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Ja, så sitter man här igen. Det är Emissionsnatten 20 - 21 / 4
1980 och klockan är tio över tre. Vi vet inte ännu om vi ska
ha förtio eller förtiofyra sidor i numret men vad vi däremot
vet är att manuset måste skickas till tryckning i morgon, nej
förlåt, idag. Nåja, det har sin charm att vara emittör.
Radion bredvid mig spelar stilla nattmusik, i rosa rummet
sliter övriga redaktionen i sitt anletes svett för att att
passa ihop bildsidorna på ett vettigt sätt och själv skriver
jag fel på snart sagt varje ord, Tack gode gud för att du i
din vishet skapade Tipp-Ex (pour originaux). Utan dessa
magiska papperslappar skulle vi arma emistörer stå oss slätt.
Det här blir i alla fall ett ganska tjoc.kt nummer. Ett bra
nummer hoppas också att det blir, Utanför funkrumsfönstret
ligger natten sammetsmjuk och, nej skärpning nu. Skriva
ledare var det. Ska vi stryka feature artikeln om ungdoms
anstalten Bråk-Skadeby och få förtio sidor precis, med
ledarsida, ellar ska vi •••• Beslut, beslut. Bredvid mig
spelar nattradion ännu en mjuk nattlåt och utanför fönstret
ligger•••••
Puss och kram från en mycket trött chefsemittör

Vi som gör den här tidningen, som förPesten heter Emissionen
varav detta är nummer tre nittonhundraåttio, heter:
Fredrik Kempe 15 32 89
Mats önnestam 46 00 53
Mats Sandvik 745 46 99
Tidningen utgivs av E-sektionen vid Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm (förstås) och har en upplaga på 800 ex. Gatuadress
har vi också och den är: Osquars backe 12, Postadress: Emissionen,
THS, Fack, 100 44 Stockholm. Nästa manusstopp inträffar i Maj.
Mr. Epsilon ritas av Mikael Segersten. Nu spelar nattradion
Bolero,
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Var håller alla
E-Osquarulda hus?

Man undrar ibland hur det kan vara möjligt för 800 ?ersoner
... sysslar med samma sak dagligen, nämligen att plugga på Tek
nis, kan vara så anonyma för varandra som vi Elektriker tycks
vara. Polk som har gått här i ett par år, som praktiskt taget
varje dag har suttit på samma föreläsningar, mötts i korridorer
na och ätit samtidigt på kåren känner inte varandra ens till
namnet. Och känner de till varandras namn så är det för att
man läst fotokatalogen, inte därför att man har pratat med var
andra. Hur många av kompisarna i Din övningsgrupp har Du suttit
bredvid på någon övning? En! Eller kanske två? Hur många har Iu
varit hemma hos? O.s.v. Så kan man fortsätta ett bra tag!
Nåja, ganska överdrivet tycker ni. Visst har Du rätt, detta
gäller inte alla och vi..-t är det en lite extrem beskrivning.
Man ä:id.i trer jag att �a,mer eller mindre medvetet, går här
på Teknis utan nägra djupare kontakter med kallraterna. Vad kan
det då -•ro på? MAD«a sä«er att vi har en jobbig utbildni.. , att
man inte har tid att göra något annat än att plugga. Andra säger
att vi teknologer är mycket ambitiösa och allvarligt sinnade så
att säga "av naturen". Jag tror inte mycket på nägotdera.
Ofta bör man att de •om har alill& poster -på eektionen n�r
ett sorts wElektros Jet Set". Det klllleke ettilllN!r om mazi m811AT'
att de har lärt känna varandra rätt Täl genO!I �ktionsarbe"9t.
De som,a;jäJ.liarhåller på med sektionearbete e1ler studieoevak
ning vill inte ha den här stämpeln på sig. Och ska man vara är
lig så är det j� ofta rätt dålig uppslutning på sektionsmä'te!l
och studienämndsaöten dit ju alla kan ko!IDla och påverka 1.nrikt�
ningen � det jobb som skall utföras. Är Du verkligen sA oiatres
serad av vad som händer på skolan och sektionen? Jag tror inte
att Du egentligen är det, snarare att Din passivitet beTor på
n�on sorts slentrian; Jag har aldrig varit där förut så det är
lättast att stanna hemma nu också! Känner Iu igen Dig?
Nu är det ungefär en månad kvar av den här terminen. li:n månad
fylld av arrangemang. Titta bara på kalendern utanför funkrummet
i Tolvan! Alla möten och aktiviteter ordnas för DIG och visom
jobbar med det vill inget hellre än att DU kommer. I "Elekrtos
Jet Set" finns plats för 800 personer. Ta Dig i kragen, välj de
saker som verkar roligast.och KOM!!!
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Vi ses under maj månad
Hasse Dreijer
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�o

"

'-..� Vi,, SNO •r före detta chefsredaktör för Emission,n.
Trots det skäller man på studienämnden( förmodligen
med all rätt) för

att vi inte klarar av att informera

ordentligt. Nu gör vi en kraftansträngni�för att
bättra oss och kliva ut ur skuggtillvaron och in i
händelsernas centrum.
Visste du att det finns representanter för teknologerna
i alla styrelser för instutitioner och i linjenämnden,
som är vår utbildnings högsta beslutande organ. Till
styrelserna och linjenämnden ska det väljas nytt folk
innan 21/5. Är du intresserad så ska du ta kontakt med
någon av oss i studienämnden. Här·har du chansen att
påverka utbildningen.

Läste du senaste Osqledaren. Om inte: gör det. På
studieutskottets sidor presenterar Einar Wikander,

som är ordförande i SU, ett par mycket kontroversiella
förslag som om de vore teknis officiella åsikt. Vi
på studienämnden tycker inte att man ska gå ut med
sådana skarpa åsikterutan att förankra dem hos teknologerna.
Dessväre har inte Einar tagit kontakt med någon ute på
sektionerna innan han skrev sina papper. Vi har begärt
en remissomglng och det gick.bra. Innan mitten av maj
ska vårt svar vara inne till SU. Det kommer att kallas
till ett stormöte om de här frågorna, tidens fördelning
under terminerna och meritvärderinjvid antagning till

högskolan. Tidpunkten för mötet är inte bestämt. Fund
era över det hela,kom

på mötet och tala om vad du

tycker. Anslag om mötet kommer att sättas upp.
I ER tjänst
Studienämndens presidium

Äntligen! Sektionen har beslutat

På hemresan från Sälen, stort

sig för att köpa en ny kopiator,

bildreportage finns på annan

I fortsättningen kommer dina

plats i tidningen, gjordes en

25öres kopior vara lika snygga

utvärdering av resan.

som de du tar på kåren eller i

De synpunkter som kom fram

biblioteket.

var bland

annat:

- De som inte åkte med var inte
medvetna om att det var så
Linjenämnden kommer att anordna

många nybörjare som var med på

en konferens om undervisnings

resan. Det gick att åka med

former 29-30 april, Den kommer

utan att känna sig som ren amatör

att vara i Waxholm, Om du är

bland alla proffsen.

intresserad av att diskutera

- Sektionen anordnade så många

med lärarna: anmäl dig till

egan arrangemang så att rese

studienämnden.

byrån nästan kiindes onödig.
- Resan togs positivt.

Det har börjat röra på sig på
lokalfronten. Just nu verkar

Jan Enger, föreläsare i Mat.

utsikterna till en större tolva

Stat., funderar på att införa

större iin någonsin. Dock ska

lektionsundervisning. Före

det påpekaa att det rör sig om

läsningarna i ämnet ger som

långsiktiga perspektiv.

bekant inte särskilt mycket.
Lektionsundervisningen skulle
bestå av övningar med teori.

Visste du att vi har fått en
ny pornographskötare Jli kan nog

Pengarna som det hela kostar

viinta oss ett mycket gott sam

stå för.

kommer förhoppningsvis PU att

arbete mellan studienämnden
och pornographen.
Vad gör Kn.Epp egentligen? Ingen
har sett av dom på flera månader?
En vecka efter sista tentan ska
du åka ut till stugan. Elektro
har bokat den lördag/söndag.

Till sist: Det ryktas om någon

Ett ypperligt tillfälle att
få träffa dina skolkamrater

sektionstävlannågonstans mellan
Kgl. Djurgården och fastlandet.

utanför skolan.

