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INSICRN
Nytt nummer igen..... .

Nog om detta. Vi försökte att ha manus

Denna gång har vi äran att presentera

gasque till detta nummer, men intresset

godbitar , bl a skaendarspex, kårmaskis,

dock inte tapt. Vad vi verkligen behöver

ett välmatat budgetnummer. Med många

Q-kör, sport, plasmafysik ooh ordford.

Det något annorlunda utseendet på förra

nu.mret upprörde tydligen E-Osquars
annars så lugna sinne. Krav på vissas

för detta visade sig vara svalt. Vi ger

är ris- och rosor, skvaller, rykten och
bilder från evenemang som vi själva ej

varit på. S å kom gärna på nästa manus

gasque och spåna med oss.

Nästa nummer skall innehålla Quarne

avgång restes. Men lugn E-Osquar , red
aktionen har inte tappat fattningen , utan
vi har beslutat att inte göra omslaget

va I en, så därför måste den komma ut

babianstjärtfärgat igen. (För övrigt

för att vi ska kunna göra större delen

(=hälften av tidningen, enligt vissa)

fattades detta beslut redan förra gången,

men färgblindhet är ett känt faktum inom

tryckeribranchen. Vi beställde nämligen

spygrönt).

EMISSIONEN nr 3 1984
Utgivningsdatum:

av t ldningen· före byggveckan.

Tills dess, ha det så bra och lycka

ti 11 med SOLA-springande och Quarnevalsbyggande..... .

Adress:

I redaktionen:

Tecknir.gar:

läsdagen). Manusstopp är dock 4 maj

Ar.o:ånp: 19

29 mars 1984

RaRnar Kåhre, E-82
Lena Lange, E-82
Anders Björ�man, E-82
Peter Davidsson, E-83
Per Ivarsson, E-83
Mats Bjurström, F.-83
Elmer Vaxlund, E-81

så sent som den 16 maj (onsdag, sista

08-37 23
0753-808
08-15 30
08-771 35
08-15 qo
08-714 82
08-14 17

43
15
16 Y.
_, Wot.J
93
34
26
95

Tomas Edström, E-83

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

EMISSIONEN
THS
100 44 STOCKHOLM
Osauars Backe 12
08.:21 31 18
PP-Print, Bandha.o:en
800 ex

Nästa manusstopp: 4 maj 1984 kl, 15:00
( OBS! freda@: l
Icke signerade artiklar tar redaktionen
ansvar för,
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ORDFÖRANDEN SVAMLAR
För näst sista gången

