl lätt,
Vi sjunger rent och vackert : Hurra!
Vi sjunger faktiskt verkligen bra,
Hör hur tonen klinga,
alla lllännskor svinga
bägaren och ropa skål!
Doa-kör: • • • • • • • • • •

Allting
Vi vill
se bara
nu köar

man gjorde förr det var bra-a,
ej några nyheter ha-a,
på vårt kårhus!
vi lite gra-ann,
(Kö)

Glad personal som ler mot oss alla,
dom vill vi gärna gullungar kalla,
se hur dom står och käbblar
(gnäll och gnat)
eål lämna håt din kupong,
Du dudududu plast omkring osten
du dudududu papper om smöret
mjölk får du bara ta en endaste gång
och sen är det bra.
Svea, din gröt vi saknar dej s å ,
a u kan v i ingen risgrynsgröt f�,
nostalgin den svallar,
vi på Arvid kallar,
för hans köttfärs tar en skäll

\8

Se Bellman där med gräs uppå knäna,
vad har d u gjort med Ull4 den väna
är på Malmskillnadsgatan
där passar hon tamej fa-anl
Bellman, vår käre, låna ditt öra,
vad tyckte du om texten, låt höra,
faller den dej i smaken?
JA DEN VAR JU FAN SÅ BRAAl
Tack käre Bellman, nu är vi trötta,
stämbanden äro spruckna, utnötta,
nu vill vi roa oss
vid Ugglevikskällan rumlar vi loss
Maxade bi{far följ med och lek
Uti naturen, kyssar och smek
Öppna era armar
Jösses vilka barmart
Här är draget natten lång.

l

'1

Vers 1 :

Refräng l:

SEDESAM PERVERSITET (mel: Killing Me Softly)

Jag känner en stor dragning
till folk med stora tår.
Jag känner en försvagning
uti mina lår.
Vad jag helst vill i livet
är att någon ville

killa mig sakta med sin tå .
Kittla mig långsamt med tån.
Göra mig galen med stortån.
Sti-i-mulera mig
med tårna .
Egga mig varsamt
med stortån.
Killa mig sakta
med sin tå.

Vers 2 :

Jag träffade en kille ,

det var en djävla mört .
Men det enda som jag ville, var att
uppnå en tåflört .
Killen tog av sig skorna ,
strumporna föll så sexigt.

Refräng 2:

Han killa ' mig sakta med �in t å ,
kittla' mig långsamt med tån.
Han gjorde mig galen med stortån .
Jag blev extatisk

av hans tå.
Han egga' mig varsamt
med stortån .
Killa' mig sakta
med sin t å .
Vers 3 :

Det var så superhärligt
när han killa ' mig där bak .
Sedan hände nå ' t förfärligt,
tån blev alld'les slak.

Jag måste eftersöka
någon mera TÅlig kille , som kan
Refräng 3 :

= Refräng 1

23

lLYGARVISA
===:=:====
Tryggarakan

Flygarekan

(Mel: Tryggare kan)

Flygare vill ingen vara,

den sektionen är en mara�

Varje år blir de allt färre,
för det tackar vi vår Herre.

Lät dem flyga, låt dem fara,

denna onyttiga skara.

De införde JU förresten

siffran noll (O) i IQ-testent

==========

FLYGARVISA ( forts . )
Ovan dar
Det finns faktiskt teknologer näst.an ingen tycl!er om,
undantaget ar val morsorna till do�.

Deras hjärnbansresistanser mäts i kilomegaohm,
Varför hade inte farsorna kondom?

refr: Flyg är knappast vård en nekrolog.
Flygarn ar en sekunda teknolog ,
ty han är kvasiordinär,

all hans tanlteverksamhet är arbi trar.

B3LA går i stöpet, Viggens vingar ramlar av.
Finns det ingenting so m flygarn klarar av?

Vi får hoppas arbetsmarknadsstyrelsen kan fixa j o b b .

Flygarn olir e n förtidspensionerad snobb.
refrs

När en flygare studerar ,ypisk pappersflygpla11sflyAt
tror han han kan flyga oredvid lika tryggt.