Det hela arrangeras av Q. Arne.
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HEJ IGEN
Den ljusnande framtid är vår och det är nu som hurtandet har sin F,lans
period. För även om pluggandets slut skymtar någonstans i fjärran så har idrotten
mycket kvar att ge.
Äntligen har isen i L:l.ljansskogen smält,och glada teknoloP,er kan nu ses
joggande i solskenet. Tär.k att ge sig ut på slingan, andas in den fräscha
vårluften, höra fåglarna kvittra och samtidigt lägga ett poäng för Elektro
� �paden. Det blir minst tre flugor i en smäll. Som ni kanske vet så har vi
avancerat till en 5:te plats i spadtävlingen. Suveränt!l Ännu suveränare är
att det inte behövs mycket för att vi ska ta•medalj". Så lägg på ett kol i
spurten och kämpa vidare.
Lite 8ola-information: Elek:tro ställer upp med två lag åJ 30 man, som med
gemensamma kraftereska ta sig från Göteborg till Karlstad den 9-10 maj, Vi
tränar tisd. 12,15 och torsd. 11.15, Kom gärna även du som inte ska vara
med i stafetten. Torsdagen den 24/4 kommer en uttagningstävling för killarna
att anordnas • Vi träffas kl. 11.15 vid Ugglevikskällaren varifrån ni ska
springa två varv på slingan.
Ett annat intressant evenemang i vår är ELEKTROS EGEN BRÄNNBOLLSTURNERING.
Den kol!llller nog att föra med sig många spännande och hårda matcher. Som vi alla
vet är brännboll en bård sport, så det är alJt bäst att ni ger er ut och
tränar lyror, och varför inte några frivarv på slingan. Håll utkik efter mer
information om turneringen på våran anslagstavla.
Ett datum att lägga på minnet är den 23/4 , då kommer det att anordnas en
idrottskväll på kåren. Det blir en helkväll med många festliga jippon.
Det var allt vi hade att ko111118 med den här gången. Vi avslutar med några
vi�a ord:

Lev väl och må bra
Idrotta och må bättre

Dina Idrottsledare

Inga

Hemm, r,:3'-,.Jo:J S

roi-."'I o. n om

Peter

Tina

berö l'Y'ldo
en CH"V"\ pl-4-f:..O. t; 0 n

to

-------- - ---------------!lll-73
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AMS

Har du gett upp hoppet om att komma ut från Teknis? Vill
du inte veta vad som väntar dig när du är klar? Hör du

till dom där "den-dagen-den-sorgen-människorna"?
Det är verkligen tråkigt om du inte tar tillvara till
fällena att se vad du kan jobba med i framtiden. Studie
besöket på RirA gav verkligen en inblick i vad elektronik
innebär.•. något som saknas i de flesta Tekniskurser.
Den 25 april kl 9.00 går nästa tåg. Den här gången till
LM Ericssons domäner. Man har lovat ett informativt möte,
där du får tillfälle att dryfta dina framtidsplaner med
bl a nyutexaminerade civilare. Hur är det egentligen att
börja jobba mad något så svårt som elektronik? Vet du det?
Anmäl dig till besöket genom att skriva ditt namn på AMSE
listan på styrelsens anslagstavla i Tolvan. Vi äter lunch
på LM och lämnar dom framåt tretiden. Närmare uppgifter
om mötesplats och program kommer på anslagstavlan under
omtentaveckan.
Det här besöket är för alla intresserade, så kom du också!
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HELA VARLDEN.

Vad är nu detta? Har Emissionens redaktion börjat skriva
artiklar om varandra? Just det. Mats Önnestam, fd. chefs
emittör, numera vice studienämndsordförande samt en uppskattad
medemittör borde vara ett intressant objekt för en hemma-hos
intervjut.

HEMMA HOZ MATS
.;

-

,,.

Vi satt i 12:an och arbetade med emissionen, Mats och jag.
Jag hade just övertalat Mats att ställa upp på ett hemma hos.
Han hade visserligen accepterat men han verkade lite avvaktande,
Vid 3-tiden for vi ut till Mälarhöjden där Mats bor tillsammans
med sin familj, Han visade sig bo i en grå tvåvåningsvilla
i funkisstil. I det ögonblick jag steg in över tröskeln
överfölls jag av en vilt skällande hund i taxstorlek. Så
detta var Gullanl Det tog ungefär fem minuter att normalisera
förhållandet mellan reporter och hund,
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Vi slog oss ner i vardagsrummet. Mats grejade the och mackor
samt bjöd på fars hemgjorda äppelvin ,
Det första man slås av i vardagsrummet är den imponerande
skivsamlingen ovanför stereon,
- Hur många skivor är det egentligen?
- Ungefär 250 stycken. Jag brukar köpa en skiva då och då och
med åren har det blivit en hel del. Jag lyssnar en hel del på
musik , när jag läser böcker eller pluggar te.x.
- Vad för slags musik lyssnar du på.
- Det är ganska blandat faktiskt. Pop, rock,new wave, reagg�e ,
eka, punk för att nämna något. Däremot är jag inte speciellt
förtjust i dtsco.
- Speciell favorit?
- Elvis Costello är nog den jag lyssnar mest på för tillfället ,
- Berätta lite om din bakgrund,
- Jag är född i Göteborg , Bodde i Tunisien till och från mellan
6-8 åra ålder. Till det här huset flyttade vi 1967 tror jag.
Jag gick i alla fall i 4 :an.
- Talade du arabiska under din Tunisien tid?
- Nej, inte mer än ett par ord, men min syster, som är ett par
år yngre , hade arabisktalan4'a lekkamrater och lärde sig tala
flytande arabiska, Det glömde hon efter ett par veckor i
3verige .
- Tavlan som hänger där heter Kraka,
Mats pekar på en märklig reproduktion i kingsize fonnat som
hänger på sniskan på väggen bakom honom,
- Den hängde här när vi flyttade in, Huset var tidigare rep
resentationsbostad för en pantbank, Det var väl nån som
stampade på tavlan och sedan inte löste ut den. Här jag var
mindre hade familjen som sport att gå in på nationalmuseeum
och be att få se originalet till Kraka, det lär finnas i nån
källare där. Tyvärr fick vi aldrig se den, men vi höll på att
driva personaleb galen på kuppen,
Den märkliga tavlan föreställer en lättklädd flicka som man med
en förskönande omskrivning skulle kunna kalla frodig, Hon s.er
mycket arisk ut. Bredvia sig har hon nån slags hund. De sitter
på en klippa och blickar ut över ett stonnpiskat hav.

Vi kom in på ämnet USA. Mats berättade att han varit där i somras.
- Min syster och jag hälsade på den familj hon bodde hos som
utbytesstudent. De bor i Californien, i Anaheim i närheten av
Disneyland.
- Passade du på att besöka släktingar?
- Ne j, de enda släktingar jag har i USA bor i Chicago, så det
var lite väl långt från LA. Dessutom är de allihop uråldriga
och röstar på Reagan, så jag vet inte om ett besök skulle ge
så mycket. Släktingar till mig drev förresten någon slags
svensk ma�ia i Chicago när seklet var ungt. Tyvärr vet jag
inte så mycket om det, det ända som finns kvar är några gamla
brev där man talar om att den och den dött av akut blyförgiftning.

�

- Skulle du kunna tänka��tt jobba i USA?
- jadå, men jag vet
inte om jag skulle
vilja tillbringa ett
helt liv där.
Visst är folk vänliga
och trevliga, men
ibland undrar jag
o m det egentligen
inte är en ganska
tunn ferniss a .
- D u ä r ganska aktiv
på teknis, Mats.
- Ja, det engage
manget är viktigt
för mig , jag är inte
aktiv inom någon
förening eller liknan�
de. de flesta jag
umgås med går på
teknis.
- Det är bra att
ettan och tvåan aktiv
erar sig i s ektions
arbetet. När man
kommer upp i års
kurserna bör man

