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,.'.:ln· c.ens ordspråk:
Den vokala manifestationen
av emotionell satis:aktion
blir SP.nar"läggas till en
tidpunkt efter det att for
cerandet av en till ytan re
lP.tiv beP,ränsad naturlig ak
vedukt ,i llfullo �Emo:nförts.

Nu är den äntligen över! Emissionenshelge�. NåF,on sämre ma
nusstop-psdatum kundP. j'<f. nog inte ha vctlt. Det v·,r tolvan
fest, Promenadqounsert, trännrkurs och flervarre-KS som
spökade till det. Ef•;cr en otrolig arbetsinsats kan vi i
a1la fall presentera ett nummer, tyvärr utan det antal fo
tografier som borde ha ingått för att ytterligare lätta upp
innehållet. Det är framtagningen av dem som tar den mesta
tiden vid redaktionsarbetet.
40 mastiga sidor med rn··cket text för ni att SUP,O. på under
påsklovet. Vi hsr rotat i historien krin� den Ärcrika Revo
lutionen eftersom vi n�'�ira tjue;ofemårsminnet av :len hän
delsen. "Hemma hos" återkoruner efter P.n tids frånvo.ro, och
vi hoop'ls återk::imma med fler i fortsättningen.
En sak står definitivt klar efter :!llt jobb. Nu miste Emis
sionens skrivmaskin skickas på översyn. Två dåli�a bokstä
ver har blivit tre och det är 2nsträngande att dubbelslå
så många bokstäver. Till sist: Ha en trevliP. läsning och
Glad Påsk
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Kär·: E - Osqu ..,ruJd-· 1
Det närmar sig. Våren är på st '.rk fr·.mm'?.rsch.
Quarnev•,len gör sig alltmer pimind och får det
n.tt känmcs lättsamare ju närmare den kommer.
Direkt efter Quarnev�len kommer det '?.tt ordnas en
STUDENTMÄSSA. Alla kårer i Stockholm kommer att ställq
ut i en mässlok:,l på kungsgat� och det är meningen
att man skall visa upp dels utbildningen och dels
den service och övrig verksamhet som man bedriver.
Vi kommer att behöva en grupp som jobbar med det här
och det vore bra om vi kunde få med några som inte redan
är engager�de i andra saker. Ni som är intresserade kP.n
komma och tala med mig.
Ni vet väl att helgen efter det att skolan har slutat
så kommer TORS HAMMARE II att gå av stapeln ute i
stugan. Det blir en skattjakt i Vikinga�d�.
J0 g och klubbmästare jonas har varit och besökt
E - sektionen i Helsingfors och kommer att skriva mer
i nästa nummer. Vi hoppas dock att i år få hit representanter
från både Norge och Finland till Vårbalen.
Kårafton den 18/3 var en trevlig upplevelse då elektro
vann Iiamdart, Sejdel damer, Backhäf och den store.
Talangjakten. Är vi månne på väg mot ett eget spex?
ps.

Ampeeri , montööri, transformattori
kilowatti , voltti ja genera�ttori,
oikosulku ja proppu,
tähän minun lauluni loppo.
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Vårens Val-SM har avhållits. Det var ganska välbesökt och
stämningen var på topp, ty det bjöds på ett par sensationer:
Ordförandens helomvändning i klubbfrågan och att 1/Iikael Eng
ström blir ÖSK för andra gången! Den nya styrelsen som till
träder efter Vårbalen fick följande utseende:
Ordf.
Sekr.
Klubbis
12: erich.
SNO

Mats Johansson
Kent Örtendahl
Åke Sivard
Michael Hallberg
Sven Dahmberg

E2
E1
E1
E1
E2

V ordf.
Cecilia l'fälmfors
Hans-Olof Johansson
Kassör
V klubbis Ulf Svensson
Anders Vass
Källarm.
Per Ahlqvist
Öfvrig

E1
E3
E1
E1
E1

Nya är fem stvcken ettor som blir klubbisar, tolverichef,
källarmästare och öfvrig. Cecilia och Kent får andra poster
och de övriga tre sitter kvar en period till.
Förfaddrar valdes också. Fyra stycken!! Det finns en tendens
att de ökar med en person varje år. Engagemanget verkar det
inte fel på, så höstens mottagning ser ut att bli minst lika
bra som senast.
På kåren har det hållits kårafton. PRU hade b,,tt ut Mr Osquar
tävlingen mot en talangjakt, som vanns av Elektro:s lag "Spex
groupies reunion". övriga vita framgångar var en seger i dart
singe.lns ·damklass där förfadder Annika tog hem spelet, vinst i
backhäfet och att Karin Nilsson tog sin tredje raka i halvliters
sejdeln.
Fest i tolvan den 20 mars i Quarnevalsanda. Vilket ös! Tolvan
var fullständigt ombyggd till oigenkänlighet. Kaknäsgruppen pas-u
sade att ordna bildafton i pornographen. Bilderna blev dock för
heta för projektorn som kollapsade och måste skickas på lag
ning.
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Ärorika

Revolutionen

Det kanske inte är uppenbart för de flesta, att vi i vår kan
fira tjugofem-årsminnet av den Ärorika Revolutionen. Emissionen
har därför grävt i diverse gömmor efter arkivmaterial, som vi
nu kan presentera. För att få för- och efterspel till denna
händelse, blir det här historien om kårmössan.
Det hela började på en kårbal 1954, då inbjudna chalmerister,
under mottot "Ge åt Osquar en mössa även", överlämnade sex ex
emplar av en svart sammetskeps til1 dåvarande kårstyrelsen.
Nämnda herrar sade sig trivas med sin·mössa, trots att den
råkat komrr.a från Göteborg, och ville gärna ha den till en kår
mössa.
Den som ville mest hette Sigvard Bahrke och han blev kårordfö
rande året efter. Han kontaktade firman som leverat mössorna,
och den visade sig vi1lig att tillverka obegränsat antal till
humant pris. Efter ett kårsammanträde som varit svårflirtat
om mössans förträfflighet, satte han upp en anmälningslista
på en anslagstav1a för Fria Ord. 238 teknologer antecknade sig
i första omgången.
Knappen eller knoppen i toppen på kepsen skulle vara i olika
färger. En färg för var och av sektionerna, och det var här
det kom till konflikt. Elektro och Kemi ville bägge ha gul
färg på knoppen. Som motivering anförde kemisterna; gul fågel
i flaggan samt gul K-dräkt. Det säga också att Sigvard Bahrkes
fästmö, som gick på Kemi, hade gult som favoritfärg och att
det var en bidragande orsak att det blev som det blev.
Elektrikerna å sin sida ansåg sig ha mycket bättre motivering
ar: Gula tentamensböcker samt att elektronerna var gula, och
elektronerna var ju bland det äldsta som fanns. På ett SM sa
des att den gula färgen skulle det kämpas för med alla medel;
helst demonstrationståg eller revolution. Det bildades en re
volutionskommitte bestående av några brutala personer.
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På Kåren beslöts det att Kemi skulle få den gul� färgen och
Elektro fick nöja sig med vitt. Mössan invigdes den 19 april
med stor pompa som framgår av följande tidningsurklipp.

Tjuvmöte ·,ned våren

Orkestern som omtalas här till
vänster plockades samman till
evenemanget, och spelade under
namnet "Mössbandet". 11 dagar
senare ombildades den till
"Revolutionsorquestern" för
att senare få en fastare form
som "Promenadorques tern".

Ordfö,ond•" I T,J.,.i,ko hlio,kol4M midmdcdr Bmgt Norl,org, m •�
Bi�Ha Tor1l� och "PJ:1h.oolffl4flMA Sigearcl
'de 14 1n1innliga ,tudet1kma
Boluic< i,mgor lc<lrm1 "1141 Folket I trutema kring &tra Dm ny,, u•� en lllett ltepo
station rwiudo betänkumt pl huvu- .... 1116,kbll a.mmet - ... !mopp
deno när TeknWta höpkolUIO .otu· •• ollb . f11a tar fll'l• --
denter pl tond.opmidda&m t;juflllÖt· tlon ir .,. Ide oY fllrro klrordlö...,..
to vArffl, Invigde alna nya li:lrmilmor d... SiJ'rud' Bohrke. Don liar IDma
och spisade ahowslneenlum .June Ini. Codtlml •• lwa. men otwnom
Rlclunond. Den celebra tilldrq,ehen den n,du, ao<oplerato ..,. llörre do
flrada nämllaen med tutande i .horn len mecllemrcar, al lir det bua vara
och lunr, eolvatampnlngar och all- en tlddrip nir d .. blir deL Mo
aköns kvallficerai studentikos ''böl". run,en -.! .lcepom ir alt dm pl
Firandet hördes f.oktiakt ända nv .IIU "*"'' aitt oltoll hjlilpa Ull att lnn·
Sturei,an
l . men hyrespstema runt si.flera klrlivet och altta en .,:mula
om lt1"ns nya loltaler UPP" pl sirprlpl pl studenterna. Chalmers
Drottning Kristi.nu vä1 ha.r tydli- hu ju mössqi-, d vanor skulle Inte
, 1m hunnit viinja si1 vid Mdana vi ha det dU sade upphovsmannen.
l utavivningar nu,. N inp protester Jnvisnincsövninpma började med
Jarden- pl atarköl och ölgjar
av.
I hörda
Spexiea lillan June blev. den ny,, uta I trid,ArdOft och overslck till
mbaan till trots, eftermiddafe"" hu· ltuåpol och hornblunlna för all dir·
I1töijdes avfullkomligt öronbedövande li,i UPJ)Ollbont lis I huvudsiaden.
I vudattraktlon.Varje a.An.sDumm.er .At- med h.lilsa dm lilla bltvh aom plött..
'bifallsytt<inear lrm den församlade Orkester1!, var oti Wld.., I aitt alO&,
atuden.unenieheten och June själv det pp>ducerad• 1 stort. ,ett inte en
tyckt& •U alltihop var hell� trot. enda r.en ton under hela ''koncerten",
,,n hon 1111 knall&·ur uncen nqra mon det,nr moninpn,cch,viclde
:tlmmu UdlJ1H In hon ir von vid bara den· munterhet aom tvwlp. Stu
för att hinna vara med. De nya mö.s- dentllvel' skall ju vara ·un,e.får lika
j 90ma iiorde ett djupt intryck pA. utavivande ... aom orkestertonerna.
henn
1 e,försäkrade hon.
. Bring_
I