När han störtar sig emot en inverterad karriär
tror han att han redan änglavin-gar bär.
refr:
Undantag har förekommit, vi skall förevisa ett
som en vårdag plötsligt börja visa vett.

Han lämna Flygsektionen, klarade navigationen
utav glädje gjorde han en piruett.

SL A r r

instr. refr.

f' t.K, ROMERNA
O

IA
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KongUghet. • • ,
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MASKINFADÄ S :

mel : I SODOm -:)Cil GOMO].'ff!.A
text : P B j örck

Ti\NK ATT DEll EÖGA SXOLAN
JA TEKNIS RJ�TT OCH SL!;TT
NU ii.H VORDEN GAi;lMAL
BLIR HUNDRAFE,\lTIETT
TILL BALEN I BL], HALLEN
S0rll LIKKA EN BATALJ
VI HADE PÅ OS3 .l<'R\CKEH
OCH BAH BRDNS!tSDALJ
REF ;

DET SKULLE DLITT EN TETE A TE'rE
. om OSQUA.C? BARA KUl\liAT DET
MEN HAN V!"'rl HELT UR ST1\ND
HAN B,DE nmt,'i' TUR
DET DIR ÄR v;\L INGET S'l'.\lm
CENSUH , CENSUR
MEN DAN Di\RP}, I STADEN
VI HAJ)E QUARNEVAL
OCH OSQUAR HAN BLEV GALET
I :m� QUI!fäA r'r�lfii::E FATALE
FÖR HENNE VILL HAN VISA
VAD MASKINAR.�H ÄR VilHD
SÅ HAt: BÖRJAR FU1�LA
FÖH ATT PL::lCKA FFJ,ill SITT SVÄR!>

REF :
JA LIVET P!t MASKIN
KAN VARA SVÅRT IBLAN( D)
SÅ VARFÖR INTE TA OCH
DRÄNKA SIG UTI EN SPAJ:N
NiiR INGENTING FUNGERAR
Dl, HOPPAR MAH I SPAT
DE·r Dj\R l,IED SÖTA FLICKOR
VAR. JU ÄNDÅ BARA PRAT
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En av de v i se domarna

V:utör !iDna ,h�·t t ) 2 Jer pi elek tre?
J • , iet ligger till al här,

::'.:"lana.• tiruia ju at·t bli kär
•oh tl �ifta aig till !1Tea karriär

Vi Till ha c1Til-ingenjörer-jörer
:nxi1he'\ aoh chana gör aig 1nh v2,r9
iiaaanter päla 8Ch villa - inte illa

'·
/

Saacket •• exaaeD är iDgenting tör •••

eD tenta �l ech il tör att atudiellnit tl
aea llae t räcker bara till kläder Gch mascara
tör att lyckaa :nlate •an va aensuell

Pl Tekaia 'alla teater vi genaat ratta
tör att eD takDel•& pl kraken hatta

iet glr till al härt
-Hörru bruåen iär,k••,k•• k•• vi drar hea till aig
vi pratas ech kraaaa ech dricker tbl heå mi&

Vi läaar Hällt 1 Tecken pl IBXsea pl KIX1aD
ech iröaaer •• ien iag il av alla juat jag

tlr atl Tii altaret ech aTara JA'

Vi glr pl alla labbar c•r tabbar !labbar
grabbar tag 1 eD aaae ach ber •• hjälp
hur gör man hur bör aaJI hur aka man nu glr iet1 ! ! ! 1 1 1

e lek\. /

ron e r-

åt

2. 8

!

TRÖJORNA1
lu har tröjerna tintligea ke..it. 11 ••m ännu iate har kellllit
uader:f'uad aei detta lianu !lr ytterligare n!gra dar pl er att
upptll.cka detta. Oa ai iate har häatat de• !öre 78-01-25 al
ke-er tröl•raa att ..aäl;)aa till dem ••m 11.r i11treaeraie f'r•••••

E4er ÖilUG
PSI l>ekaleraa 11.r pl ,yäg . Ha"Y tllaa••·
Översten visste att det spelades kort på regeaentet och

troade sig veta vem so� satt igång det hela. Han skic

kade sin adj utant efter den misstänkte. Översten mönst
rane honoffl och sade :

- Ni tycker om kortspel - inte sant?