Mats gullar med Gullan.
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träda tillbaka till förmån för de lägre. Detta gäller generellt
men inte för studienämndsarbetet. Där är det bra med folk som
har några teknisår på nacken , har gått kurserna, som vet hur
systemet fungerar och känner folk på institutionerna. Det är
ju te . x . ganska värdelöst att sitta som etta eller tvåa på
linjenämndsmötena och besluta om kurser för fyran som man inte
har en aning om.
- Vad gäller engagemang så anser jag att det är viktiga att få
med folk redan från början. Det gäller att redan vid mottagningen
gå ut till nollan och försöka att fånga upp så många som
möjligt i studiebevakningen eller i sektionsarbetet. Det har
slarvats mycket på den punkten, men jag tror att förra
mottagningen var betydligt bättre här än tidigare års.
- lngagemanget är också viktigt i och med att det fyller en
social funktion, man lär känna folk. De kontakter man knyter
under sin högskoletid är betydelsefulla senare . Många tekno
loger är förstås engagerade på annat håll, men det finns
också många ensamma människor på teknis.
- Du. ijObbar inom studienämnden och med Emissionen. Varför just
dessa.
- Emissionen når väldigt många på sektionen, även de som inte
är aktiva och normalt inte sitter i 1 2 :an. Man ser väldigt
många ansikten man inte känner igen de dagar en ny Emission
kommer u t . Jag tror att Emissionen är en av de saker som
upskattas mest här på sektionen, så på så sätt är den
tacksam att jobba med .
- Studienämnden ftår väldigt få och tyvärr vet folk väldigt
lite om vad vi sysslar med. Det kan bero på att vi inte har
gått ut med information i tillräcklig omfattning, något vi
försöker råda bot på, med det kan också bero på lågt intresse
från teknologerna . På ettans årskursmöte i vintras kom 20
teknologer från ettan. Det är tråkigt , för studienämnden fyller
en viktig funktion, utan den tror jag kurserna skulle vara mycket
sämre än de är.
- Ibland undrar jag om vi i studienämnden verkligen är rep
resentativa för teknologerna . Jag har en känsla av att vi
är mer �adikal�' än normalteknologen .
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- Studienämndsnrbetet ger inga för ögat synliga resultat.
Det gänget som gör Emissionen kan alltid peka på en bunt
tidnin11:ar och säga "detta har vi gjort det här året".
- Berätta något om dig själv.
- Jag älskar att slappa. Det bästa ja11: vet är att sitta uppkrupen i e t t hörn av sän11:en med en bra bok och stereon på.
Tyvärr har jag ganska dålig studiediciplin , Det blir mest
under tentaveckorna. Jag läser ganska mycket skönlitteratur,
ofta på engelska. Senast lästa bok är Kalki av Gore Vidal,
en amerikansk bestseller.
- Vad för slags jobb skulle du vilja ha när du är färdig?
- Jag är definitivt ingen supertekniker. Jag skulle te.x .
inte vilja tillbringa mitt yrkesverksamma liv med att
konstruera fiffiga IC-kretsar åt ASEA - HAFO, Helst skulle
jag vilja syssla med teknisk journalistik eller med
undervisning.
- På grund av, eller kanske tack vare, lumpen förändrades
jag i min inställning till teknik. I gymnasiet var jag en
hängiven teknikfantast, propagerade te. x. livligt för kärn
kraft. Lumpen upplevde jag som bortkastad tid, den gav mig
inget. När jag fick se något av den fantastiska teknologi
det Svenska försvaret har till sitt förfogande insåg jag
vilket missbruk av teknik det var att konstruera maskiner
för det exklusiva ändamålet att ta livet av människor.
- Jag tror på tekniken, om den använd på rätt sätt. Teknik
måste ses som e t t redkap, inte som ett självändamål. Ta
datatekniken till exempel. Den är i sig vare sig ond eller
god. Rätt utnyttjad är den en fantastisk tillgång, men fel
utnyttjad öppnar den skrämmande perspektiv.
- Hur upplevde du din första tid på teknis?
- I början upplevde jag skänderiet som jobbigt. Jag gick på
alla arrangemang och det tyckte jng var roligt, men som sagt,
det tog ett tag innan jag accepterade skändarna. Första
månaderna vnr jobbiga, jag var verkligen tveksam om jag hade
valt rätt. På våren började jag i alla fall trivas m allvar.
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- Efter gymnasiet, naturvetenskaplig linje, jebbade jag och
gjorde lumpen. Jag tröttnade på jobbet jag hade på Nordtend,
ett tvättmedelsföretag och bestämde mig för att börja plugga
igen. I mitt fall fanns egentligen inget alternativ till
Elektro.
Golvet i vardagsrummet är täckt med tjocka mattor.
- De här mattorna är inköpta på marknaden i Sfax, Tunisien.
Proceduren då man köper mattor är invecklad och fascintrande.
Det är inte bara att köpa mattan utan vidare, som man skulle
göra i Sverige , Istället hälsar man omsorgsfullt på matt
försäljaren, sätter sig ner, dricker en kopp the under det
att man pratar om allt aöjligt, utQm om mattor, Så småningom
blir det dags att välja ut en matta och så börjar diskussionen
om priset. Efter ett par timmar kan man så tåga iväg med sin
matta under arme n .
� Du har sysslat med teater, eller hur?
- En hel del, faktiskt , Jag började ganska sent, jag gick
i 5:an, och höll på till och med åk 2 i gymnasiet. Jag tyckte
det var väldigt roligt. Jag ångrar i alla fall inte att jag
inte fortsatte på teaterbanan. När jag gick i 2:an hade jag
nått det stadiet då jag stod och stampade på samma fläck
och inte kunde utvecklas som skådespelare om jag inte skulle
börja på scenskola , Jag tyckte inte jag var mogen för det då.
Det blev att jag slutade i stället ,
- För ett tag sen var jag och såg "A- chorus line" , Då kände
jag suget efter att stå på scen igen. Det skulle vara roligt
att börja igen, men det har inte blivit av än så länge ,
Sista rollen jag spelade var professor .11iggins i "My fair lady".
En annan sak som jag kommer ihåg som extra rolig var då jag
var med i kören till "Kattresan" när den var uppsatt på operan ,
Vid det här laget har klockan blivit ganska mycket så vi
beslutar att avsluta intervjutn, En ny dag randades med
nya vedermödor för att framställa ännu en Emissionen,
Men det är en annan historia,
Fredrik
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Vid entren till Bråk-Skadeby ungdomshem hälsar oss doktor
Bror Janebryd välkommen till detta landets största försöks
anstalt för vård av vanbördiga ungdomar
. Dokter Janebryd
ler ett blitt leende och räcker oss vänstra handen - den
högra bär han i bandage som minne av ett litet skämt som
några ynglingar berett honom . De företagsamma ungdomarna
hade, berättar han, blandat nitroglycerin i äggtoddyn till
påsken och det lilla skämtet hade varit nog så lyckat.
Med berättigad stolthet visar doktorn på fritidshuset,
. Det har kostat 2 miljoner
. Redan
som nyligen invigdes
från början visade det sig fylla en länge närd lucka i
vårdhemmet. Pörsta dagen efter invigningen fejade de kära
ungdomarna rent i hela lokalen med järnfilspån och natron
lut och de smakfulla möblerna i Hondurasmahogn7 åkte ut
. På kvällen lekte barnen
genom fönstren i flygande , fläng
lägerbål på brysselmattan med det som var k�ar av möblerna
och klackarna stod högt i taket. Av källarvåningens dim
ensioner kan man se att byggnaden varit nog så inponerande
och den pampiga skorstensstocken utgör ett ståtligt
monument över ungdomlig företagsamhet
.
Så här dags på dagen är det ganska lungt på Bråk-Skadeby.
Ungdomarna sover ut efter nattens strövtåg i grannbygden.
Doktor Janebryd understryker att ungdomarna visar betydande
intresse i hembygdskunskap . Med ohämmad upptäckarglädje
har de driftiga ungdomarna utforskat varje skrymsle i
grannbyarnas alla byggnader , ja de formligen vände ut och
in på allt i deras väg
. Deras forskariver har av en del
kverulanter mötts med en viss reservation , men doktor
Janebryd betonar, att det är varje ansvarskännande med
borgares plikt att slå vakt kring ungdomens verksamhetsbegär
.
Sådana tilltag som att låsa som att låsa sina villor
stämplar doktorn med rätta som utslag av misstänksamhet
och futtig småaktighet. Om en eller annan släktklenod
stryker med är ingen skada skedd, den har ändå lmappast mer
än affektionsvärde . Ungdomen måste vänja sig vid att
övervinna de hinder som ställs i deras väg
.
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Det är intressant att se huruledes ungdomarna uppövat sina
färdigheter i motorkunskap med personalens bilar som övnings
objekt, På doktorns egen bil har de mest händiga med knivar
och sågar som hjälpmedel sett efter hur ringar och sitsar
ser ut innuti, Med släggor och hammare har man utrönt motorns
hållfastighetsegenskaper , ett experiment som som synts
tämligen misslyckat eftersom denna tydligen varit av
undermålig kvalitet . Doktorn lovar också att skaffa en
betydligt bättre bil med det snaras te .
Den vackra parken med dess sekelgamla ekar utgör ett fält
för de starkare ynglingarnas verksamhetsbegär . Doktorn
har måst betydligt utöka anstaltens yxslipningsanstalt
sedan huggningen blivit så populär, Huggen är även gjorda
med konstnärlig blick och ger prov på olika smakriktningar
.
Huggen sitter på olika höjd och till olika djup på praktiskt
taget alla träd. I�on förstörelselusta har ingenstädes
ko11U1it i dagen eftersom inget träd är helt avhugget.
Doktor Janebryd framhåller även att parken bara mår bra av
kostnärlig ans. Nya träd växer säkert fram inom några
få hundra år.
Själva lluTUdbyggnaden , ett gammalt •lott i tre våningar
fr6n 1600-talet, har belt O'Qldanats ,mder de konstförtarena
�domarnas händer. I �lafondmålningarna har man skjutit
einnrika aönster med ltulsprutepistol, och den undermll�
ventilationen har märkbart förbättrats medelst kapiösa
lllllrgenollbrott här och där, utförda av de elever som lycka-.a
ko... över lite dynamit i orten. Den ålderdomliga fasaden
ger nu intryck av schweitzerost .
När vi lämnar den välskötta anstalten Bråk-Skadeby har
vi fått ett levande intryck av att Sveriges framtid är
dess ungdom.