.
Missnöjet pyrde dock hos elek
trikerna. Den gula färgen hade
givits åt kemisterna! Kemis
terna, dessa uppkomlingar som
inte kände elektronens inner
sta väsen, som behandlade e
lektroner värre än joner, som
aldrig erfarit tjusningen av
och skönheten i ett oscillo
gram••• Vit färg! Oskuldens
och arsenikens färg! Arseniken
gick väl an även om den skulle
passa kemisterna bättre, men
oskulden••• Nu återstod inget
annat än Revolution. För att
få den rätta tidsatmosfären
saxar vi direkt ur dåvarande
klubbmästares verksamhetsbe
rättelse:

Revolution måndagen den 30 anril
Eftersom den ärorika E-sektionen förvägr,,ts använda sin anrika,
hävdvunna, under generationer begagnade gula färg till knoppen
�å kårmössan, beslöt sektionen efter al1v,1rliga överläggningar,
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förda under en förtät:,d, hotfull och bister stämning , där man
anade att kniven inte längre satt stadigt i slidan , ,. ,_ tt revo
lutionera. De revolutionära styrkorna ( god :cmslutning) snmla
des först i E :s ritsal för iordningställande av diYerse re
3
volutionsattiraljer . Medan denna sysselsättning pågick ( tera
pi ) , hölls de revolutionär:, . hela tiden underrättade om vad
sig på Nymble Corps tilldrog av en särskild ordonnans, som
vid förrättandet· av sitt uppdrag färdades ( ? ) på en velociped,
vilken, för idikering aY dess speciella funktion, var dekore
rad i sektionens ( dittills ) gula färg ( epitet se ovan) på
rostbrun botten. När de ickerevolutionära samlat sig på
Corpsen för att inmundiga vårlunch, slog de revolut:.onära till
( djävlar där skulle ni varit med). På en given signal tågade
dessa tappra upp mot Huset Med Revolutionens Gula Fana i spet
sen, tätt följd av Revolutionsorkestern , Samtidigt besattes
samtliga radio- och telefonstationer och en våldsam artilleri
eld begynte ( Swings Sport ) . Just då upplästes i radio en extra
n"hetsutsändning ( red. Uno Stenholm TT 5 0 : - ) med fö:..jande ly
delse:
Extra nyhetsutsändning från TT.
Meddelande har just ingått om att undantagstillstånd och stånd
rätt införts på övre Östermalm. En revolutionsjunta har i dag
övertagit makten på Nymble Corps och avsatt den gamla kårsty
relsen. De revolutionära har besatt samtliga radiostationer i
trakten. Några ytterligare meddelanden har ännu inte ingått.
Slut från TT.
Efter detta tågade de revolutionära in till de ickerevolutionä
ra , som motte de revolutionära med idel av skräck !i!menade an
sikten. Revolutionsgeneralen s teg tillsammans med sin livvakt
fram till podiet och höll under mängdens jubel följande tal:
1Revolutionstal.
Medborgare ! Frihetens timma har äntligen slagit ! E-sektionen
har länge nog dignat under den vita knoppen. Nu är tiden inne
för alla rättsinnade medborgare att förena sig. Ned med över
heten ! Lä:ige nog har de wh 0:drogt korrumperade syrande suttit
och varit nöjda med sina färRer. All fri åsiktsbild&ing har
dess,ci män förtryckt. De har skapat en osund personlighetskult
kring Sigvard W ( dubbelwe ) Bahrke. Hans handgångne hejdukar i
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den ynkliga K-sektionen har ursurperad den P,Ula knoppfärgen,
som varje rättsinnad medborgare . inser t illhör E-sektionen. Des
sa eländiga stinkmakare har uppenbarligen blivit så förvirrade
av de ångor de lyckats frambringa, att de icke kunnat inse
följderna av detta sitt handlingssätt. HAR DE INTE FATTAT ATT
ELEKTRONERNA ÄR GULA? Revolutionsjuntan, som vill verka för
medbor�arnas sanna upplysning, har därför beslutat att dessa
vilseförda skall återställa den rubbade jämvikten. De skola
till begrundan av s i t t rysliga brott skvndsammast färga alla
fria, demokratiska elektroner i vit kulör.
Medborgar e ! För att nu verkligen markera a t t en ny och friare
ere. har inbruti t och för att utplåna minnena från den osunda
personlighetskultens dagar har revolutionsjuntan uömt Sigvard
V: ( dubbelwe) Bahrke a t t i sin frånvaro hängas vid halsen tills
livet flytt. (En docka hängdes ).
Medborgare ! När nu frihetens timma äntligen slagit kan v i ge
mensamt gå ut i den härliga vårsolens glans under den eggande
parollen: frihet , jämlikhet och faderskap. /
�e revolutionära hade nu situationen helt i sin hand och kunde
fortsätta med vårlunchen. Radion kom med en ny extra utsändning:
Extra nyhetsutsändning från TT.
Från revolutionen på Nymble Corps meddelas just nu att de re
volutionära har makten helt i sin hand. I sin frånvaro har den
förutvarande laloppdiktatorn avrättats. Juntan har proklamerat
att ny tideräkning har införts från och med avrättningen. Lugn
råder åter i de berörda områdena.
Slut från TT.
Efter en stund försökte den ynkliga K-sektionen göra en kontra
revolution, m e n , men eftersom denna var illa förberedd och de
kontrarevolutionärä provokatörerna ej besjälades av den rätta
endan , som en rättvis och riktig sak ger , mötte de ingen för
ståelse från de ickerevolutionäras sida, ty dessa stödde nu
helt <le re,rolutionära. och de kontrarevolutionärP. kunde ned
kämpas efter en kort och häftig strid. Knoppdiktatorn ( var det
vålnaden? ) försökte hålla tal, men utan resultat.
För att ordna finanserna skedde efteråt en insamling. Denna
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inbringade dock inte tillräckligt med medel, vilket delvis be
rodde på att vissa mindre nogräknade personer behagade smita
från betalningen av de dryckesvanor de beställt, vadan sek
tionen fick träda emellan. Insamlingen räckte precis till att
betala red. Stenholm.
Det var klubbmästarens ord. Nedanstående bild hittade vi i Kår
bladet nr 5 , 1 9 5 6 ( dåtidens osqledare ) . Hoppas att den kommer
synas i trycket.
Vid de stilleståndsförhand
lingar som följde, visade
det sig omöjligt att åter
få den gula färgen. Då
g j o rde revolutionsledarna
en helomvändning. Elektro
nerna var vita och därför
skulle sektionens färg va
ra vit. . Allt som tydde på
att elektronerna någonsin
hade haft en annan färg un
danröjdes omsorgsfullt och
arkivelektronen målades vit.
Den nya tideräkningen som infördes bör vara bekant för de fles
ta, då den fortfarande gäller. 1/5 1 9 5 6 - 30/4 1 9 57 räknas som
år 1 och räkning sker binärt, vilket gör att vi i skriv'.uide
stund har kommit till år 1 1 001 och att år 1 10 1 0 inleds kl 00.00
1 raa j.
Hur gick det då för k�psen 9 Dess popularitet s j önk stQdigt un
der ett antal år. Den ansågs av många vara ful och till slut
tillsattes, på kåren, en kommitte för att undersöka möjligheter
na att introducera en ny mössa. Man gjorde en gallup som gav
positivt utslag och av de förslag som fanns , ansågs kommittens
eget ( grå mössa med tofs ) , vara bäst. Allt var frid och frö jd
när vår nuvarande mössa invigdes under en lunch den 3 0 septem
ber 1 9 6 1 ,
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U A R N EVALE N
�B:e Maj

Hej som fan, kan man säga till att börja med som start på
det hela. Skall här som utlovats, berätta mer om vår sektions
vagn och informera lite mer om den allmänna Quarnevalsställll!lingQn.
Mel'l först någonting helt annat: ••••••. . •••••••••. •• • ••• • • •••.•