Hej ii,:en !
Nu börjar det dra ihop sig till det crescendo av aktiviteter som avslutar
läsåret. Om du vill veta allt som sker tycker ,jag att du noi,:grannt studerar
PRs och de andra sektionsorganens artiklar.
Om ni läser anslagstavlan i tolvan så finns där ett upprop från kårens
förvaltningschef där sektionerna ges chansen att utsmycka tomma ytor i vårt
kårhus.
Som skönhetsråd fungerar FC själv,
Som ni förstår har rena
sektionsprydnader ringa chans att godkännas.
Jai,: hoppas att detta inte
hindrar oss från att komma på något roligt, vackert, unikt eller annorlunda,
Bästa förslag tedras vid sångartäflan.
En annan trevlig sak som sker på kårfullml!ktige 3 den 26/3 är att sectionet
( Anders J nior om nu någon inte visste det) kommer att väljas till
kårens nya inspektor efter förslag från bl.a Elektros representant i
sektionsrådet (min blyghet•.••• ).
SRKB vad är �et? SRKB står för studieresekommite B. F.lektro har två st,
studieresekommiteer fyndigt kallade SRKA och SRKB, Dessa alternerar, förra
sommaren åkte t.ex SRKB till Japan och i år är det SRKAs tur att resa. Nästa
sommar (85) är det där- med tänkt att SRKB skall ut igen, Arbetet i en
studieresekommite brukar starta på våren i 3:e årskursen. Man kan t.ex
ordna ett möte där representanter från tidigare kommiteer informerar. Tyvärr
har arbetet i SRKB 85 inte kommit igång än och jag söker nu någon eller
några som är villip:a att dra igång verksamheten. Om du tycker att en
studieresa verkar något att satsa på hör av dig till mig,
Det är redan dags att börja fundera på nästa termins funktionärer.
Valberedningen består av mig,
Anders Lundqvist och Eva Larsson. Är du
intresserad av något som sekttonen sysslar med så hör av dig tiJ: nåp:on av
oss. På tal om val så hålls nästa SM torsdagen den 3/5 kl, 17,30 i Kröken,
Då vår öfvrig Patrik Dyberg är bortrest vid tiden för presstopp så passar
jag på att mer1dela att det gå!" bra att beställa SOMMARTRÖJOR nu. T!"ycket är
inte kla!"t ännu men det blir säkert något liknande tidigare års.
Till sist köp vårbalshiljett!!!!
Vi ses Stefan.
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HEJ!
Just nu sitter ni förmodligen och tummar belåtet och förväntansfullt på en
vackert blå och silverfärgad vårbalsbiljett. När det här nunret kommit ut är
förmodligen biljetterna slutsålda.
Men,har du av något skäl inte köpt så
fråga PR och kolla på anslagstavlan efter återbud.Det blir traditionellt
pampigt och högtidligt på Grand, och ett mycket intensivt e�terkör på hemlig
ort.För dej som är intresserad kommer det att finnas många tillfällen att
hjälpa till med arrangemangen under vårbalshelgen.PR,t.ex, kommer att behöva
hjälp med dekorationer,på efterköret m.m.,m.m•• Kontakta oss om du känner dej
kallad.
Sista PR-arr,
innan påsklovet blir presquttet 13/4 (Pugh på squtt), Vi
planerar att ha ett samkör,
eventuellt sittning, tillsammans med våra
trevliga grannar flygRrna.De är bl,a, kända för sin välsorterade bar,Don't
miss it!
Det ryktas dessutom om ett tungt, mycket tungt, Quarnevalskör i maj.Elektro
tjuvstartar quarnevalsveckan direkt efter val-SM-et 3/5.För vidare info, se
Quarne-anslagstavlan i Tolvan el).er attakera generalissimon Peter "Struvan"
Chudi,Har ni så överlevt kombinationen Vårbal-Quarneval, och dessutom orkat
studera inför tentorna i period 8,så kommer PR i sin outgrundliga omtanke om
Osquar och Osqulda att ordna en tentapub lördagen 26/5,Pru ordar nämligen
ingen. Från klockan ett och till sena kvällen kan man dricka öl,äta mat och
spela brännboll på borggården, Då är det sommar, .•.
Livet är som en apelsin,
vi älskar er alla:

EMISSIONEN

Hej på er alla och pust!
stund sitter vi två
skrivande
I
förfaddrar och försöker jämka ihop
fadderHstorna. Det är långt ifrån det
lättaste man kan tänka sig, eftersom
hela rasket har blivit snedfördelat 7
det finns grupper som har 6
faddrar, och det finns grupper som har
lika lite folk som Tylösand om
Vi blir väldigt glada om Ni
vintern.
(stort N, artigt) kommer till oss och
säger ungefär såhär:
- Jo, vi två här i XXX-gruppen skulle
till
över
gå
oss
tänka
kunna
ZZZ-gruppen istället, eftersom vi är
så många och de inte har någon fadder
alls.
Lyckas vi inte fixa ihop listorna till
en någotsånär rättvis fördelning,
tvingas vi att som sista åtgärd enkelt
och resolut flytta folk mot deras egen
Detta vill vi alltså försöka
vilja.
undvika.
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Nog om detta. Det finns fler saker att
planera och tänka ut. Redan NU kan vi
tala om att det blir ett stug-kör den
då DKS anno 11101 ( vilka
16 maj,
prissar?) kommer att öva sig på oss
vanliga dödliga. Naturligtvis blir det
och den kommer att
fest efteråt,
kombineras med ett alldeles hejdlöst
där alla får
nOlleuppdrags-spåneri,
komma med sina egna förslag.
Det skall vara fester i höst också.
DKS fixar som bekant det mesta, men
fadderiet skall ordna Fadder-Skaendar
gasquen (kvällen före stadsorientering
(efter densamma)
Prisgasquen
en),
och utflykten Andra Dagen. Det är
litet jobbigt för två personer, så
festfixarkommitte
av
form
någon
kommer att ordnas. Dyk gärna på oss
om ni vill hjälpa till.
På faddermötena framöver kommer vi
att snacka om "Välkommen till
bl.a.
Elektro", telefonterror och naturligt
Innan dess
fadderindelningen.
vis
kommer EMK att ha sitt första möte,
så förhoppningsvis har vi lite grann
att komma med då. För er som tror
att EMK bara står för elektromotorfsk
kraft, kan vi tala om att EMK också
betyder Elektros Mottagningskommitte,
och består av oss förfaddrar, två
skaendare och två studievägledare.
Nu ska vi sluta prata strunt.
Förfaddrarna,