�KALL S�l \.tÅ I: fJ
Ciltc>�4 T I U. cl.Le�
� KA JP..'1 Y- l De-�
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Det finns något som heter Linjenämnden . Det är den som be
stämmer vad vi teknologer ska lära oss för att få ut civil
ingenjörsexamen . Nämnden har det ekonomiska ansvaret för
utbildningen . Folket som sitter i nämnden representerar
teknologer, lärare och yrkeslivet . En av lärarna är
ordförande, hittills · har det varit Stellan Ekberg . Nu har
det varit nyval, och den nye ordföranden kommer att vara
Gunnar Brodin.

Te kn ologe r n a ska ha
st o r t i n flyta n d e
Det var en vacker tisdagmorgon. Vi hade beställt tid hos
Gunnar Brodin och hade samlats lite innan i tolvan. Vi
tänkte igenom vad vi skulle prata om och gick upp till
elmät i gemensam tropp. Vi var lite spända, det var ju
trots allt lite annorlunda än att intervjua en teknolog
hemma-hos. Dörren till Gunnars rum stod öppen och professorn
var inne. Efter hälsningen var avklarad slog vi oss ned
i soffan.
- Emissionen är en trevlig tidning. Vi brukar få en bunt
på bordet i fikarummet och dom läses .
Det är alltid roligt att höra sånt . Stärkta i vårt själv
förtroende började vi med att fråga om vad Gunnar tycker
om teknologernas inflytande över utbildningen .
- Sverige har alltid varit lite av ett föregångsland när
det gäller de studerandes inflytande över utbildningen . Vi _
hade lite inflytande redan på femtiotalet och det har
utvecklats sedan dess.
- Det är bra. Teknologerna ska ha rätt att bestämma över
uppläggningen av studierna. Däremot är det väl rimligt
att ni inte har så stort inflytande över innehållet.
- Jag tycker att teknologinflytandet har funnit en bra form
med linjenämnden .
- Det är teknologerna som har drivit kursrevideringen , utan
dom hade vi gått kvar i samma gamla kurser fortfarande .

I6

- Nu måste vi se till att arbetet fullföl j s . Många kurser
måste utarbetas och andra arbetas om.
- Samarbetet mellan instutitionerna har fungerat bra. Det
som har saknats har varit en person som har haft hela
ansvaret över kursen . Någon som ska se till att kursmatrial
finns färdigt och liknande.
I samband med kursrevideringen har man diskuterat undervisning
former, Gunnar Brodin har själv en fortsättningskurs i fyran
där han har en seminarieserie istället för den traditionella
formen ,
- Alla andra undervisningsformer är bättre än den traditionella,
- Det hela är en kostnadsfråga. Vårt största problem
på Elektro är att teknologen:
kostar för lite. Vi har en
väldigt låg lärartäthet.
- Vi måste jobba för att
få mer pengar till linjen.
- Jag tycker inte att man
bör införa lektionsunder
visning i någon större
utsträckning. Det k�n bli
att man bara gör gymnasiet
fyra år längre.
- Det måste finnas skillnad
mellan högskolan och
gymnasiet.
- Det som ger något är att
få ned gruppstorlekarna ,
Arbeten typ seminari er och projekt där teknologerna får
jobba i grupper om fyra fem personer,
- Man kan gärna ha föreläsningar i matte eller teoretisk
ellära.
- Utbildningen blev fyraårig 1919 , Vi är nog tvungna att
utöka med ett femte år. Det finns risker med det, Man får
inte öka stoffet utan man måste minska studietakten.
- Det kommer nog alltid att vara så att man har en officiell
studietid och en längre faktisk,
- Man hör ofta klagomål från politikerhåll på att vi har för
höga krav i utbildningen, Det är väldigt lätt att avfärda
sådana synpunkter.
- Utbildningsnivån är internationellt bestämd. Du måste kunna
vissa saker som färdig civilingenjör för att kunna läsa
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internationella facktidskrifter,
- Man är inte färdig ingenjör bara för att man har tagit
ut examen härifrån. Man måste läsa vidare i litterat'Uren.
Det finns olika tollalingar
av vår examen internationellt.
Antingen kan man klas�ficera
den som en master, som är
lite större , eller en bachelor,
som är lite mindre än civil
ingenjörs examen.
- Chalmers har varit lite fräcka ,
de har kallat utbildningen en
master utan att vänta på den
utredning som UHÄ(Universitets
och Högskoleämbetet) håller
på med. Vi på KTH har avvaktat
och kallar det en bachelor så
länge.
- Det har hänt att en kille
från Chalmers har fått ett jobb
framför en kille från Telalis
som har haft högre betyg bara
för att killen från Chalmers
är master.
- Det pratas väldigt mycket om
flykten av forskare, men jag
tror inte att situationen är
så allvarlig. Det finns gott
om kvalificerade jobb i Sverige.
- Det är nästan så att det verkar som utpressning ibland.
Forskaren säger: - Får inte jag ökade anslag så har jag ett
bättre jobb på ett universitet i USA. Det vore nästan skräp
om han inte hade någon god vän i Amerika som kunde ordna
det åt honom.
dcat
- Vi har en väldigt stor brist på utbill folk. Det finns
multinationella företag som säger att bristen på utbildade
civilingenjörer är ett större hot mot deras existens än
oljekriser eller valutaproblemen.
- LM Ericsson och ASEA kommer att leva högt på att de är
framstående ingenjörsföretag.
På ASEA har man utvecklat ett lok som ger mer kraft för sin
låga vikt än något annat lok i världen. Utvecklingen har
varit ett väldigt avancerat projekt där man bland annat har

simulerat driften av loket i dato r .
- D e t ä r den svenska industrins räddning. Man måste göra
produkterna så bra att dom kan kosta mera. Vi kommer aldrig
att kunna konkurrera med priset.
- LM' s dåliga rykte bland teknologerna är lite underligt.
Företaget verkar vara en gigant, men det är inte riktigt
så .
- Företaget är delat i grupper som i sin tur är delade i
divisioner . Hamnar man på rätt ställe är det säkert ett
toppenjobb . Men, det är klart, hamnar man fel så kan det
säkert vara väldigt trist .
Vi hade läst en artikel i Elteknik, tidningen
från SER( Sveriges Elektroingenjörers Riksför
bund) , där man kommenterade en debatt som
Gunnar hade varit med i . Det hela hade gällt
datorer och deras inflytande på kvinnor .
- Jag hävdade att o m det är så att några
kvinnor har rationaliserats bort av datorn så
beror det på att de är fel utbildade .
- Vi har alldeles för få flickor som utbildar
sig till Elektroingenjörer. Jag kan förstå
om dom inte är intresserade av Maskin eller
Väg och vatten , men Elektro borde ligga bra
till för tjejer.
- Det är glädjande att de blir fler, man borde
göra mer från studenthåll för att få hit dom.
Ett mycket debatterat faktum är att civilingenjörer inte
kan skriva eller tala svenska.
- Det är inte bara i Sverige som vi har det här problemet .
Enligt en utredning som civilingenjörsförbundet har låtit
göra är det ett internationellt problem.
- Jag har tröttnat lite på allt gnället.
- Det är nog så att de som blir tekniker helt enkelt inte
är intresserade av att kommunicera. Är man inte intresserad
blir man heller inte bra på det.
- Den teknikfientlighet som finns i Sverige beror nog mycket
på att media är avogt inställda till teknik.
- Journalisterna ä�initierade människor som skriver smörja,
och skrämmer upp folk, Journalisterna har ett väldigt stort
ansvar för att sprida informatiom. om teknik till folket.
- När man är ute och reser ser man väldiga skillnader när
det gäller synen på teknik.