Elektrosektionens vagn i Quarnevalen anspelar på det aktuella
satellit-TV-tema::t . Vi har delat upp förslaget på två flak, ett
på lastbilen och ett på en släpvagn. På bilen kör vi lite suspek
ta aktiviteter som brutalitet, våld, porr och liknande vilket vi
tar upp med tevekameror och sänder via satellit till den tittande
och lättpåverkade typfamiljen som residerar på släpvagnen i sin
HSB-lägenhet . Själva satelliten hänger som en ruvande druvklase
mellan flaken, uppburen av inbyggda ballonger. Ovanför Svenssons
växer en skog av antenner riktade mot det ständiga flödet av vad
som i den svårbegripliga debatten ofta anses som förbjuden frukt.
Meningen är alltså att göra en satir av den diskussion �om pågår
inom många skilda o mråden av samhället. Den debatt där som vanligt
det helt glöms bort att folk kan ta hand om sig själva.
YTTERLIGARE
Åtta st;,cken större vagnsförslag har vi från Elektro ltimnat ifrån
oss upp till staben, och de verkar ha fallit i mycket god jord.
Före mars månads utgång skall vi ha fått besked om tågets utseen
de och kan utifrån det sedan börja fylla vagnarna med de som vill
vara med och bvgga och leka. Ju fortare vi kan få en fast form
runt varje v�gn desto roligare extrafinessP.r kan vi arrangera runt
vagnen. En sak är säker, det finns jobb för alla. Bygga vagn, tigga
en eller varmateriel, sälj� Brux, varn med och
et
verkligen hett!
för inte tillhöra Qupol. När nästa nummer ko
)
Den som har hand om det på Elektro är: Bengt-Åke Karlsson ( "BÅK"
tfn. 0762/28059
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Vårens störst,. händelse kommer som vanlipt ·itt inträffa
med b örjan den 30/4 . Vi träff'ls tidigt på morgonen i tolv·:.n
för �-tt tills�'J.lls med vår'l inbjudn'l gäster ( bide nationell·t
och internationella). Skapa lite yrsel inför bussfärden till
Uppsala.
Två välträn'lde lag fr� sektionen skall med · årt gig=ntiska
publik- samt orquesterstöd kämpc1 om 1:a platsen i det tradi
tionsenliF,q forsrännet! Se till �tt du kommer och hjälper till
med att förs1Jara titeln i E-sektionens ägo.
Med segerns sötma 1.-rsande ur ögonen ( förhoppningsvis) iter
vänder vi till Stockholm. Nu är det dags att tända till igen,
vårbalen börjar på Str�d kl . 19.00!
Men balen slutar inte för att Strand stänger . ut::m vi fort
sätter att bygga på �rseln i Kröken ��� n 1tten. På morgonen
får de fest:mde chansen att visa vad de går för! Tänk om vi
kunde få fler deltagare i årets SILLFRUKOST än i fj ol!
Vid denna tidpunkt har säkert flertalet träningsvärk. De'ttå
har PR beslutat bota med brännbollsturnering � Kgl. Djurgården.
PQ vann det m7cket obscena priset f örra året, jag vet ;i.tt det
tar emot efter dryga 17 timm:!r•• , .
Men det vore j u härligt att visa resten av Teknis att E-sek
tionen är bäst på brännboll också ! Eller hur?
Så vila/ladda upp medans tid är .
Åke ( blirmde Klubbmästare)
Ulf ( blivande Vice)
PS.

I m".j är annars QUARNEVALEN det stor-i nummret. E- sek

tionens uppslutning blir som vrmligt man/kvinno-grP.nn ?
Sedan är somm'lren nästmi här men ingen missar väl Tors

Hammare II 6-8 juni ( preliminärt ) i Stugan .

DS.

Il

SNO ord
Så var det dags igen att skriva i Emissionen.

Vad som hänt sen sist är bl a att det planerade inköpet
av ersättare till Elvira blivit mer komplicerat än ti

digare. Orsaken är att det lån vi blivit lovade dragits

tillbaka. Nu ska ni inte misströsta helt, det kommer en

ny dator, men gissningsvis tidigast om ett och ett halvt
är.
Nog om detta. Nu över till någonting helt annat.

Under en av föreläsningarna i en ny kurs i tvåan skickades
ett papper runt . av studienämnden. Efter att ha passerat

några bänkrader var det fullklottrat med synpunkter på

kursen. Ungefär hälften var frågor -0m varför kursmaterialet i.., ie

var färdigt i tid. Varför dessa frågor? Redan vid kursinfot

meddelade föreläsaren att kursmaterialet inte kunde bli fär
digt i tid, Då skulle ni ha yttrat er!

Men för att ge en förklaring till vad det möjligen kan bero

på ska jag här räkna upp de stäl till förseningar jag vid
olika tillfällen fått höra.

De orsaker som är markerade med ( L ) kommer från lärare.
Inget av dem är från någon teknolog.
1 . Taskig planering

2 . Kursen är ny.

3. Ordbehandlingsmaskinen har krånglat.
4. Vi ilar inte hunnit.
5 . Sekreteraren har brutit armen.

6. Forskningen har tagit personalresurserna.

(L)
(L)
(L)
(L)

Denna lista kan säkert vara till hjälp för lärare i fram
tiden. Eller kan den göras längre?

Är det då alltid så att det är lärarens fel att kurserna

ser ut som de gör? Nej! Mycket kan skyllas på svårigheter
att samarbeta inom institutionen.
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I högskoleförordningen står: "institutionsstyrelsen skall

ver�a för goda studieförhållanden och ett gett samarbete
inom institutionen och med andra institutioner�. Vackra

ord men hur det fungerar i verkligheten ser vi bara alltför

väl. Här faller ett tungt ansvar på professorn. Det är han

som ska se till att institutionen har en fungerande under

visning, och det är han som efter samråd med personalen

skall beordra folk att j obba med undervisningen. Så fungerar

det i näringslivet, varför ska KTH vara ett undantag?

Tag det här med undervisningsformer. Varför kan inte lärarna
ha fantasi nog att själva komma med förslag? Produktutveck� .

lingen är väl producentens gebit? Kan man inte fixa en så
enkel sak som ljus sä · att tek:nl.lloa-erna.. s•% ·tsvlan, trots

kritik i åratal, lär man väl inte kunna utveckla sin under

visning i någon nämnvärd grad-heller.

Detta var en känga riktad till teknologer, professorer och

övriga lärare pä elektro. De s om känner sig träffade fär väl

försöka bättra sig. Om du har synpunkter på vad jag skrivit ,

ä r jag öppen f ö r diskussion. Eller varför inte skriva i
Emissionen om hur orättvis

min kritik är. Om ing€n hör av

sig får man väl tro att ovanstående är sant och riktigt. I

annat fall ställer jag upp och dementerar i nästa nummer.

5....-. [).�

Sven Da.hmberg

PS Å du, teknologen! Du har nu bevisat att du har synp\lllkter.
Ställ sedan gärna upp och för fram dem i kursnämnder,
studienämnd oc� andra organ.

PPS Visste ni att man har planer pä att lägga KTH under

industridepartementet? JÄTTEBRA! Vi får väl också en

sån där kris-miljard och skeppssektionen slår ut i blom

igen. Men -något förstatligande vill jag inte höra talas
om. För dä mister vi vär effektivitet.

VA! ? Jassä • • •

� 1(

� 1.:;

OPE RA-To R !
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Nu är det tid för mig att slita mig loss från det
fina privilegiet att få håll:1 ordning i 12 : an. Jag har
haft en mycket rolig tid med fixandet där och jag vill
tacka all� som har ställt upp och hjälpt till med att
få 1 2 : fm att funka. S,:imtidigt vill j'lg önska min efter
trädare Micke Hallberg ( E1 ) lycka till ! !
Eder 12 : eri.ch.

NO.,..._., SMOKING
i-,n,t:Oos

.:.� Sl.UT HED
De,s;m AAe tJ\J �

ÅRETS

J
HÖJDP UNKT ! !

Nu när jag sett att det finns så många talanger inom sektionen,
kan det vri.rq dags att börja förbereda sig inför vårens verkliga
evenem'Ulg
INTERNA SÅNGARTÄFVLAN PÅ VÅRBALEN
30 APRIL 1981
.,
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Alla ska naturligtvis V'.lra med anmäl er till allns eder körledare•Jan
( Jag finns :1lltid någonstans, om ej h,,r jaP, tel. hem : 2 5 84 3 0 )

i

Våren har kommit och därmed sartar även idrottens
våraktiviteter. Den stora begivenhetenär Jubellöpet,
vilket tilldrar sig onsdagen den 1.3/5. Jubellönet är,
för er som ej redan vet , en 1 2 tiilll!lars stafett som
pågår från sex på kvällen till sex på morgonen. Täv
lingen är öppen för såväl eliten som söndagsjoggarna,
varför alla uppmanas att mimäl;;. si11;. En fantastisk
upplevelse väntar alla som ställer upp i vårens lö
parfest.
I period 8 staz:tar sektionsjoggningen. Tre dagar i
veckan dr'.lr vi ut och springer några varv i slingan.
Tiderna är: Måndagar kl 17. 1 5
tisdagar kl 1 6 .· 1 5
fredagar kl 15 , 1 5
Tisdagen den 5(5 kl 10.00 anordnar vi EM ( Elektro
mästerskap) i löpning. Tävlingen är uppdelad i en
elit och en motionsklass. I elitkl�ssen - även utta� ·
ning �v · elitlag till Jubellöpet - springer man två
varv, medan motionärerna tar sig runt ett varv. Ett
stort deltagarantal ger många spadpoäng . vilka alltid
är välkomna i den· hårda kampen mot l.hskin om fj ärde
platsen i Spaden.
I kårens innebandyturnering har Ele ktros domin:ins
varit total. Två lap; har lyckats ta sig till semifinal, nämligen våra E-mästare "Goalsearchers• och "The
','/all". Då dessa båda möts i ens. semifin.:len är vi allt
så garanterade en fin'llpl::i.ts. "E-liten". ·det andra laget
i e lektrofim:.len, blev ( som väntat) nedsprungna av "Ull�s
hingst:,r", nnnars hade finalen kunnat bli "nelele ktrisk".
Slutligen tillönDkar vi er all� en Gl�d Pisk , med en
l"'.gom blandning 3:, mat, dr')'ck och motion.
IdrU
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VAD G A V V I G · DAG •
Treans studieinriktningar är olika och nya. Kursbe skrivningen säger inte så mycket om hur fortsättningen utanför
0