181 kuggar

Freddie + Yerquer

Det ryktas
att....
-Emissionen är den f'Järde dimensionen

-kunskapen flyger snabbt ur E-Osquars huvud
-ordförande bara orkar Jäsa j _genom
halva tidningen, nämligen omslaget
Två kugghjul roterar enligt f iguren, det

ena kugghjulet har 181 kuggar. Hur många

varv har det lilla kugghjulet snurrat då

de två oilarna innuti hjulen är mitt emot

varandra igen? ........

-kop iatorn har gått över till mörkvitt
'-Öfvrig inte kan läs a

.G la"djartde
rt:,fte :

'

Nu fungerar telefonen igen.

I
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PLASMAFYSIK

Borta. halvvägs till Sibirien ligger 'Kraft
huset'. högst upp i detta hus finns en in
stitution som inte är att beblanda med de
övriga institutionerna i detta hus. Det är In
stitutionen för PLASMAFYSIK. Denna insti
tution sorterar under LNE men ger undervis
ning bJde pJ E och F.
Ett gemensamt reportageteam frJn Emis
sionen och The Force beslöt sig för att besöka
denna institution. Till vJr hjälp fick vi Göran
Marklund som villi� berärtade för oss om vad
han och institutionen sysslade med.
LITE HISTORIK
FrJn början hette den Institutionen för
Elektronik och gav en grundkurs i elek
tronik i Jk 1 för E och F (obligatorisk
kurs{ Med elektronik menades pJ den tiden
gasurladdningar. elktronrii'r och gamla hed
erliga radiorör. 1963 delades institutionen i
tvJ delar med varsin professur: plasmafysik
med Hannes Alfven som professor och elek
tronfysik med Nicolai Herlofsson som profes
sor. Till institutionen för plasmafysik hörde
en forskargrupp ledd av Bo Lehnert. som
sysslade med fusionsforskning. 1968 fick Bo
Lehnert en självständig professur och denna
forskargrupp bildade en självständig enhet:
Institutionen för plasmafysik med fusions
forskning. Denna institution har ingen un
dervisning för teknologer utan sysslar utes
lutande med forskning. Möjligtvis kan man
tänka ett reportage därifrJn , Emissionen eller
The Force vid ett senare tillfiJJ/e.
1975 efterträdde Carl -Gunne Fälthammar
Hannes Alfven som professor för P/asmafysik.
1967 Jkte Hannes Alfven till Kalifornien för
att forska och sedan dess delar han sin forskn
ing lika mellan KTH och universitetet i La
Jo/la där han ocksJ innehar en professur.
SCl.lR '#l' INO