I9

- I Sovjet till exempel finns det väldigt mycket ma�ial
om teknik, det är alltid positivt och ibland nästan naivt.
Den här anläggningen är den största och bästa i världen
och det är Ryska ingenjörer som har utvecklat den. Här i
Sverige är det helt annorlunda . Slår man upp DN så får
man leta länge innan man hittar något om teknik och när
det är något så är det oftast en liten ruta som handlar
om något utsläpp eller liknande.
- Tyvärr finns det ett utbrett poltikerförakt bland tekniker.
Det är lite av översitteri från teknikernas sida, det finns
ingen "sanning" i politiken . Teknikern är inte mycket för
att kompromissa , politiken uppfattas som fluffig smörja.
- Det är helt klart att forskningen ska påverkas demokratiskt,
men det är väldigt svårt . Det finns kanske bara tre fyra
stycken i hela landet som har begrepp om vad som händer
inom ett område. Då är det omö jligt att ha demokratiska
b eslut om forskningen.
- Man skulle önska sig en större lyhördhet för forskningen
bland politikerna. De skulle bilda sig en uppfattning mycket
tidigare - �å att de inte blev tagna på sängen av utvecklingen.
- Det får inte bli så att
utvecklingen springer ifrån
människorna.
- Det finns väldigt många
felutbildade människor�
Man hör ofta att KTlf är en
skyddad verkstad för civil
ingen jörer .
- Jag tycker inte att det
är så, det finns många
industrier som är minst lika
skyddade.
- Det är väldigt synd att
teknologerna får se så lita
av vad forskarna håller på
med.
- Utbildningen sägs ju vara
forskningsanknuten. Tyvärr
kan det innebära att en
bra forskare men dålig
pedagog blir tvungen att
undervisa.
- För att vara bra forskare
måste man vara entusiast , kan

man sedan bara sprida sin entusiasm är allt bra.
- Det är väldigt viktigt att visa skolan för blivande
teknologer. Tyvärr så händer det att tiden inte räcker
till för alla besök på vår instutition.
- Det vore nästan vikti�are att visa gymnasieskolornas
SYOkonsulenter högskolan . De har ofta väldigt dålig reda
på vad teknisk utbildning innebär. Man blir bara f örvirrad
när man hör en SYOkonsulent .
- Jag tror att man har en stor nytta av att ha jobbat innan
Teknis. Man har fått erfara hur det kan vara att ha en dålig
chef eller någon liknande erfarenhet. Vi har ju praktiken
men den är nästan bara symbolisk.
-, .Ö\terhmrud,ta.get, ärdet skrämmande med vilken osäkerhet man
väljer sin livsbana .
- Vet man att man ska bli civilingenjör redan på grund
skolan ska man gå naturvetenskaplig linje på gymnasiet .
- Spr�kkunskaper är mycket nyttigare än vad man tror, all
facklitteratur är skriven på engelska.
- Man skulle kunna ha viktade betyg, men då är risken stor
att man får in folk som har ännu svårare att kommunicera
än idag. Betygen mäter inte förmåga att samarbeta eller
att prata med folk.
Gunnar Brodin har haft Erik Hallen som lärare. För att få
li� stoff till en kommande artikel om Erik Hallens liv,
frågade vi Gunnar om hans erfarenheter.
- En sådan lärare skulle inte kunna finn�s
idag, det skulle teknologerna se till,
- Man skrämdes upp från första dagen man kom
hit med Hallen så att när man sedan fick möta
honom så var det nästan en besvikelse .
Gunnar berättade en historia om när han var i
USA och de kände till Hallen till och med där.
Efter den tackade vi för oss och gick för att
författa den här intervjun.
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OFVRIGT
Hej igen !
Nu är det dags att beställa sommartröjor. I år
får ni tyvärr väldigt kort betänketid att bestämma
er om ni ska ha tröja eller ej. Om vi ska hinna
få några tröjor innan sommarlovet måste beställ�
ningen göras senast fredagen den ?5/4. Fast å
andra sidan är det väl inte så mycket att fundera
på egentligen. Jag menar, det är ju klart att alla
ska ha årets sommartröja, som blir den absolut bäs
ta på länge ! Inte bara priset; 20 :- ungefär, det

blir en helt ny tröjsymbol också. Nämligen

den

av icke helt obekante Mikael Segersten ritade Mr.
E.psilon ? ?
Färgen på tröjan ska vara vit med svart tryck, som
utom Mr. tpsilon består av texten ELEKTRO KUNGLIGA
TEKNISKA HÖGSKOLAN.
Med risk för att bli en aning tjatig, ber jag att
än en gång få påminna om ni bör anteckna er på

beställningslistan ( som naturligtvis finns i 12:an)
senast 25/4.
Eder tillgivna Öfvrig
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Vi som gör Emissionen har länpe känt att nå�omnting har fattats
tidningen. Är det sans och vett? Rätt stavade ord? Roligare
lustigheterry Ja, vi har provat �llt men den envisa känslan
av att något fattas har inte lämnat oss någon ro . Tills,
alas, en vacker natt kom det till oss. Vi måste ha en
skvallerspalt där alla illvilliga rykten som dammar i
sektionens korridoer �..mna få se dagens ljus. Sagt och gjort,
här är Emissionens skvallerspalt!
Det ryktas:
att denna sida egentligen kom till för att detta nummer slull
få 44 sidor i stället för 4 3 .
a t t Mats ö . inte gillar rubriken till hemma-hos reportaget
om honom. A� ,.� b,.; �e,i. i s.i&� d.,nJ ;;.,J,..k ,,.v !i v .., .. .., ;.j..:v-" �ki:d
att tippex är bra att ha.
att Biggan gärna tar emot nOllan.
att ölspelet har spelats.
att chefsemittören vann mycket öl.
att det börjar bli l just utanför fönstret.
att "Long time ago ••• " är en populär sång hos vissa.
att "Long time ago ••• " har sjunkit i popularitet hos andra.
att folkpartiet tänker föreslå ett totalförbud av bäsk.
att nyssnämnda parti i så fall kan titta i månen efter
elektroingengörer.
att kNepp har en s tyrelse .
att denna styrelse tänker ha ett möte och eventuellt tänker
göra något åt lambe t .
attajag inte kommer på fler rykten (som går att trycka) .
att DU gärna får höra av dig om du har några smaskiga rykten.
/"I
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Ja, Sälenresan j�. Av
allt att döma en
succe. Vädret var fint ,
snön efter omständig
heterna bra och humöret
var på topp. Ett sådant
missöde som att bussen
körde fast i en snö
driva på vägen upp
togs med en klack
spark. Vi rusade helt
enkelt ut ur bussen
och knuffade upp den !
Resans deltagare
uppvisade ett · otal
varianter på temat
skidåkning. Här fanns
allt från proffsiga
smöråkare till grönast
tänkbara nybörjare.
För de sistnämnda
anordnades skidskola
med den förträffliga
Janne ArnM· som
instruktör. ( Se bild) .
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På bilden ovan ser
du hur de riktiga
entusiasterna för
bereder sig för den
stora täfvlingen son
anordnades sista
dagen. I stället för
att åka fort , gällde
det att åka två åk
med så liten tids
differans som möjligt.
Torsten Sellergren
vann efter andra
omåket •

•
.

Tänk alltså på det till
nästa år - elektros
skidresa är INTE bara
till för dem som redan
kan åka . Alla har lika
roligt.

.

.. .
2,

På resan förekom
något som kallades
b j ällran. ( Se foto ) .
Denna skulle bäras
under en halv dag
av den som lyckats
med föregående halv
dags mest bjäller
artade vurpa. För
att avgöra vem som
skulle bli den lyek
lige fanns en ( hemlig)
b jällerkommite, Den
som en gång haft
bjällran ingick
automatiskt i
bjällerkommiten.

än skidålming. På
Lindvallen disco upp
täcktes elektros John
Travolta - Tord!
Hans sanslösa akro
batik på dansgolvet
väckte rättmätig
beundran så väl hos
Os quar som hos övriga
församlade. Om djs c o
teket kan även nämnas
att de inte hade Nina
Hagen samt att samtliga
elektriker fick dansa
Zorba, tack vare Hercos '
medhavda kasettband.

� c l <INLEDNING AV DEN ST04A ENTUSIASM SOi/ UNDER SÄLEN RESAN VISADES
VID VÅRT FRAMFÖRAN!:>E AV Ft'LJANDE SÅNG, ( FliRSÖt< TILL HISSNING AV
SÅNGLEDARE GJORDES )VILL VI HÄRMED DELGE FÖR KÄNNEDOM OCH INLÄRNING
DESSA VERSER • • • • •
AAAAAA LONG TIME AGD INA SVALL TOWN
IN GERMAN Y ,THERE WAS A SHOEMAKER
SCHUMACHER 'NAS HIS NAI.IE .
HE COULD PLAY THE VIOLIN, VIOLIN, VIOLIN .
H E COULD PLAY THE VIOLIN VIO-LIN
AAAAAA LONG TIME AGO . • •
HE COULD PLAY THE BIG TRDMBONE
AAAAAA LONG TIME AGO • • • • •
HE CDULO PLAY THE PICCOLA
AMMA LONG TIME AGO , • , • ,
HE COl!JLO PLAY THE BLOODY FOt\.