KT3 ser ut för oss. Vad leder de olika inriktningarna till

•

för verksamhetsområden? Hur ser framtiden ut för den branch
jag riktar in mig på?
Målsättningen med VIGDAG var, och blev, att vi skulle få
ett underlag till valet om kursblock och studieinriktning
i kolllll!ande trean.
Tillsammans med profilansvariga lärare bjöd vi in representanter - väl insatta i vad vi som civ. ing. kommer att syssla
med - från de tYJ)er av industrier som respektive block har
anknytning till.
En glad överraskning var den höga och jämna närv�ron av t"e�- 
nologer under dagen ( 7 5-85 pers ) .
Några av de frågor vi ville ha svar p å var:
Hur pass bunden blir jag vid mitt val?
Det visade sig att de flesta industrier har behov av E_ -. ingen
j örer från de flesta studieinriktningar. För dem spelar det
inte så stor roll vad vi valt, då de flesta inriktningarna
finns representerade h� s de s-t o_ra · företagen.

Dessutom ska vi inte glömma att industrin fullkomligen
SKRIKER efter E-ingenjörer, och att t o m USA annonserar i

den svenska dagspressen!

(:
Vilka valfria kurser är lämpliga att läsa?

<::P'(\-· � .

Svaret blev att språk och ekonomi är en viktig del som

'c�

ofta försummas bland teknologer. Andra lämpliga icketekniska ämnen är de som tränar förmågan att kommunicera i
tal och skrift med omvärlden, dvs förmedla kunskaper och

�I),

-l� t

ooif� o�

information.
Specialiserad eller bred utbildning?

Vi fick veta att en bred utbildning var att föredra. De
kunskaper som vi får på teknis är i många fall nödvändiga
baskunskaper, som vi sedan har som en bra grund att stå på
när vi kommer ut.
Detta trodde vi redan om de stora företagen, som har goda
resurser att internutbilda sina anställda, men vi blev smått
öve=askade

\

då de mindre företag� också tyckte så.

Nu ska det sägas att det bara var � litet företag (med
"endasttt 300 anställda) som var represent�rat på VIG-DAG.
Så vi ska kanske inte dra förhastade slutsatser vad det
gäller de mindre företagen.
Företagsinformationen bar ibland inslag av stor PR, men det
får tas med en klackspark. Det viktigaste var att vi fick
industriföretagens och teknikens områden belysta, och det
var nog många som fick valet mer aktuali·serat för sig.
Valinformationsgruppen

genom Arne Westin,Gunnar Florin.
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nOlla för en dag !
Eli fadc> _ o-:ch var med on alla ;'}-,- Hvand P , UPPnos.i.P'a , Tn>Pii::c-:1n de ,

UP?slupi:: "' " UJ.· � -·� sc.:-ict,-;! , r·:·F � 1,e,�:-i,::::..nde UPFt.{�·!
i<.cm pc.. v&/·a r1öten C"1 "!' ;.: �sL·l.,: . 1..:...·a nya och (:'BI!ila ideer. Hål] ögonen
U};P..na e.f":;€r � 1.: ." slc - cch a:::.s., ar., . � !

11.;ii�p ,il i ?tt förbättra de U1 " r etande dåliga resultaten av UPP-

;· :n;:;ningarna förra året. Känn dig UJ'Fmanad att ställa UPP pli detta

UPFdrag. Anmäl dig! ! !
Var??? Under vårens faddermöten e 11 e,· i

STUGAN
ÅterUPPlev nOlletiden under en dag i Stugan. Var med och träna UTP

det µya Skänderiet. En UP1'lyst fadder begär genast UPPskov med alla

andra UPFtänkliga aktiviteter under denna dag som kcmmer att bestå

av seriösa t;rUPPdiskussioner , s om varje blivande fadder bör deltaga
i, samt lekträni. ng med Skänderiet:

Allå initiativ och UPPslag UPPskattas och belönas .

plUPP

'11uv,e.L E111� s-r�ÖM 1 .SoM
LÅI?, l+A MV"1Tt\T tJ11e'(<l<t:T
''VE!-\ !'Al,./ VILL C?L1 C.1vt1..
flJG.l:N :lo(<:'?!� 1,J.vE.e SoM
t-\A11

FÖR

L.Äe j

6L12

Ös1<

�oe.1+ ei.iNcm.J !
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E 1 : Info om 2 : an kommer ni att få under period 8 , på någon
elevtimme , torsdagar k l . 1 3- 1 4 .
E 2 : F�rsöksval till studieinriktningarna har skett måndag
2 3 mars på övningen i Elkraft . Om du inte var med då,
s å fi�ns en enkät i ditt fack. Fyll i den och lämna
den till studievägledningen senast 8 1 0 3 3 0 .
Info om 3 : an vid tre tillfällen i period 8 ;
Block 1 presenterar sina kurser tisdag 2 8 / 4 kl . 9 - 1 0 .
11
11
Block 2
tis dag 5 / 5 kl. 9 - 1 0 .
Block 3
tisdag 1 2 / 5 k l . 9- 1 0 .
Äldre: Traditionsenligt får du välja bland alla valfr�a
kurser. Du kan alltså välja valfria kurser även
enligt den nya studieplanen ( årskurs 3 , LA 8 1 / 8 2
under förutsättning att mots varande kurs inte ingår
som obligatorisk i din studieplan.
Alla : Kom ihåg att s t udieuppehåll alltid ska anmälas i
på särskild blankett , hos s t udievägledningen.

GLA D PAS \�\
0

P . S . Under ?åsklovet ( 7 april- 2 7 apri l ) kommer vi att vara
på s tudievägledningen ytterst sporadiskt . Ring alltid
och ko�la innan du åker hit .
Du kan oxå ringa hem till o s s .

NAG LA
OPERATOR
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H E M MA H O S M I C KE
Det var ett tag sedan vi hade ett "Hemma hos" i Emissionen, så redax
tyckte att det var dags igen. Ett. lämpligt "offer" skulle utväl jas.

Våra funderingar s tannade vid en person som varken suttit i sektions
styrelsen eller studienämnden, men som ändå. arbetat mycket för sek

tionen. Han heter l1ikael Segersten och är känd som�<!:i:ka-el , .eångi;&:iet

författare och för den figur som förgyller Emissionens sidor. Ett te
lefonsamtal gav positivt gensvar. J,Jicke ställde upp.

.
Efter en lång mottagningsplanerardag i Saltsj öbaden, i!.ntrade två emit

teurer ett pendeltåg på Centralen. Resans mål var Häggvik i norra än
dan av Sollentuna, där vårt intervjuobjekt skulle b o . Väl framme bör
jade vi gå efter den, per telefon, beskrivna vägen. Ri!.tt gata hittade

vi utan problem och började leta efter rätt husnummer, då vi hörde in
tensiva knackningar från ett fönster bakom o s s . Vi vände oss om och

såg Micke stå och vinka i ett fönster på bottenvåningen av en tre-vå

nings hyreshuslänga. �n snabb förflyttning förde oss till dörren.

FOTO: FREOIIIK -

Väl innan dörren slussades vi direkt till köket, där en nybakt pizza
låg och väntade i en ugnspanna. Efter en smaklig måltid vidtogs för

flyttning till vardagsrummet , där våra ögon stannade vid ett par sto

ra färi:;fotografier av en torpedbåt. "Den där båten gjorde jag lumpen
på", svarade Micke på vår förfrågan om dess plats på väggen, och

plockade fram ett fotoalbum med allehandla bilder från den tiden. Han

gjorde sin militärtjänst som eltekniker i flottan, året mellan tvåan

och trean. Till hans större bedrifter där, hör när han ensam en nyårs

natt i land, i t jugogradig kyla tinade upp en frusen :ärskvattenled-

ning och sedan höll den i gång.
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För att få lite fason på kronologin i intervjun, började vi pressa

Nicke på hans bakgrund.

Jag är född här i Sollentuna, men bodde i Sandviken �ills jag var
tolv år, då vi flyttade tillbaka hit .

Hicke började så småningom gymnasi e t på fyra-årig teknisk lin j e . Där

hamnade han i en lll'fCket musikalisk klass och blev med i ett gäng som
ordnade rock-shower. Börja spela själv gjorde han inte förrän han

slutat gymnasi e t . Då blev det elbas c, ch en sådan spelar han nu i ett
band som heter Ikaros, f ö det andra han spelat i.
!·!icke plo�kade nu fram några tidningar och lade dem på bordet. De
pryddes av en Don Hartin-tecknad kossa och det stod EHHA med stora

bokstäver överst. Innehållet var ett stort hopkok av skämt , teck
ningar m m.