- Visst översten oeh även vadhållning. Jag slår ,•ad 111ed

översten att ni bar röda kalsonger på er iuag. Sila vi

slå vad om f�mtio sp�nn?

Översten blev ursinnig, men tänkte sedan att detta kun-

de bli en läxa för mannen . Med adj utanten som vittne antog
han vade t . Han knäppte upp eina byxor, visade siua vita
kalsonger och skickade ,nannen till lcgementet efter 50
kronor. Sedan sa han till adjutan ten :

- Det här blir nog en läxa, eller hur?

Det tvivlar ja8 på. På vägen hit slog han vad med mig

o� 100 kronor att han skulle få översten att knäppa upp
sina byxor inom fe� minuter.

VECL\IS CITAT 2
"Xaa aaa au "Yerkligen betrakta elektreneraa a.. !ria1 "
U Ringetröa

:PYSP 771 206

Professor Eri k Hal l en, fordom_ professor teoreti sk el eektro
tekn i k { ti l l början av 60-talet), är känd hos tre decenniers
teknologer för s i n bok elektrici tetsl ära . I dag är han mindre
känd för s i n operatorkal kyl , som han i opposition mot KTH : s
matematiker undervisade i i s tä l l et för laplacetransform. I
boken operatorkal kyl här han på s i na stäl l en synnerl i gen hätsk
mot matematiker av ski l da slag och EMISSIONEN vi l l naturl i gtvis
inte underhå l l a s i na l äsare några av dessa godbitar.
Redan i förordet säger han:
I kap 2 (som ej förelästs men medtagits enär man måste gå offen
sivt tillväga mot dumheten) har jag -en uppgörelse med de i verk
lighetens värld desorienterade, ja narraktiga, r.ratematiker som
tro sig kunna påtvinga naturen sina standardprobiem. Det är fel
matematiker som kommit in på strömkretsteori, matematiker med
fel kttpphäst. De har grwidligt visat sin oförmåga att ställa verk
lighetens problem • . . . . Den lytta, halta, skumögda krympling
som heter L-transfomunetoden, är inte bara oduglig vid de tvwigna
svängningarr.a, dvs i verkligheteens värld, utan den saknar över
huvud existensberlittigande • . • • •
tJver huvud ha de rene matematiker spelat en ömklig roll genom
sin sterila ensidighet.
När jag i11te kaZ.Zat boken "Heavisides operatorkalkyl" är skälet
att saken bör gå före personen . • . • • • Till sist är för mig titeln
en skyddsställning mot lejonen, de lejon som förekorrma i Heavi
sides rörande lilla saga. Till de besseri.n:sser vid KI'H som, för
utom andra förtretligheter, gentemot föreläsningxr> av denna
kvalitet korrmit stickande med invttndningen att man måste använda
L-transform "som studenterna få lära sig i matematiken", vill
jag, när jag nu har ordet, tillåta mig att ge en kollektiv ripost:
Matematiken är ett det yttersta hjälpmedel, d8. vetenskapsmän som
utveckla den åt oss och undervisa däri, äro för detta värda att
hedras, men vördnaden - Jen är störst på avstånd.
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Om Lapl acetransformens förkastli ghet säger han bla:
För matematikern är detta enkelt, man blott antar att man har kon
stanterna och har då ett matematiskt problem. Men har man rcttt att
söka påtvinga verkligheten just denna problemställning? Var får
man konstanterna ifrån? Med tanke på förZoppens kortvarighet torde
inte ens en aldrig så väldresserad "Maxwells demon" kunna samla in
dem och blixtsnabbt rapportera dem. Vi ha inte ens demonen. Vi äro
hänvisade till att rctkna ut konstanterna. För elektroteknikern
börjar problemet icke med konstanterna, som det kan göra för mate
matikern om det roar honom, utan tidigare.