STEF A" ')ANIELSSON
LARS LANDIN
DAG JOHANSSOII

SLAGET VID

i�@(L@��
Så var det då dags att försöka återberätta något av det som
hände under tre dagar i Lund. E-sektionen iLund hade �å
vanligt sätt inbjudit två representanter från Elektro,men
pga Sälenresan blev det bara jag kvar till slut
.
Efter div. problem med att inhandla frack,biljett,punsch mm
började tåget rulla söderut i; marsnatten • • • Väcktes av
konduktören.För sent naturligtvis
. ftåja,tio minuter !ir att
ta på sig fracken,ny sådan dessutom. Orden från Lennart
• • • och kom inte dit med magen tom• • . " ringde i öronen som i
n6gon gammal fyrtiotalsfilm. Dock kloka råd. Så mellan
skjortknäppning och flugknytning försökte jag få ner ett kex
choklad ,
Väl ute på perrongen fick man syn på tre allvarliga frack
beklädda teknologer. Ell av dem höll ett standar,de övri�a
två höll varsin bricka med Bäsk resp. mums-mums. V�r fruk08t.
Två teknologer från LiTH kom också medan träsnidarna var lite
sena.
Inkvartering vidtog hemma hos några uppoffrande teknologer
och därefter skulle vi då få en riktig fruko•t • • • eom be•to•
av en macka, e n stöl och en Bäsk. Lennarts råd var allts!
befogat och vidarebefordras härmed till komaande "busar".
Under tiden som vi s!g oss runt i lokalen droppade e n drös
Lundare in. Det var dags för studieresan till Köpenhamn
.
Överresan var ganska lugn och nu fick man äntligen äta sig
mätt.Skönt. I K. villade chaffisen bort sig på rekordtid,
Så småningom kom vi i alla fall fram till Carlsberg och kunde
studera ölets tillverkning och smak (och verkan) . Under in
tagandet sjöng(?) vi tills • . • en höj dare kom in och bad oss
synge något tystare. De hade visst nåf viktigt möte i rummet
bredvid. Till slut var det dags att lämna detta underbara
ställe. Innan vi gick fick vi varsin elefantmedaljong och
av Lundarnas mössor hade några varit där förut . Världsnyheten
att Elefantölet kommer till Sverige släpptes också med ensam
rätt för missionen.
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Stärkta till kropp och själ begav vi oss till Ströget där vi
väckte visst uppseende. Mössorna var väldigt uppskattade och
mest naturligtvis vår egen grå.
Plötsligt blev det mörkt och vi förstod att vi började närma
oss tiden för hemfärd. Efter många om och men kom vi till
slut till båten. För hemfärden var en egen matsal bokad om
bord. Maten smakade förträffligt och ölet likaså. överfärden
till Landskrona är i kortaste laget för att få upp den där
riktiga stämningen. En runda runt Ven skulle nog rätta till
detta missförhållande.
Väl i Lund gick vi ner i sektionslokaler.. och hade femkamp eller något sådant . Biljard,öl,bandy,
öl och dart var något av det vi prövade på. När tävlingen var
över drog vi iväg till den imaginära stuga n , där det var disco,
pub mm. Mycket trevligt. När dPromille/dt närmade sig noll
tog vi oss mha en taxi hem
.
Lördag morron. Vaknade sent, för killen som skulle väcka mig
hade nämligen försovit sig.Skönt.Frukosten den här morronen
hade utökats med juice. och havregröt. Gröten var lite'speciell
Inget salt i gröten, salt m jölk,25% av erforderligt vatten hade
använts. Koktiden var en kvart ungefär.Mums !
Under dagen tog vi en titt på stan ( ? ) och Lucky Luke. Lite
fika hemma hos Charlotte innan det var dags att snofsa upp si g
Själva slaget då. Vi hade förkör i imaginära stugan, och sedan
började själva middagen. Under middan sjöngs det en del ( för
lite ) . Gåvor delades ut till Lundarna. CTH gav en lampa i 70kg
klassen, LiTH ett utbildningspaket till Oddputt och vi lämnade
tillbaka en trea grand Dannebrog .
Under middan visades också
populära scener ur deras spex "Phileas Pogg"
. Verkade kul ,månn�
något för oss?
Nåja , middan ändades så småningom och drog åter
till imstugan. Där dansades till 6 till fyrtiotalslåtar,rock
och disco om vartannat. Vilket tryck ! Här dök också en för mig
okänd teknolog från Elektro upp. Han har senare genom idogt
sökande 'identifierats som Buse-78.
Resten av natten tillbringades i lokalen och med souvenirsökan
På söndag fm var det dags att ta farväl och tåget rullade mot
kära hemtrakter.
Åk dit nä,ta år! ! '
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GALAREPORTAGE
Vid årets årligen återkommande återuppståndelse .
återkom än en gång ur den quas'istationära Nir
vanan, från det harmoniskt svängande dipolfältet,
den yppersta eliten av människosläktet, de mest
fulländade suveränerna av Elektriens höjder :
Det Konglig Skaenderi ! ! ! ! ! !
Årets årligen återkommande återuppståndelse
tilldrog sig, liksom föregående års årligen åter
kommande återuppståndelse, å Konglig Operakällaren.
Vid mörkrets utbrott den sista lördagen i
februari månad anna 1 1000 samlades Det Konglig
Skaenderi för att återigen under den konglig
Ö!verskaendaren ( M.P.M. , K.F., B.S., m, m. ) göra
staden osäker för alla otrogna.
Stearinljusens dunkla sken i Nobiskällarens
djupa valv spred en v.årm känsla av tillfredsställelse
då den första Stenborgaren serverades, och njutningen
ökade än mer när kryddskorpor i mängd uppenbarade sig.
Därpå följde ett sakkunnigt besiktigande av husets
vinkällare, men besvikna miner drog över Di Kongliges
anleten då det visade sig att sortimentet var
långtifrån komplett ! !
Sålunda saknades vitala märken som Mouton Roth�.
schild 1943, Chateau Giscours 1963 och Chateau d 'Yquem
1 9 58.
Dock fanns ett tillräckligt lager av väl kyld 23 : a
för att kvällens övningar skulle utfalla till belåtenhet.
Middagen inleddes med lätt sallad på spröda sallads
blad, äppelstrimlor och gåsleverpastej , vilken följdes
av piggvar med vitvins och smörsås, till vilken den
konglig Öfverskaendaren förklarade sitt stora välbehag
över det sätt som höstens ärorika värv utförts, ( för att
inte störa aptiten nämndes inte nOllan vid namn).
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Därefter avåts ros tad ung,mka med senapssås och den
konglig Öfverskaendaren klappade behagfullt sig
s jälv på magen och servitrisen i baken.
Vid mellanrät ten ( sorbet i Eau de vie) vändes
blickarna mot den Kongliga utsikten på andra sidan
Strömmen och Kungssången steg ur skrovliga stl"Upar,
varvi d de gäs ter som hade äran att närvara vid
denna högti d , applåderade våldsamt .
Anka med nötsås föl j de som tredje huvudrätt ,
och v i d det här laget började kyparen besväras
av frågor om den fana som var hissad utanför entren • • •
Bland annat efterfrågades e v . symbolik i det märke
som pryder fanan , och om märket överhuvud taget betydde
något , ( först rätt inlämnade svar belönas med två öl) ,
Antalet tal ökade oroväckande snabbt , allt eftersom
det delikata vinet rann nerför Di Kongliges strupar,
och nådde sin absoluta h ö j dpunkt vid ostbrickans
högtidliga frambärande , då Di Konglige framförde
sin förhoppning att den whydrouga schlemsvulst de
så gr1UU1laga utrotat , ej månde återkomma .
Övriga gäster trakterades med ytterligare
skönsång till den superba kastanjeglassen med därpå
följande kaffe och punsch.
Därefter avtågade de högtidsklädda hedersgästerna
för att fortsätta årets årligen återkommande åter
uppståndelse å annan ort , och lämnade osa övriga åaeende
i stum b eundran , och det var inte utan att vi kände
lite av det harmoniskt svängande dipolfältet när Di
Konglige passerade i sin limous ine .
GALAPETTER .
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Äntligen.
Den nya generationens PPC·kopiator i

12 an

MINOLTA
EP310
Avancerad teknologi.

JA VISST

Äntligen har E-sektionen köpt en ny
kopiator1 den gamla är ganska gammal,

eller hur. Det hutlösa priset kommer
även i fortsättningen att vara 25
öre st., eventuellt underskott täcks
av sektionen som tidigare.
AUKTION ! ! ! !