Den här gjorde jag och tre andra som specialarbete i plugget. När

vi la ihop våra förnamnsini tialer blev det EH11A, Hycket av innehål
let plockade vi från gamla Bruxanvisningar.

Efter trean i gymnasiet började IIicke på Elektro. Året var 1 976 och

som nOlla var han med i spexgruppen. Det spexet lär gå till historien
som ett av det ordvitsigaste som presterats. Nollnin�en följdes av
studier, men det första året kom inte enbart att ägnas åt det.

- Det tog inte många veckor förrän man var fast i Quarnevalsträsket.

Jag var nog en av de få som visste vad Brux var för någonting, ef
tersom vi stulit från gamla årgångar när vi gjorde EllMA. Jag var

intresserad av att jobba med den, så jag gick upp till generalerna

för en intervju. Dom ställde mig genast mot väggen med egendomliga

frågor som jag inte visste hur jag skulle svara på. Därför kände

jag mig- hemskt konstig- när jag gick därifrån. Jag trodde inte att

de skulle vilja ha mig med.

De ville tydligen generalerna för det hela slutade med att Hicke fick

plats i Quarnevalsstaben som Bruxpatron och därmed ytterst ansvarig
för Bruxanvisningen. I sanuna veva som Quarnevalen skulle gå av sta
peln blev han tillfrågad om han ville bli skaendare. Det ville han
och sedan dess har det blivit två sk ae nderier till.

�1

Förutom som skaendare

är det på den musikaliska fronten som !1ickes

namn dyker upp titt som tätt, Han kom ganska snart med i förra Sång
bokskommitt�n och blev där en av dem som fick göra det verkliga

grovj obbet , när boken skulle till att tryckas, På hösten i tvåan

blev han tillsammans med gamla klasskompisen Robban Bornelid vald

t i l l Eusikborgarråd, Deras oden är en hel historia för sig, långa

med de mest otroliga tungvrickningsrim. Hicke medger villigt: " Jag
älskar att rimma" ,

De slutade sin halvårs långa bana som IIDR med att vinna interna säng

artäfvlan på värbalen, På det viset har det fortsatt ytterligare tvä

vårbaler. På förfrägan om det blir en fortsättning svarar han: "Vet
inte, Vi funderar på att dra oss tillbaka obesegrade" ,

Vi övergick nu till att prata
om en liten figur som !-!icke

be13"ävat v:lr tidning med, Mr
'.!:psilon, Hur kom han till?

- Det var Tomas Trång och Ann

Base som ritade grisar över

allt , bl a i Emi s s i onen. Jag
tyckte att jag behövde komma
med ett motdrag av något

slag, De enda gubbar jag kunde

rita var snö(l"llbbar och där

ifrån var parallellen med
ett epsilon inte lång,

- Jag kan inte rita egentligen,
Är mest road av grafik,

FOTO· F�EORIK KEMPE

Det säger Hicke och försvinner för att återkomma med kataloger med

bokstäver, snirklingar, raster och andra finesser, Sedan dyker han

ner i ett hörn av rummet och fiskar upp en affisch, en konsertaf

fisch för hans förra band, Den är gjord med hjälp av sådana fines
ser, En riktigt stilig sak, tycker vi ,
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. e� S<!naste �� den?
..
n · �-.. t i.d.. � ed:c. .:· ·.ra:." jaI_: reco,!. tr: r
: för st1;..dir- .. eseberi.:i t�elsen fr.Jn USA])('__ 3]:on;:ii tte,

'{,�.(: har d.u för int: :-essen?

: -· usj. !-.. lir e�t s-t ·- �rt intresse som ni fi)!." Gtått. Läser mycl:c t gör jag,

(,ch <' � he:; st f2.nt,3.e:i.0s ocJ-: �cience I·'iction • .Jet var rnar för 0n del
år ::;Jdan, d,I ja(� var ':led i 1lcl1-..iensällsl�o..pet och höll på en del

med. deras -r;lånin'..--:- .

Idrottar du nå.c;onting?

Tnte mycl�c t . ,Jar; f()rsölcer s iwne en l:ilc�eter vai·je fredag, men det

;:.r a:1.1 -: .

c:'ilJ. sist f.r..i.gar vi . :icke vad han tror ·,m framtiden. Vilket sorts ar
�'t ':.E> han ':'"':'.·:1er atJ; P. har han ingen aninR om, Han tror att signalbe

handling tieu hjc'.lp av datorer cch andra di.;i tala systern kommer att få
ökad betydelse

och verkar vara myd:et intresserad av det. Han berät

tar ;,ärna om :,lmEts bildhandlinessystem och om ljudbehandling på digi
tal väg, :,ct.1 exempel tar han hur man lycl,ets få gamla Caro:uso-inspel

ningar att ] åta so:;, nya.

:.iet börjar bli sent och vi fär tacka Hicke för visat intresse. och

börjar vår vandring ner till pendeltägsstationen för vidare transport
till Centralen,

r-,.,

Lika 6 �
1 e l-< o b ös L .
Best 1 a 1 is ko
/ ek o
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Å R E - Kort återb erättelse
En reseberättelse skall tr�ditionsenligt utföras kronologiskt,
och då ställs skribenten i den svåra situationen att nysta upp
en hållbar startpunkt att utg� ifrån. Därför hopp.'.l.r vi in i hän
delserna �ed bakbundna viljor och ser var vi hamn�r.
Efter den utdragna lunchen tvingade vi oss ut i k-:lan igen. Ett
tiotal elektriker hade samlRts i Mörrvikshummelns puckelpist där
vi både kunde träna vår egen oförmåga och tappa hakan när vi såg
freest,yleåkarna förmåga sig inför söndagens elittävling.
Men kvlan tog ut sin rätt och istället åkte vi några stycken ner
till barnbacken som ligger vid dalstationen, där det inte alls
blåste lika kallt. Ett friskt gäng bedrev larvigheter och lekar
i den nästan negativt medlutande övningsbacken. Småningom blev
det i varje fall åter dags för hemfart till 'Brattis', där Lasse
Landin, BÅK, Mats Egeroth och några till satte igång att tillverka
en rysansvärd bana för kvällens tefatsgasque. Femtio vintoddyupp
värmda tefatiter slängde sig nerför en bana som skulle ha fått den
mest rutinerade rodlare att baxna. Vann gjorde Eva Elfgren och hade
dessutom den bästa tiden. Bästa landning gjorde Tina Selin och fick
därför även hon ett pris vid den efterföljande, något bisarra pris
utdelningen.
Söndag morgon var klar och kall. De extra redaktionella långkalsong
erna påtogs och några få men underbara timmars skidåkande utfördes .
Det var verkligen Åre som allra bäst. Trötta men glada och solbrända
satte vi oss i bussen för att hinna hem och duscha innan resan till
den stora staden skulle anträdas, men när allas våran Hoffa räkna
de in sina får så salrn.ades en. Febril jakt startades, men vi kunde
inte finna våran kära f�d. vice SNO och chefsemitteur. ( Inga namn) .
Grymtanden började göra sig hörda hos de som kände sig lite olustigt
snuskiga och verkligen behövde en dusch . och en något pinsam lynch
stämning spreds bland elektrikerna . För att inte spilla blod i onöu
an bestämdes det att den försvunne skulle ledsagas av Janne Arner,
vår skönsjungande skidlärare , tillbaka med en taxi när han dök upp ,
för l·rckligtv·is gjorde han det, i oskatt skick. Familjen var samlad!
Hemresan kan bäst återberättas av Anders Domeij son satt som själv
utnämnd ombudsman i vitscensuren. Inget ohört slapp över "hans" mik
rofon. Busschauffören Jörgen var den som rev upp det största gap
garvet . Viss kurr:1gömmaaktivitet berlrevs också, men bussen bedömdes
som kl�rt lrn.epig lekplats. Tack vare professionell f�rt�passnin�
kom vi hem till Osquars Backe före den pJ.·mernde tiden och vi fick
all:.l. en halvtimme till Mellan lakanen för att kunnt! drömm'l tillbaks.

BREV TILL TdE-INSTITUTIONEN
THS j10301
Kära TdE !
Vi är två telrnologer som följer årkurs E-3. Efter att
ha fullbordat kursen i 'TdE och vid närmare eftertanke lärt
oss mindre än vi hade 1räntat oss av 8 perioders undervisning-,
ser vi oss t0:ungna att lägga fram ett p,;.r av vil.ra synpunkter.
Som vi har uppfattat ämnet Tillämpad Elektroniks mål
sättning går det ut på att lära sig :
Förstå hur en trfU'lsistor fungerar och ser ut.
1.
2.

Förstå hur olik� block i en färdig kretslösning fungerar.
( nnalys )

3.

Förstå hur man dimensionerar bort de begränsningar tran
sistorn, i sig, h:ir. ( syntes

Eller =orlunda uttryckt Tillämpa de kunskaper om elektronik
m3ll har tillgodogjort S\g i de mer teoretiskt inriktade elek
tronikämnerna.
Självklart förstår vi att det finns många sätt att upp
fylla dessa målsättningar, men vi vänder oss emot TdE insti
tutionens sätt på följande punkter:
1.

Den totala avsaknaden a v den röda tråden som motiverar
till inlärning. Man hoppar omkring i transistorns och
den integrerande kretsens värld utan skönjbar plan.