Vidare:
Man klipper av ochkg��erått mod bort heZa det föregående förloppet
och får ersätta denna kunskapsförlust med konstanter, ja med för
hoppningen att små tomtar skaU komma flygande med begynnelse
konstanter i tillräckligt antal.

För övrigt plockar vi bara fram några korta, kärnfu l l a citat:
Det är väl matematiklärarnas ensidiga indoktrinering av hela mänsk
ligheten med begynnelsevärdeproblem som gjort tanken trög att
fatta andra problemställningar.
Eller är det kontakten med den frärrmande miljön, naturvetenskapen,
där matematikern ej fritt får välja problemställning, som gör att
den matematiska skärpan plötsligt försvinner? Ungefär som när
folkvandringsfolk invaderade frärtunande länder och då, som det säges,
förlorade nedärvda nationeUa dygder. Må de draga tiU sitt land
igen.
Man måtte vara så indokrinerad med "begynnelsevärdesproblem" att
man inte kan tänka · sig något annat. Minnesplugghästar!
Matematikern som med arrogans mot andra framhäver sin skärpa• • . •
De andra, i sin blinda tro på begynnelsepunkters nödvändighet,
utföra en ringdans med onyttiga konstanter und die orthodoxen
L-transformianer scheinen diesem Ritus eine besondere Weihekraft
beimessen.
Om värden långt tillbaka i tiden kan man intet veta, de äro
evigt förlorade

i sagans natt.

Emissionens utsände.

31

F"drslag till ny studieplan för E.
Följande linjein�elning föreslås.
A-linjen(Aeea-linjen,detta är en elkrafttekniskt
erienteree.d lin3e . I s& tall skulle ..n helt eoh
hållet gå på Aaeas linje.
LM-linjen(Alternativt skulle man kunna kalla den
här liajen för telefonlinjen aen då skulle man
kunna missta sig eoh tro att den har anknytning
till KTB!II telefonväxel . Lösningen är kanske att
använta det kortare namne t , telelinjen.
D-linjen(Daterlinjen.En 1ldan linje finna i
Limtj öpping.
C-linjen( C omputerlinjen som påminner ganska myoket
om D-linjen.Viaaa skillnader finna d1ok.
Frihet föreslås också finnas för olika
kembinationer av evanatående +nya varianter.
'fill exempe l .
AC.linjen( Kombination av A och C-linjerns . )
"
" A D och
DC -linjen(
Obs ej CD, Corp1 Dipl emate . }

"

GND-l injen( Grundlinjen.Om!attar grumdläggande
ämne n . Den är t i l l �ör de so• vill undvika att segla
pl ds djupare vattnen och istället hålla 1ig till
mer j ordnära ting.Det är j u b ( a ) ra att behärska
grunderna grundligt.
Alm•linjen(A + LM·linjen.Den som väljer denna linje
föreslås erhålla behörighet både sea kraftetröme
ingenjör sch som klena trömaingenjör.Gör ej åverkan
pl en alm.Fäll inga almar till marken.Almarna åt
felket,
Detta är förslaget i grova drag.Detaljer beträffande
studietid etc etc utarbetas senare.
h
liflering.Detta förslag är både helt fantastiskt o c
helt etroligt .Det är både bra ooh dåligt.Det är
både seriöst ech allvarligt.Det var BODE OCHså.
Jag heppae att alla berörda m. fl . kommer att lJgga
alla sina pannor i sina allra djupaste veok över
ovanstående.