LITE FAKTA OM PLASMOR
Plasma är en gas som är sJ varm att
atomerna joniserats. dvs det finns fria elek
troner. vilket medför att plasmat är elek
triskt ledande. Plasmor är nJgot mycket vik
tigt. ty mer än 99% av all universums ma
teria är i form av plasma. Genom den nya
rakettekniken och nya fina elektroniska in
strument har direkta mätningar pJ plasmor
blivit möjliga. Plasmat man må'ter pJ finns
dels natur/i� i magnetosfären kring Jorden.
dels framstå'/ft pJ konstgjord väg i laborato
riet. Plasmat i magnetosfå'ren kommer dels
frJn den översta atmosfären. som joniseras
av kortvAgi� solljus. dels direkt frJn Solen
via den s k so/vinden. So/vinden är ett
tunt och hett plasma. som ständi� strömmar
ut frAn Solen. När sedan so/vinden trå'ffar
jordens magnetfält innesluts och deformeras
magnetfältet. se fig. Detta inneslutna omrJde
kallas magnetosfå'ren.
GRUNDUTBILDN/NG
Institutionen har en frivillig kurs i Jk 4 pJ
E och F' Plasmafysik.
Kursen gJr frän grundlåggande plasma
fysik. där man definierar vad ett plasma är. till
var man finner plasmor i rymden och vilken
betydelse de har för Jorden. Under kursen
har man dJ passerat ämnesomrc1den som:
kvasineutralitet. plasmors konduktivitet,
magnetohydrodynamik. Ohms generaliserade
lag. energiutvinning genom fusion. tokamak.
framställning och diagnostik av plasma i lab
oratorium. Man kan dock säga att mycket
av teorin i kursen grundar sig p8 TET:ens
Maxwellska lagar.
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Det brukar vara c:a 20 deltagare. jämnt
fördelade pJ E och F. pJ kursen. Men nu
vill man även satsa pJ att ha kurser pJ B.
ty man har upptäckt att plasmafysens teorier
kan appliceras pJ jå'rnframställning.
EXJOBB
Institutionen brukar ha 3 J 4 exjof>..
bare/Jr. dessa delas dock i viss mJn med
de övriga 'P/asmainstitutionerna · (Acceler
atorteknik och Plasmafysik med Fusions
forskning).
Förslag på eJ<jobb:
' Undersökningar rörande den kritiska hastig
heten. Dvs vad som hiinder dJ man skjuter
ett plasma mot ett neutralt gasmoln.
' Dubbelskikt. därjoner och elektroner accel
ereras inuti plasmor. Detta sker bl a i mag
netosfären.
' Fusionsforskning.
FORSKNING
För niirvarande har institutionen ett finger
med i ganska mJnga forskningsprojekt. Efter
som det för det mesta rör sig om enorma in
vesteringar sJ samarbetar man mycket med
andra institutioner. b3de inom Sverige och i
andra delar av världen. Göran sjå1v beriittar
att han sysslar med forskning pJ rymdsidan
diir man arbetar som bast pJ att göra i ord
ning ett experiment som skall siindas upp med
den helsvenska forskningssatelliten VIKING.
Den skall s:indas upp 1985 (mer om detta
senare) Man iir ocksJ medexperimentator i
en satellit som skall gJ upp i so/vinden och
göra miitningar diir.

VIKINGSATELLITEN
VIKING är som sagt en svensk satellit.
den har till största delen byggts av SMB och
mJnga svenska och utländska institutioner är
med och sänder upp experiment. FrJn Sverige
deltar. förutom Plasmafysik. även Uppsala
Jonosfarslaboratorium. som bidrar med väg
experiment inom det l5gfrekventa omrJdet.
och Kiruna geofysiska institut. som skall
mäta joner. elektroner och jonkompositionen.
Bland inbjudna länder finns t ex USA och
Canada. VIKING skall vara redo att tas
upp hösten 1985 av den gemensamma Eu
ropeiska forskningsraketen ARIANE. Syftet
med VIKING är att mäta uppe i jonosfiiren
ovanför norra halvklotet. Informationen kom
mer att mottagas vid den Europeiska raket
basen ESRANGE utanför Kiruna. En anlägg
ning som kommer att användas mycket i sam
band med VIKING är det Europeiska samar
betsprojektet EISCAT. som är en stor radar
anläggning med flera sändare och motta
gare placerade i norra Skandinavien. Sverige
har endast stStt för c:a fem procent av
kostnaderna för EISCAT och fSr följaktligen
använda sig av den ungefär en fem procer>•
,,..
av tiden.
/' - - ·-
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MERA FORSKNING
Vid institutionen för Pl/asmaysik med Fu
sionsforskning är det stora projektet just nu
den s k JET. Joint European Torus. som skall
byggas i England gemensamt med andra eu
ropeiska stater. JET iir en fusionsreaktor av
Tokamak-typ. dvs en apparat. som genom ett
starkt magnetfält innesluter ett plasma varvid
experiment kan utföras. JET kommer att
användas uteslutande för forskning.
LÄS MERA.l!l
Institutionen vill gärna ha mera teknolo
ger till sina kurser och olika exjobbsprojekt
s5 g5 dit och hälsa pS om Du tycker att det
verkar intressant.

Reportageteamet bestod av
Ragnar IGhre och Henrik Hagwall
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EMISSIONEN

Dl! SKALL ÅKA PÅ UTBILDNINGSHELG ! ! ! ! ! ! !
DU SKALL SITTA I INSTITUTIONSSTYRELSE!
DU SKALL BEVISTA STUDIENÄMNDSMÖTEN! ! ! !
DU SKALL LÄSA STUDIF.NÄMNDENS ANSLAG! ! !
DU SKALL INGA ANDRA INTRESSEN HAVA
JÄMTE ESN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