2.

Kurslitteraturen. Som vi alla vet befinner sig den till
lämp'l.de elektrotekniken i en väldigt sn"!bb utveckling
'Jilket gör R.tt behovet av elektronikingenjörer med aktu
ella kunskaper ständigt accentueras i industrin.
Man frågar sig då om det är riktigt att pracka på
teknologer kurslitteratur för 700 kronor�)i ett enda ämne. Kurslitteraturen som till vissa delar föråldras på
mindre ä n fem år.
För att motsvara aktualitetskr,, v
. et har Markesjö
skrivit nya ( förmodligen lika dyra) biicker för att mot
svarR de g".mla gaml'3. inledande kursböckern'l.. Dessutom
har Charles Holts "Elictronic Circuits" accepterats som
kurslitter�tur ( 85 kr) vilken motsvarar fyra av Markesjös
böcker plus det man efter kursrevideringen anses behöva
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veta om fasta tillståndets elektronik.
OK, priset har gått ner, men man h,,r bart1 skjutit
upp aktu::ilitetsproblemet. Och hur länge o rkar Markes j ö
massproducera nya dyra böcker? V i vill dessutom påpeka
att i det lösbladssystem till kursbunt som såldes ( 50 kr)
ingick fortfarande bor"l läsanvisningar till M.·,rkesjös och
Millman Halkies böcker. Ska vi betala för läsanvisningar
till annat än Holt som är kurslitteratur?
3,

Tentamina. TdE liksom en del andra institutioner kräver
förhandsanmäl2..n till tentamen. Andra institutioner räknar
med en del som inte anmäler sig och bryr sig inte om det.
Så icke TdE ! På tentamensdagen visade sig att ca 2 5 tek
nologer försumligt nog underlåtit att skriftligen anmäla
sitt intresse att närvara vid temtamenstillfället.
Då det visade sig att TdE-institutionen hos LMC en
dast bokat stolar åt de som anmält sig, fördriver den
tentamensansvarige en del av tentamenstiden med att byta
ut tidigt ankomna icke anmälda, mot senare ankonma anmäl
da teknologer i olika salar, tätt följd av en svans av
t j ugofemtalet tentamensivriga och oroliga teknologer.
När allt lugnat ner sig och rätt man har fått rätt
( av datorn slumpmässigt utvalda) plrlts, bestämmer sig den
tentamensansvarige för att tala till de 25 försumliga.
Citat : - Jaha, då får en av er åka ner på stan och hitta
ett stadsbud, så att han kan möblera upp en sal år er, på
er bekostnad.
De 25 försumliga mumlar och skrapar med foten.
- Ja förresten, hur många är ni egentligen. Det får du
räkna!
En av de 25 försumlig·: repar mod och räknar högt. Den ten
tamensansvarige drar si� tillbaka och konf·e rerar tyst med
en av sina medarbetare som råkar finnas i korridoren. Re
sultatet av konferensen blir att vi fick förtroendet att
själva flytt� fyra bänkar med stolar från sal E18 till E16.
Den tentamensavsvarige försvinner för att leta efter
fler exemplar ( existens tveksam) av t ent'.l.!l. Han återkommer
efter ca tre minuter med en bunt tydligen rykande nykopi
erade tentor och meddel2r glatt , Citat: - Jar; har just fått
vet·1 att på ::mdra högskolor är man stenhårda på förhandsc1.n-
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mälan. Det här är sista- gången TdE är så här snälla.
Lugnet lär!,"r;:i.de sil:', :°;ter och de f örsumli,g;cl kunde ägna
sig år tentan. Som väntat började den ni.ed 30 kryssfrågor
varav ca 1 0 speglar fråe:eförfattarens klurighet och inte
TdE , Resten avslöjar om tentanden har lärt sig kännu igen
de kopplingar som den tentamensansvarige har valt ut från
de frågor för s jälvkontroll som finns i kursbunten ( 50 k r ) .
P å problemdelen utdelas 1 0 poäng till den som vet vad
h-parametrar och Q-värde är, 1 0 poäng för att känna igen en
strömspegel och 10 poäng till d.BB som kan, och kan använda
en operationsförstärkares � egenskaper.
Man frågar sig vilken sorts kunskaper den här sortens
tentamen återspeglar?
4.

Attityder. Det här är en känslig punkt för de flesta, men
vi vill ändå tala om att vi uppfattar TdE:s atmosfär som
nedlåtande gentemot teknologer. Är det nödvändigt?

Vi vet inte hur du nya kurserna ser ut, men hoppas att våra
synpunkter inte ska behöva uppstå hos någon 2.nnan.
I all vänlighet
Gunnar Holmen � Torsten Partell
P S. Brevets innehåll formulerades före anslåendet av tentaresultatet.
D S.
'11)

700 kr== Mn.rkes j ö:

KA R LA
PLAN

Inledande kurs A
Pulskretsar
Analoga kretsar

Inledande kurs B
Digitala kretsar
Effektkretsar
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DJU AGARDS
BRON

NA R\IA - OPER�TDR

Segling
Att vinna. en kapps egling
Under en kappsegling måste en seglare fatta hundratals
beslut. Hc:n måste t<: hänsyl'l till en mängd olika faktorer.
T.ex. konkurrenternas manövrar, vågor. ström , vindrikt
ningar, vindens avböjning vid lon d . väderleksrapporten
och en hel hoper med andra saker.
För att kunna ' innQ en kappse�ling krävs det att man gör
minst misstag när man fattar sin� beslut, och att båten
har bra fart. Dvs. att båten inte går långsammare än
någon konkurrents.
Båtens fart beror på många saker men här de viktigaste.
Teknik i båten
Skrovet

Seglet och riggen

Vikten

Hur man styr i vågorna och hur
man rör kroppen vid olika man
ö,rrar tex. stag1rändningnr.
Skrovet ska vara styvt, så att
det inte kan "suga fast" i
vågorna. Båtens våta yta ska
vara så jämn och fin som möjligt
för att undvika bromsande
turbulens.
Seglet ska med h jälp av en "bra"
mast kunna trimmas för att ge
maximal fart framåt. Oftast efter
strävar man den ideal::-. 0 ·ingprofilen,
vilken inte �er uppho'.' till någon
turbulens kring seglet .
I allmänhet är det en fördel att
båt+besättning har sn liten ,rikt
som möjligt. Ett und'1Iltag är när
det blåser mycket� Ju tyngre besätt
ningen är , desto bättre kan man mot
verka 2.tt båten kränger och om
v:mdln. den kriingande kraften till
fart framåt •

.2. 8

Hur man segL1r runt b:7.nan beror p\ taktiken 0ch strc1,tegin
som seelaren har gjort upp.
Strateein är den del då man bortser från konkurrentern·,,
och bar;,, försöker utn·1 ttja vind och vågor på bäste� sät t .
Vågor
På kryssen är 'Jågorn:1 ett hinde r . Däremot på slör och
läns gäller det �tt försöka surfa så mycket som möjligt
på vågorna.
Vinden
Vinden är , ':ilket kanska framgått, båtens motor. Vin:ien
är tyvärr inte så stabil. i�ven ute till havs pendlar
vinden hela tiden kring sin huvudvindriktning med viss
tidsintervall. När man kommer närmare land eller seglar
på en ins j ö blir det hela mer komplicerat. · . -· Vid frånlandsvind är det störd vind 20*höjden på land.
1:,111>
,,
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Vid -pålsmds,·ind är det störd vind 1 0*höjden på land.
Vinden strävar alltid efter att skära stranden Yinkelrätt,
för att senare återta sin ursprungliga riktning.
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Det gäller alltså att bedöma hur nära land man k3.Il segla
utan att hamna i lä , men också kunna utny ttja vindens
a\·böjning maximalt.

�

Om det inte blåser så myclet får molnens rörelse större
betydelse. Ett vRnligt vitt moln fungerar som en dammsugare. Det SUP,er ti�; sf g- vinden.
')
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på ena sidan o m molnet blåser det mer,
eftersom där samarbet:-.r huvudvinden och "molnvinden".
Däremot rwtar vinden p.:l nndra sidan .
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Ett regnmo ln fungerar t,:ärt om. l\'är
drar de med sig luft. Det blåser ut
sarr.ma sätt blir det mer vind på ena
andra sidan.
Varm- och kall-fronter som passerar
vinen på liknande sätt.

regndropparna faller
från molnet, och på
sidan och mer på
b:!llan påverkar

Termikvindar är ett fenomen som är vanligt stilla
soliga sommardagnr . Luften ovanför land stiger upp när
den blir varm. För land ,.,.ärms upp snabbare än vatten.
Kall luft över vattnet fyller på över land.

f V,�r,n

J_ I
K.C, I
��,,._
.

En mer märkbar termik är sjöbrisen. Det är iå större
landmassor som värms upp intill vatten. Det innebär att
sjborisen för det mesta uppträder · id kusten. Principen
är den samma som för den lokala termiken, men skillnaden
är att sjöbrisen ·,rider med solen.
Exempel

Kl

9

Det blåser en ganska svag frånl<mds· ind

Land värms upp och vinden dör ut. Molnen
Kl 1 0
över land som var på väg ut över havet starmar up_p.
Den varma luften värms upp " ramlar ner" en bit ute
till havs

[ �-- ' . �-,__J_

....,,......�.�-- "'\/'\.,�J
Man ser en krusning på vattnet ute till havs som rör

sig mot land. Det börjar alltså att blåsa ett par
kilomet"iut från land.