Den gamla kommer att säljas till
högstbjudande. Sud, även allvarsamma ,
mottages av kassören.
Åke Hohl

Kassör

Bilden föreställer dartmästaren
Magnus Hatzell, ölhävarmästarinnan
Karin Nilsson och den trevlige
mr. E-Osquar Patrick von Matern .
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Programutskottet envisas varje
år med att arrangera något som
kalls mr, Os quar tävlingen . Det
kan knappast finnas någon som
vet varför . I år var jippot
nästan bättre än vanligt men • • •
Går det inte att stoppa dessa
pinsamheter? Finns det inte
andra saker att arrangera där
Osquar kan trivas tillsammans?
Nej ,snäll.a PrU, visa lite framåt
anda! Lägg ned de evenemang
som inte är bra och satsa på
lite nya fräscha grejer .

P R I S T A E F V L A N

V I L K A

P R I S E R

Det Konglig Skaenderi utlyser en grandios grotesk göörgullig
PRISTAEFVLAN ! ! PRISTAEFVLAN ! !

PRISTAEFVLAN ! !

PRISTAEFVLAN ! !

Den av Det Konglig Skaenderi utlysta grandiosa groteska göörgulliga
pristaefvlan har följande syfte:
Att pröva E-Osquaruldas magnifika, makalösa, mulliga förmåga att
inkomma med suver!:ina, svåromkullrunkeliga, storslagna ideer till
nOlleuppdrag, nOlleuppdrag,nOlleuppdrag , nOlleuppdrag, nOlleuppdrag.
*****************************************************************

För att uppmuntra E-Oequaruldas magnifika, makalösa, mulliga · . .
förmåga att inkomma med suver!:ina, svåromkullrunkeliga, storslagna
ideer till nOlleuppdrag, har Det Konglig Skaenderi i sin otroliga
god.het mot E-Osquarulda, beslutat att premiera de tre bästa av de
suveräna, svåromkullrunkeliga, storslagna ideerna till nOlleuppdrag ,
med 1 0( tio) st. burkförpackad( 45cl) starköl klassIII, ALTERNATIVT,
1 ( en) st.returglasförpackad(37. 5cl) BAESKA DROPPAR! ! ! FANTASTISKT ! ! !
Alla de av E-Osqua:rulda utt!:inkta s. s . s. ideerna till nOlleuppdrag,
torde läggas i ett VÄL igenslickat kuvert, och lämnas antingen
direkt till Den Konglige Öfverskaendaren, eller i funkrummets
bFe�iåda .f.v.b. till

ÖSK.

Det Konglig Skaenderi förbehåller sig rätten att endast meddela
de lyckliga pristagarnas namn, och ej de vinnande förslagen.
Det Konglig Skaenderi lyckönskar alla E-Osquarulda i sitt trägna
utt!:inkande.

°ösk
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Egentligen skulle det ju
inte korunenteras , men när
man nu har en spalt över • • •
Justitiemord brukar aet
kallas när en boxare blir
bortdömd. Vad var det inte
annat än det på mr Osquar
tävlingen . Vår helt fan
tastiske Patrick gjorde
en verkligt strong insats,
mycket bättre än de flesta.
Han var värd en hedrande
placering, men • • •
Den så kallade juryn med
ett antal "kex" från våra
grannskolor såg inte det
stora i Patricks fram
trädande. De placerade
honom näst sist. Ne j , vi
vet nog hur det skulle ha
gått , om vi hade haft en
riktig jury .

{f)OJJ�itoo
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Vem har inte smuttat på ett glas punsch till ärt:;oppan på tors

dagseftermiddngen? tmiosionens redakt öre; h ör till denna skara ,
,
det kan försäkras. Nåväl , i ett nytt f�so1c att höja läsarens

allmänbildning och händighet så skall den som läser de närmaste

sidorna och är någorlunda införstådd med det svenska språket , här

få ett unikt tillfälle att följa den gyllene dryckens väg från

anonymiteten till dess ställning som svensk mition,,ldryck och

dessutom erhålla kunskap om hur man hemma i köket g ör sin egen

punsch.

Vad är egentligen punsch? Om en grod1tare från kontinenten eller

någon annan suspekt individ försöker besvara frågan, så tro honom

inte. Det är varken sirap, coca-cola , vin eller rom i punsch, även
om den missuppfattningen är utbredd utanför Norden. Den gyllene

drycken består av arrak, sprit och sockerlag och är eventuellt

smaksatt med cognac , citron eller dylik t . Utifall n&gon påstår

att det skall vara rom istället för arrak i punschen har han dock
inte fullkomligt fel utan är bura ett par sekel efter sin tid.

Denna missuppfattning var nämligen utbredd ännu en bit in på 1800talet och så sent som 1947 g j orde systembolaget ett försök med

en romblandning som kallades "P 47 11 , vilken dock aldrig blev om
tyckt bland punschvänner .

F ör de mindre initierade

kanske skall påpeka0 vad arrnk

är fär någonting . Arrak , arack eller rack är ett risbränr.vin som

vanligen importeras från Java . Arraken, som antagligen i likhet

med mycket annat är en kinesisk uppfinning, har de mest utmärkta

egenskaper . Den beskrivs utförligare fvr första gången av konsulen
för det holländska ostindiskn kompaniet i en folklivsskildring

om �iam, översatt till svenska år 1675 . I denna bok kan man läsa
f o1.jande om urinnevånarna :

11

Theras Spiis är ock slätt och rin.;;a/

och består i gemehn uthi Riis/ Fisk och Krydder. The bruka ock

mest dricka watn: Men thå Theras fäster infe.lla / lefwa the nåe; ot

bättre wid sigh / och kan gemene Folcket uthaff Arack / itt slngs

Brännewin / dricka sigh 3å öfwer / at thet blifwer heelt och hlllit
tokot theraff " • Det kan tilläg5n3 a t t holländ"ka ostindiskn kom
vid den tid som folklivuskildringcn gava ut =tnrtnde en mycket

lönunm import av arrnk till Europa .
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Men åter till själva punschen . Ordet punccch rl:Olllmer från engelsknns

punch, som antagligen är ett låneord från Indien. Räkneordet för
fem är p& hindi panch eller p,mtsch och på snn,. ,krit panchan. Att

just räkneordet för fem antas ha gett drycken sitt namn beror på

att blandningen ur:.;prungligen bestod av fem ingredienser , nämli 0 en
arrak , vntten, socker, citronsaft och någon krydda eller t e .

P å svenska omnämne:.; �un:.;chen för fcirsta gången, dock under formen

" dhen ängelska Poins ", år 1710. Det är en predikant , Sven Agrell
vid svenska b e skickningen i Konstnntinope1, som angående några

lakejers berusade tillstånd på engelska ambas::;aden antecknar följ

ande i sin dagbok : Lakejerna var " så till modz att the måtte beti
ena sig af wäggarna om ,1 he slmlle råka wägeu "• Detta " war ett

teckn att antingen måtte dhe lefua mycket swijnacktigt hemma,
eller ock känna dhe ännu intet dhen ängelska Poins rätt.

11

Punschen blev fra111emot 1730- och 40-talet allt vanligare i Sverige,
inte minst tack vare svenska ostindiska kompaniets tillkomst 1733
och 1740 års fiirbud mot hembränning.

Snart stundade dock dystrare tider. Att förbudet att bränna hemma,

pga böndernas högljudda missnöje,försvann tämligen omgående hade
kanc;ke inte ,;å :.;tor betydelse. Värre var det med den förordning

som regeringen utfärdade 1746, som förbjöl! import av vissa " öfwer
flödswaror " , däribland både arrak och citroner,

Fem år senare drogs importförbudet gentlemot arrak från ostindien
tillbak a , varför vet man inte . Det var dock fortfarande förbjudet
att importera " öfwerflödswaror " såsom kaffe och cacao.
1767 kom nästa hot mot punschens

fortsatta existens. Då infördes

nämlieen ett förbud mot nyttjande av kaffe, chocklad , arrak och
punsch. Förbudet gällde både äkta och artificiell punsch. Med

artificiell punsch menades sådan där man istället för arrak an

vände rom, vin och/eller annat blask . Detta förbud mottogs natur

ligtvis med förtvivlan ute i landet. Ett exempel på den djupa

sorgen i de svenska he!lllllen är ! oljande mästerverk skrivet av Johan
Georg Lange nyårsnatten 1766 :
Sorge-Qwäde öf•,,er Den i Lifstiden så allmänt älsknde som wid dess
bortgång _ Sakn�de POUNSCHE den 31 dec . 1766

Ljufwa wätsk a i Tungans Nectar!