LGJ
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Det var en glng tio alll. KTH-linjer.
1 . fEnergilinjen var alltför energikrävande
• eoh så var det bara 9 kvar.
2 . Asealinjen fanns men den försvann när Asea gick
i konkuers
och så var det bara 8 kvar.
j . Kärnkraftlinjen spolades ann• 76 när centern
kem till makten
ech så var det bara 7 kvar.
4 , En kom bort i byråkratin
ech så var det bara 6 kvar,
51• Det blev ekonemisk kris
och så var det bara 5 kvar.
6 . 100 studenter deserterade till Norge vilket
medförde att en linje ställdes in
eoh så var det bara 4 kvar,
7. 50 s tudenter fyllde i ansökningsblanketten tel
eoh hamnade pl universitetet istället så där
försvann en linje till,
och så var det bara } kvar,
Detta är dagsläget .
Wi hyser ero inför lramtiden.
Hvad skola hända ,
Vi kräfva 100 000 nya linjer fram till 1985 ,

LOJ

Spor t :
�r*** D A R T S P E L A R E *****
Nu kör vi igång med Dartstl,gen med spel en g1ln e;
i veckan, dels för att tränH. , spela och häva lite
ö l , dels för att få. fram ett bra lag att represen
tera Elektro i Pripps da1·1,�,n·i e .
Anmäl dig snar.:,t:t på listan i 1 2 : an o m ciu är
intresserad.
Anslag om tider kom.mer att sättas upp i 1 2 :an.
V Ä L

M Ö T 'f ! ! !

Peter Weiss
Henrik Nytert:
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SkidåkninJ??Vad e'de ? I
I å r har det bildat•,för första cäncen här på Teknis,
aäca d e t , en alpin cren inom idrotten på Kiren . I ledningen
för den här &renen sitter det nåcra atycken ,och vilka vi
är får du läsa, aiat,efter allt övrict avaaael .
Efter- vårt förata möte, aamlinc inne hoa Anna-Lena ,
bealöt vi att köra icänc med en alpin skidkväll .Menincen
med den var att tala om vad vi var för näcra , och vad vi
hade för planer inför vintern och a l l den anö vi ko11mer
att få här i Stockholm=åka akidor, ( =fryaa om tårna ,bli
blöt oa baken ,kalla stela fincrar • • • • nä,nu får det räckal) .
Sen, de.t vitltic�11te var tre filmer aom vi körde .l>en första
handlade om a�erikansk pro .alalom vilket köra som parallellalaloa.Bra , aen canska tjatic.Den andra han.dlade oa vintrr�
OS -76,där 111an fick ae Sten-rk i ca- 10 sek.och koai
Mittelmayer ( t ror jag bon heter) och Franz Klanaer 111ed
reaten av land•lace t , reaten av tiden.Filmen var i alla
fall verklichetstrogen .Det bäata brukar ju sparas till
aiat och •å •kedde även här.Tredje filmen , en K2 filM,(de
fleata fil111er cöra av o lika •kidfabrikanter,i det här fallet
av J[2)handlade 0111 en grupp free•tyle-åkare ,aom gjorde a l l t frän
volter och djupanö&kning , till att lära Killy •kidba lctt .
Jätteakönt tyckte publiken,som förundrade följde med i alla
volter.
Publiken , j a . J o vi11at fanns det publik. Intres•et för alpint
verkar vara canaka stort på akolan .Eller ocksl var det filmerna
ao111 lockade .Hur som helst var det ganaka-, trAnct i det lilla
ru111111et 111itteaot Keaihörnan , tyckte i alla fall de ao111 var där•
.Mataalen var tyvärr upptagen av öfvriga philmer ak. julpbilmer
eller vad det nu hette,så ni •0111 inte fick plats att se den
fanta•ti•ka alpina underhlllnincen får väl hoppaa på bättre
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Nsr

kowu,,er fll4J't

tdl1d. . . . . .

tur nästa gång,om det nu b l i r någon,
Vad vi hittills har planerat är att vi en kväll i veckan ,
troligtvia toradagkvällar, stakar upp en lätt bana och sä
får de sow vj l l , träna sig i portåkning.Vi lken backe det
blir är inte riktigt klart,men alla detaljer; dag tid backe
e tc , kommer att meddela.& inoa• rimlig tid, inn,rn vAren kommer .
JJen som nu har fått för •!i g a t t d e t här kommer a t t b l i
nägun form av s k i d träning typ skidskola, taktils i portil.kning,
utlärning av freestyle etc . kommer att b l i besviken.Men vi
kommer naturligtvis vara där och s taka bana och avara pä
frågor sa i;;ott vi nu kan .Sen finns det några kill<>r som
kan det här med skidskol� som säkert ställer upp och
hjälper t i l l , ( kanske tjejer ocksä , för den delen ) .