Sjöbrisen har nått land. Vinden ökar sedan
Kl 1 1
succesivt fram till ca kl 1 4 . Den har då vridit med solen
och står vinkelrätt mot land.
Vinden fortsätter att 'irida samtidigt som den avtar.
När solen gått ner och land blivit kallt ko;;uner det
en liten land.bris.
Blåser vinden från börj<J.n mot land , förstärks vinden av
sjöbrisen samt att den brukar vrida med solen.
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Ström
Stöm är ,terligare en faktor att ta hänsyn till ,
Strömmen är som starkast där det är som djup�st.

-�

-� ��------·.

-----

�_:_-,,; {< �
När man är ute och seglar märker man inte att det är
n1�on ström . om man inte är i närheten av något
som sitter fast i botten. Man kan då slänga i sin svamp
för att bestämma strömmens riktning och styrka.
Det händer ibl<.nd att det är f_ördel att segla på en
sida a•r banan, med a,:seende på vinden, men att strömmen
sätter imot mer där. Är strömmen stark är det oftast
len man t2.r störst häns y n till när man gör sitt ,;ägval .
Nästa Emissionen kommer att innehålla den viktiga
taktiken mot konkurrentern11.,
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Lökar är någonting, som l i gger i tiden. Samti digt är de en ganska
t i d l ös företeel s e . Det är kanske detta faktum, som gör att l ökar
i ntresserar och fascinerar så många männi skor. Löken har inom s i g
e n inneboende kraft och mys ti k , som l änge har gäckat vetenskapen.
Sentida forsk n i n g har vi sat att en l ö k är ett, hos vissa växter,
underj o rd i s k t skott, bestående av en jordstam, LÖKSTOCK, med för
kortad staml ed. Löken är underti l l försedd med bi rötter och på ö
versidan med breda köttiga och näringsrika b l a d , LÖKFJÄLL, Lökväx
ter är van l iga i nom fami l j erna l i l j e - , narciss- och svärds l i l j e
växter . Lökar av s l äktet ALLIUM används v i d matlagning. Van l i g mat
l ö k , ALLIUM cEPA, kan vara gul , röd el l e r v i t . Bland vita sorter
märks syl t l ö k , som är mycket småvuxen och tidigt mogen. Gräs l ö k ,
ALLIUM SCHOENOPRASUM o c h v i t l ö k , ALLIUM SATIVUM, används som kryd
d a , medan purj o l ö k , ALLIUM PORRUM, används som grönsak.
En banbrytare i nom l ö kforskni ngen är den finske l ö kexperten Terve
Si pul i . Hans i nt�esse för lökar väcktes v i d mycket unga år. Som
sjuåring besökte han Paris t i l l sammans med s i n mor. De var ute och
flanerade i P i ga l l e och passerade P l ace Blanche, där den traditio
nel l a "Marche d ' Oi gnons" j ust pågick. A l l deles utanför Moul i n Rouge
fanns ett stånd med jätte l i ka lökar. När Terve såg dessa utropade
han : "Ah, Vi l ka Lökar! " . Detta uttryck har b l i v i t kl assiskt, men
det används bekl agl i gtvi s i något missvi sande sammanhang
Terve S i pu l i har vigt sitt l i v åt l ökfors k n i n g . Otal iga är de l ökar
han har undersökt. Trots detta har han i n te gjort speci el l t stora
framsteg . Det enda påtagl i ga vetenskapl i ga rön han gjort är upp
täckten att l ö k är ett a l l deles utmärkt medel mot baksmäl l a. Hans
metod går ut på att man pressar saften ur t i o vi tlökar i ett g l a s ,
f ö r a t t sedan raskt häva detta • . Baksmäl l an uppl evs sedan i nte som
något s törre problem.
Den banbrytande delen av Terve S i pu l i s forskning tog ett snabbt s l ut ,
sedan han brutit upp Roslagsbanan med e n armerad purjol ö k . Numera
är han s k r i bent på t i d n ingen Al l t Om Lök. I denna tidskrift h i ttar
man bland annat följande behovsrelevanta recept:
LÖKSOPPA
Ingredienser, 4 pers:
5-6 stora gula lökar
2 msk matfett
1 , 5 1 kraftig köttbuljong
salt, vitpeppar

basilika, körve l , rosmarin,

salvia
ev soja
ev kryddkrasse el persilja

Gör så här:
Skala och skär löken i tunna ringar
och låt den ' smälta' i fettet i en
gryta.

Tillsätt buljongen och krydda efter
smak. Förstärk gärna buljongsmaken
med lite soja.

Låt soppan koka på svag värme och
under lock ca 1 5 min. Smaka av den
noga och servera den gärna med lite
klippt kryddkrasse eller persilja.
Riven ost och rostade brödtärningar
eller gratinerad ostsmörgås är gott
att servera till. Even�uellt vin
bör vara vitt, torrt och fruktigt.

32

.rMBR(1 + f,f,d,) ODER;.AR
( Även om dom inte alltid är förnuftiga

Detta SM gick i förvirvi=ingerl$ tecken, Den månghövdade publiken
blevo förvirrade när de sågo'1,raas antal , Fröken B Hall blev
konfunderad beträffande antal STÖL som skulle införskaffas , De båda
"MBRen ..- 2/3 (Bytt e Bytt), kunde under några förvi=ade ögonblick, ej
helt bestämma. sig, för vilken tonart som kunde vara liimplig att fram
föra den andra delen av andra odet i , Den andra delen av första odet
framfördes helt utan tonart , Resten av mänskligheten är nu förvirrad
då det verkar vara mer elle� mindre slut på biljetter till
SKALÄRMUSIKENS QUONSERT, Jag hoppas att ni lyckades få tag på några,
annars får ni väl gå två g-ånger på nästa års quonsert,
Till sist vill jag framföra ett varmt TACK! till min medarbetare
�Hans J Taube (Nilsen ) , utan vilkens medverkan ett sågant odes
framförande och sådana odestexter hade varit totalt omöjliga.
Vidare vill jag rikta ett stort tack till min granne, med vars
hjälp jag nu kan presentera en helt autentisk japansk översättning
av Köp varm korv,
Eder alltid )
� �
��

0, .�:;-�

Fotnötter: Hytt e Bytt är en nystartad trio, som helt saknar
motsvarighet i hela :Be.stuträsk.

t

= 1 /4PAUS

Mel: Black Magic Woman

Mel: Sov på min arm

Nog har jag bläck med mig, jo men
Nog har jag bläck med mig, jo men
Nog har jag bläck med mig, jo men
Jag saknar ju inspiration
Nog har jag bläck med mig:, jo men
Jag klarar inte av att ta en ten

Säs på min arm
Ketchup på byxan
Jag kan ej äta
med gaffel och kniv
STICK:
Hur jag försöker
koordinera,
kan jag ej gaffel
och mun approximera

Ta ej din back från mig, baby
Ta ej din back från mig, baby, YBAH!
Ta ej din back från mig, baby
Din öl ger mig inspiration
Ta ej din back från mig, baby
Jag behöver ännu en ölinjektion

Sås på min arm
lforr uii · 'j)yxan
Jag är nog ganska
naiv och primitiv

Mel: Förhoppningsvis känd

Mel: Rock a.round the clock

Det var en gång
! en sångförfattare som irl80t skrev
Hur han sig i huvet rev,
pappersarket blankt förblev
Var pennan veck,
eller saknade han bläck?

Köp varm korv
lföp varm korv
Härlig korv med mycket senap
Köp varm korv
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TÄFVLAN
Härmed inbjudes alla E-Osquarulda att medverka till kommande
sångboks innehåll, genom att skriva roliga, slående samt lätt
sjungna texter till välkända melodier. Detta i form av en täfv
ling i två klasser:
Klass II B ( fria klassen) :

Texter till v:_,lfria, _men väl
kända melodier.

Klass III:

Valfri text till Interncitiona
len.

Bidrag lämnas i sekreterarens fack i funkrummet, senast 5/J .
Märk bidr:.cget med "Sånr,bokstextskrifvartäfvl:m" .
SBK ( Sil.n�bokskommitten )

Uppfattar• • •
, • • den bostadslöse ynglingen svarta lägenhetspriser
på 20 - 30 000 som ironi?
• • • nötkr:'turet en film från slakthuset som ironi?
• • • Bruce Springsteenfanset som köat 1 4 timmar utan att få
btljett, bilj ettköp för tusentals:,Jtronor som ironi?
• • • sälmamman en väska av sälskinn som ironi?
Man kanske borde Tara försiktig med ironi.