(Melodi: Vous Amans )

Som et rot-djur man dig jägtar,
Du från Edens wäxter slägtar,

Som en misswäxt drifs du ut,

Du dig ej fiirsvara mägtar :

Du ska d ö . Det blir ditt slut. : / :

.3 .9

Den som Kall-Skål kan behaga,
Har wäl mindre fog at klaga ;
Men en läcker mun och maga

Ser förgås sin bästa lust .

Hwar skall man numera taga

Sådan wällust, sådan must? :/:

Gom och bröst och maga . blöde,
Tårir utför kindren flöde

Pounsch skall ha de storas öde:
Hat och af,.,und l'! till l ön:

Han skall prisas ':>land de döde

Som förträfflig, smaklig, skön. :/:

· �i

Darrand' ja·g i glaset fattar;
Muntra wätsk a t Du mig mattar ,

Mer än Bischof/tjag dig skatta r .

2( �

Arrachl Bort! Farwäl ! Haf tack!
Ack! Ack!

1�

Ljufwa wätska: Tungans Nectar t

Du förswagas, du försmäktar;

� Bål best!ende av vin,

Ingen för din heder fäktar ;

champagne , socker och

Som en misswäxt drifs du ut .

pomerans .

Kall-Skål snart ditt rum inkräkt� � ,

Du skall dö . Det är ditt slut. : / :

Men tiderna förändrades . Kung i,dolf Fredrik dog och 1771 tog Gustaf lit
över. Alla överflödsförordningar avskaffades i samband med tron
bestigningen och kun6ens vinkällare förseddes i fortsättningen årligen med över 500 flaskor arrak . Den noggranna läsaren undrar kanske varför det kunglig:i. dryckesförrådet färseddes med arrak och
inte med punsch direkt . Orsaken till detta är att man i:indn fram
till 1840-talet huvudsakligen blandade till punschen i bål på
festplatsen och drack den varm, dessutom så salufördes punsch på
flaska för första gången först år 1845 . Mellan år 1771 och 1845

råkade punschen inte ut för några väsentliga förändringar, Arrak

importen förbjöds ett antal gånger, men besluten revs upp tämliren

omgående . Det största hotet var napoleonkrigen som gjorde importen
omöjlig. I början av 1800-talet blev punschen studenternas livs

elixir. Man drack

II

pu ",

11

punis

11

och

II

pubak

II

eller ock,,å

" punschade " man. 1845 upptäckte studenterna att den gyllene

drycken även gick att dricka kall och beställde följaktligen in

ett " aTgudahu3 ", vilket medförde att man fick in en i:Jhink fylld
med punschhalvor. Medan man tömde ishinken sjöng man, t ex

'10

Bröder det äro vi �lla ,

Bellman ::i.inc di.ipel::ctr1:>llen ,

J.u;;t::i viir moder vi k;,11" ;

Pappa är okänd. men sladder
J äG er , att B"chuc ct5tt fndder;

Vrok en ckål punc:ch l.>nk i ,'3 knllen,
:;ade: Om här hållen dufvet ,
:aippcr ni myror i hufv' e t ,

eller höll tnl . D e patriotink::, och :ckandin;,vi-;tiska kän:;lorn,:, svallade
vid pun;;chbålcn och i::ihinkarn::i . Men talen kunde :iven h::indla om den
si.ita, i;uldgul::1 drycken. Med dcnn.:i fi.irm::>. ning nvslutade juris stud.
Daniel l!lmsser ett lånet nnförnnde: 11 Blif,, er fulle af punsch;
Kunna vi väl vic;nre följ:. den r.tore : ;nlomos fi.ircskrifter, än dil vi
rikli�n och ymni,a njut:. af puncchen - där punsch är , dur :ir ock
andan, ock där andan är, där iir ock köttet . "

Från det att vinhandlarfirman J . Cederlunda ::; i.in cr 1845 fi.ir f�rcta

gån$en snluförde fabrikstillv::rk"•d pun.sch p:l hutelj ökade populari
teten stadigt. I slutet på 1800-talet f:1nns ett 30-tal märken på

m2rl:n2den och det svenska folket kon::;umeradc kring sekelskiftet

I
I

drygt 5 r. 1iljoner liter pun::ich årlieen. Blnnd märkena kan nämn., s
"Elevator Punsch" , "Telefon Punsch", "Ch(lmpngnecognacs Punsch" ,
"Hushålls Punsch" , "Kinesisk Mandarin Punsch " ,

11

Kuku Punsch", "Sport

Pun:;ch" , "Calle P-Punsch" och sist men inte minst "Publicist Punsch" ,
Ju närm�re 1900-talet vi kommer ju fler knep använde sig ststsmakten

av för at• göra livet surt för pun:;chvännerna . Man införde skatter

och tullar och cpeciella försäljningsregler , Det verkliga dråpslaget
var dock första världskrigets utbrott, vilket medförde totalt stopp
i arrakimporten. En olycka kommer säll4n ensam säger man ju och

mycket riktigt; innan kriget var slut infördes även motboken.

Med undantag av en kort uppgång på 1920-talet hDr försäljningen

stadigt dalat ända fram till 1970-talet . På 1970-talet har dock

en glädjande ökning börjat avteckn� sig. Det skall kanske tilläggas

att även under andra världskriget stod punschtillverkningen stilla
och den kom inte igång förrän

ar

1947. Vid denna tid gjorde system

bolae;et det osmakliga försöket att saluföra en vätska vid nmnn
" P 47 " • vilken innehöll rom,och p!::tå att det var pum,ch.

SlutliGen kan sägas att vanan att dricka punsch till kaffet och

vanan att dricka densamma v�rm till ärtcoppa har sin upp
1850-talet.
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Punschrecept

Efter denna långa historielektion är det förståeligt
om läsaren brinner av längtan efter att själv få till
reda sin �unsch. Förutseende nog publicerar vi därför
härmed ett mycket enkelt recept. Pöljer du det till.
punkt och pricka så kommer du att få 4 liter välsmak
ande punsch för mödan.
Ingredienserna som behövs är följande:
1 , 8 liter vatten, 1 , 2 kg socker, 1 liter arrak, 1 , 2 liter
renatbrännvin, citronsyra av en ärtas storlek, eau de vie
och sockerkulör.
Användbara redskap är följande:
1 st eyltgryta på ca 5 liter, 1 st slev, 1st träpinne
och 1 st kniv.
Tillagningen g;lr till )IA följande sätt,
Häll vattnet i a7ltg17tan.
Mät nittendj�J•t .. d träpinnen.
Skär med kniven en skåra i pinnen i h�jd med vattenytan.
Häll i sockret.
Låt vattnet och sockret koka ihop till· en sockerlag,
Sockerlagen är färdig när den har återfått det urspruag
liga vattendjupet. ( Det du mätte med pi.Dnen. )
Lit nu aockerl-«9Jl svalna pi. nA«ot k)-ligt ställe.
Dn. KAJ.U socterla«en blandas uitd.er FLITIG omrörni..nc
o�eller tssftiJlc •d. arraken och brämtvaet.
Släpp. nu 1 art.. av citronsyra.
Du har väl aie aluta1: rtra?
Runda av ... n� e1 eau de vie.
Sllaka dig &i'n1& tr.. till llur mycket .,.. de vie SOl!l
är lagoa.
Slutligen kan några droppar sockerkulör ielås för att
punschen akall få den rätta färg11r1.
ffu är punschen redo för förbrukning.
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-NYTT om NAMN
Peter Weiss
c/o Gardelius
Valhallavägen 22 A , 1 tr
1 1 4 22 Stockholm
tel. 08/15 86 44

Roland Wallin
Kungshamra 54 A
171 70 Solna
Anders Sivard
Boråsvägen 23
121 48 Johanneshov
tel. 08/48 85 76

Sten Nikolaev
Näsbydalsvägen 1 2xv
1 83 3 1 Täby
tel. 08/768 69 73

Lennart Börjesson
Nybohovsgränd 30
117 44 Stockholm
tel. 08/18 08 82

Per Stenfors
Krukmakargatan 50, 4 tr. ög.
1 1 7 26 Stockholm
tel. 08/69 78 64

De som envisas med att bära in Ur-Osquar
-;> i funkrummet . Han kan gå sönder och det
vill ni väl inte .
s ilverepsilonet.

!'
.

Sture på TTT som står ut med oss emittörer
och låter oss blada tidningen på den fina
blad.maskinen •

Ann- Marie Bergström, som har skänkt kruk
_
� växter till tolvan. De ska skötas vä l ,
Mats Önnestam och Janne Lundberg som
� ordnade lösningar till exempelsamlingen
i TET del två innan påsken,
Patrick von Matern som står ut med sina
kamrater och ställer upp på deras jippon.
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