För den aom är in tresserad av a t t börja åka men inte har
någon utrustning presenterades några mycket billiga skid
pake t ( skidor , b indningar � pjäxor) .Gå ned till Anna-Lena
dar paketen finns att beskådas och beställas.
Så nu är det bara att hoppas på � snö,och nägorlimda
ka l l t . Väl mött i skidbacken!

1' i l l siat.Vi som bildat den här grenen är:
Anna-Lena ( förståss ) , idrott»lärar<' , känd sen föru t .
Max Hindborg , Maskinetta , är � e t t svin!

1' e l : 605586

Rickard Söderqvist , Elektroetta , förf�ttare av d e t ta ,
Tel : 7 1 U G68

åsså en sked f0r hallen • . • •

E- h a .

Minns du de skändartyllda tider dl allt var nytt

och varje dag innebar massor av nya intryc4, blanketter

integraler och information så det bara drösade om det.

Då kanske du minne, dagen till ära när blankett!loden var som störst, en blankett där du skulle

nedplita de mest exotiska delarna av ditt liva historia.
Det där med vad du har för färg pä tandborsten

hur lång resväg osv. Nu eller rättare a«gt för ett

par .månader sedan dök svaret upp iform av en 1 2 meter

lång datalista som avslöjar vad nominelle E-Oequar
anno 1977 har för sig egentligen.

Det där med datalistor har ju sina sidor (40 st . )

inte minst med tanke på att de är rättt arbetskrävande
att fä något vettigt ur. Emissionen har därför påtagit sig ansvaret att göra ett litet utd;rag där
svarsalternativ med klar dominans tagits med,
Tillhör du mängden? Läs och begrunda.

'rÅ�K \JAl) MAtvGA O�lBlt.JtllA MÅM
hl\�KD� tn �1!\l10� w��tinbe1v oeH
'rÅtJK VHD MM flR LlKA VA�Atvtv !
I
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Du ko111111er från Stor-stockholm 6 6 , 8%,
Du kommer från det nya gymnasiet 43%,
Du avslutade dina studier 1977 30 , 4% ,
D u bor hemma hos dina föräldrar 4 0 , 3%,
Du har }0-44 minuters resväg till skolan } 0 , 4%,
Ingen av dina föräldrar har akademisk examen 6ö,9%,
Du tänker lägga upp dina studier på 5 Ar 67 , 5% ,
Du kan inte tänka dig lägre begynnelselön än 6001 kr/mån, 2 1 , 3%,
Du är moderat 27,8%,
Du anser att kåren bör ägna sig åt sociala/underv, frågor 47 , 6%,
Du tyckte att civ,ing, informationen i stort sett var bra 47%,
Du tycker att det är angeläget att gradvis förbättra vår
miljö på bekostnad av högre materiell standard, 49%,

1AS� . VA� hfr H) ?�\/D, OCH �fl� M>l
,Rbttt H'fr 'MM �A-rr t� rn tv'I
K�UK\JÄX-1" l KOtSroR.�LAhll:iS1.<A�H.
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Ann Base
B j ö rnsonsg. 1 8 1
Bro=a
Tel : 87 09 8 1

Göran Rieger
Karlav. 46
1 1 4 49 STnUl Tel : 20 6 1 92
Peter Cnrietiansson
Ölandsg. 47 3 tr ög
1 1 6 6 3 STH1M
Tel : 40 3 1 27

Kerstin Blom
c/o Palm
Storg. 30 4 tr
1 1 4 55 Stockholm
Tel : 67 62 77
�eter Larson
Al strömerg. 1 6
1 1 2 4 7 STHLM
Tel : 50 77 09

Till Fysik som under Sångartäflan
tydiigen fick en elektron för mycke t .

Till det tappra gänget som ställde
upp ocn lussade .
Till Sångartäflansla.get för dess
eminenta prestation.
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