+ + + +
En gång i tiden, för inte så· länge see.an, beslöt sig kårfullmäktige för
att förbjuda strip-tease och "Qulturfilm" i kärhuset.
Inte en enda ledamot var emot beslutet. De såg ingen ironi i det.
Mats Önnestam

'f'TT

$ 1(Ä1-1.T : IVÄl'TAt>
s2:1eno1Jsni"J ... !
VAn brr VM. � levt.
Mio D'l.T �
Jo I T�tt�r- Äie_
V lTT Sl!t.J
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Dramatikens och rom::i.ntikens mästarinn,i Björg-Åsa Karlsen
har under en djupdykning i den ständigt växande manuskript
högen lyckats återfinna originaltexten till det tidigrire
som för alltid förlorat ansedda kapitel tre i det storslagna
episka verket över Ture och Teklas öden och äventyr i den
hårda och kalla värld vi kallar vår vardag.
Vi kan nu publicera detta kapitel och är i och med det ikapp
med händelseutvecklingen och ser med stor spänning fra.m emot
den mycket ovissa fortsättningen i framtida nummer.
Men f örst en kort återberättelse av vad som skett i kapitlen
ett och två.

alltså , nu ere så här va att den här killen Ture va, han pluggar son
en gris uppe på teknis och tycker allt liknar skit va, men så spanar
han in den här helschyssta bruden Tekla eller va hon heter på tricke
när han ska på squtt alltså, å så gör dom sällskap va, uppför rull
trappan då det på en gång blir helmörkt alltså.
!aEi_!el_ _!r�

-Vad var det som hände, frågar Tekla med en röst som närmast pål!linner
om hennes egen.
-Lyset slocknade och rulltrappan stannade, svarar Ture mycket allvar
ligt . "Sånt har hänt förut", fortsätter han.
-Det får mig att tänka på hallonglass , säger Tekla.
-Varför det?
-Jo förstår du , när proppen gic� hemma hos oss när jag var liten , då
blev det mörkt. Men inte nog med det , frysboxen st9.llllade och vi barn,
ja egentligen så var det bara jag, men ialla fall så smälte all den
glass som min p::i.ppa inte kunde låt" bli att köpa hem , han är lite konsti
ibland min pappa, den smälte alltså och då fick jag alltid sätta i mig
all hallonglass först för den smälte fortast.
-Så intressant, utbrast Ture intresserat.
Ett svagt knorrande och susande från övriga rulltrappsresenärer fick
Ture att återvända från drömmar om sommarängar, hallonglass och bar
fotalekar med Tekla till den bistra, mörka verkligheten på Tekniska
Högsko lans tunnelbanestation. En känsla av att vara den starka kraft
som skulle leda de övriga initiativlösa viljesvaga fåren ut ur denna
situation började växa sig stark inom honom."Det måste vara pruttaren
jag tog innan jag for hemifrån som ger mig detta självförtroende",
tänkte han.
-Hallå alla! Ture h ö j de sin röst så att alla de som stod paralyserade
tätt intill varandra i de:t mörka trappschaktet fick lov att hålla för
öronen.
-Lugna dig lite va ! sa Tekla som var den som drabbades värst av Tures
högljuddhet eftersom hon stod alldeles bredvid honom.
-Ursäkta mig, fortsatte Ture lite tystare . "Ni förstår ritt jag tog en
grog� innan jag gick, så jag har lite svårt att veta vad jag säger�
Därmed tystnade Ture och den initiativförmåga han känt svälla inom sig
pös ur honom som luften ur en ballonF·
"Här krävs en kvinnas uppmuntran" tänkte Tekla och satte sig ner bredvi,
Ture son helt tappat taget om verkligheten och besviken sjunkit ned på
ett av trappstegen, befriad från alla föreställningar om sin egen stor
het och ledarförmåga.
-Se :iig omkring, började Tekla. "Se dig omkring här i denna lilla värld.
Föreställ dig själv som den som blivit utsedd att föra dessa stackars
eländiga varelser till deras trygga hemvist. Det är du Ture som är den
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som blivit ålagd att rädda oss ur denna svåra situation , Se dig omkring,
detta är din värld, det är här du skall visa din omgivning att du klarar
det som förväntas av dig , Jag är vid din sida, Ture".
-Jag ser inte ett dugg, sade Ture, det är ju kolsvart. Och förresten
så har alla redan gått uppför trappan upp till biljetthallen.
Tekla lät sin blick sträva upp mot höjderna, upp mot det klara skenet
som framstod i all sin härlighet långt ovanför deras blottade hjässor.
För första gången på ett tag såg hon återigen ljus och hennes sinnes
förnimmelser tolkades av hennes hjärna · som lycka och lättnad.
-Låt oss tillsammans anträda den mödosamma marschen upp till SL:s
portar i det neonupplysta templet, uppmanade Tekla sin nedslagne färd
kamrat, och något i hennes röst fick Ture att inse att inte kunde han
sitta och deppa i en stillastående rulltrappa så här på en fredagkväll.
Men precis när han var i begrepp att resa sig så kände han en hård
och kall vindstöt slå mot hans ansikte i samband med att nästa tåg
anlände till perrongen. Som genom ett trollslag så tändes alla de ljus
rör som tidigare varit svarta och trappan började att rulla.
-Vad skönt att det är över, sade Ture samtidigt som han reste sig ,
-Ja, det är sådana här hemska upplevelser som gör att människor kommer
närmare varandra. Tekla uttryckte ärligt sina innersta tankar för den
person som varit henne nära under den svåra tiden i mörkret.
Väl uppe i biljetthallen tittade de bägge teknologerna varandra i
ögonen och log. Denna vardagliga och för dem mycket bekanta sal med sina
automatspärrar, söndersla,g:na telefonautomater och långhåriga spärr
vakter tedde sig denna fredagkväll som ett rosaskimrande luddigt moln
landskap för de bägge. Ture handlade efter den impuls som plötsligt
hade uppstått inom honom. Trots att verkan av groggen sedan länge hade
ebbat ut så vågade han ta Tekla i sin famn och med en beslutsamhet som
den störste fältherre g jorde han vad en man i hans situat�on måste göra.
Efter att ha besegrat sin störste fiende, sin egen osäkerhet och fått
smaka av segerns kyssar rodnade Ture, skruvade tån mot s tengolvet, knöt
händerna på ryggen och rodnade ännu mer.
-Nämen va gullig du är, sade Tekla.
Ture var nu alldeles illröd och skruvade hela sig mot stengolvet.
-Men du kan inte stå så där hela kvällen, kom nu så går vi upp till
Teknis och tar en osquarsburgare tillsammans!
Teklas resoluta beslutsamhet fick Ture att återfå fattningen och sluta
med det där urlöjliga skruvandet och rodnandet. Istället tog han helt
käckt Tekla under armen och raskt gick de bägge tillsammans ut från SL: s
domäner där de bägge unga helt nyligen så lyckosamt genom ett beklagligt
missöde fått upp ögonen för varandra och insett det stora som känslan
av att inte vara ensam i mörkret innebär.
Kläderna avhängda i förvaringen, det sedvanliga konstaterandet att det
verkar inte vara något drag här ikväll samt det snabba svepandet av de
första tre ölen. Det här squttet verkar bli likt alla andra tänkte Ture
resignerat och lite luddigt på grund av ölen, samtidigt som han läppjade
på sin fjärde sejdel. Tekla hade plötsligt kommit ihåg att hon skulle
upp tidi�t imorgon och nästan direkt efter deras gemensalllr.la frossande av
grillsupen fått lov att ta farväl, med ett löfte att höra av sig redan
imorgon eftermiddag. Om det var hans b�rnsliga emotionella uppträdande
nere i tunnelbanan eller det att han bara hunnit med två stora öl under
det att de åt som hade fått henne att leta efter en ursäkt att bege sig
hem kunde inte Ture förstå. Han slog bort tanken med en hastig gest med
högerarmen som även fick honom att slå ut ölen . Tage, hans studiekamrat
som satt sig bredvid honom sedan Tekla hade gått blev naturligtvis inte
glad över ölen, men eftersom han var en förs tående kamrat så hällde han
ut resten av sin sjätte öl över Ture för att de tillsammans skulle kunna
gå och köpa en varsin ny.
När vi nu lyckats täppa igen de tidigare luckorna i handlingen
så kan vi rikta blickarna framåt och invänta den fascinerande
fortsättning som naturligtvis kommer i framtida utgåvor av Emissionen
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Nya regler för civilingenjörsutbildning vid KTH.
Vid senaste mötet beslutades om att följana.e fortsättningsvis
skall gälla:
§1.
All undervisning skall vara rolig eller underhållande.
§2.
Undervisning som ej satisfierar §1 upphör med omedelbar verkan .
Målet med civilingenjörsutbildningen vid KTH är att skapa lugna,
harmoniska och känslofulla tekniker.
§4.
Med benämningen "tekniker" skall menas en mänsklig individ med
förmåga att begripa och tolka verkligheten.
Med benämningen "verkligheten" skall menas det som uteslutits
enligt § 1 .
§6.
G enom att tillämpa principerna enligt §§ 1 , 4 och 5 skall det
i §3 uppställda målet nås.
§7 .
Det som sagts i §§ 1-6 är fullständigt sunt och dessutom logiskt.
§8 .
Den undervisning som återstår efter det att §2 tillämpats skall
anses som överflödig.
§9 .

Slutsatsmässigt enligt §§ 2 och 8 kan KTH anses som överflödigt .
§1 o.

Med benämningen överflödig skall menas det som flödar över.
§11 .
Flöde skall tolkas som ett tekniskt begrepp och faller därigenom
under § 1 och anses som ej överflödigt.
§1 2 .
Enligt §§ 9 och 1 1 kan KTH ej kombineras med tekniska begrepp.
Därigenom säkerställs uppnåendet av det i §3 s tällda målet.
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RIS och ROS
Osqledarens superredaktör för ·'ett han lät Emissi-::>nt'n
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Alla som hungerstrejkade p1 Sergels Tor�.
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OPERATOR.
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