OCH GUD SADE:
Att ett antal till åren komna Osquar
har hårt men rättvist petats utför
ättestupan och måste nödvändigtvis
ersättas av ur blöjorna klivna tek
nologer. Intressant och så arbets
krävande som man gör det till själv.
ALl,VARLIGT TALAT:
Du sitter med i
institutionens styrelse som f'ull
värdig
ledamot
och
bevakar
i
synnerhet teknologernas intressen.
Det brukar vara ca 2 sammanträden
per termin.

nr
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GUD (vist ) :
Förtvivla icke. Vad jag nu förtäljer
må Du lyda på det det ms gå Di p: väl.
Du skall storartat avklara Ditt värv
om Du blott följer min ledstjärna.
MOSES TOLKAR DET SÅLUNDA :
Jag skall bege mig på kurs. Där
skall jag inh!ämta kunskaper i såväJ.
organisation
som
ekonomi
och
hierarki .
GUD:
Sunt tolkat,
jög kunde inte gjort
det bättre själv ( tacka fan för det
när man använder telepati ! ) .
Du
skall helgen före påsk boka in i Pin
almanack !
MOSES:
SAKEN ÄR BIFF! ! ! !
( Gud

ESN-pamp , Moses

"!, reds.anm. )

MOSES SVARADE:
FÖr att klara detta måste jag skaffa
mig vissa elementära kunskaper.

Sen förra numret har dessa E-Osquars
tagit det definitiva klivet över till
.1aktmarkerna söder om Valhallavägen:
Göran Lallerstedt
Ake Sundberg
Hans Olandersson
Hans Aqvist
Peter Lundström
Magnus Isaksson
Jan Nilsson
Anders Röcklinger
Urban Wretlinge

E74
E76
E78
E78
E79
EBO
EBO
EBO
EBO
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Tro d ef om du vill
Ingen har väl inte någon gång fascin
erats och funderat över de stora py
ramiderna straxt utanför Kairo, Myker
inos, Chefrens och Cheops pyramider,
även om man bara sett dem på bild,
Dessa pyramider (ett av världens sju
underverk,
det enda kvarvarande) har
alltid
mystifierat,
engagerat och
lockat till nyfikenhet även om man för
övrigt inte alls är intresserad av
egyptologi,

l

Samtidigt är det ett känsligt faktum
( för egyptologer) att så få data om
pyramiderna är bevarade, i skrift och
i bild, Detta betyder att presenterade
teorier förblir just teorier, l detta
fall också dåligt grundade sådana. Det
är märkligt,
tycker jag, att vi så
snabbt sväljer vad någon säger eller
skriver.
Det här med en så liten faktabas gör
också sitt till för att ge pyramiderna
ett mystiskt skimmer kring sig och sin
historia.
I det följande kommer den största pyr
amiden,
Cheops pyramid, att mer in
gående beskrivas.
Först lite fakta.

II

• •

"bara" vara att mäta kolossen tyclcer
,an. Höjden anges i våra lexicon till
•ellan 137 och 146 meter. Den riktiga
öjden är ca 147,8 meter.

För att göra lämnade uppgifter 1 upp
slagsverken
lite trovärdigare (det
kanake bara var en liten miss det där
med höjden!) så skulle man ju kunna
ange bassidans längd rätt. Det finns
fyra stycken och om de är lite olika,
p g a att det fattas ett och annat
stenblock eller så,
så borde väl
medelvärdet vara rätt så okej, men
inte, Här anger lexiconen melJ.an 227,5
meter och 233 meter. De� riktiga vär
det är ca 232 , 2 meter.
När det gäller "lutningsvinkeln" på
pyramidsidan, ja de värdena som anges
i böckerna ska vi inte tala om.
Är det inte lite märkligt att man an
ger så oexakta värden på något som
faktiskt står där?
Nå, vinkeln (en sidas lutning mot bas
planet) är ca 51 grader och 51 bågmin
uter,
Pyramiderna är byggda av sandsten.
Endast ett mindre antal inre block är
gjorda av granit. Det finns totalt ca
2,5
miljoner
stycken stenblock l

För att beskriva hur dåligt underbygg
da egentligen "pyramidologiska" fakta
är, så kan man bara återge ett exem
pel:
Höjdmåtten på Cheopspyramiden
varierar beroende på vem man talar med
eller vilken uppslagsbok man använder,
trots att pyramiden faktiskt står där
den står,
Det borde ju egentligen

3. STC,IV\ GALLERIET

S. NEDATG.AEN tlE
G�NG\:N
6 . UPPi..TC,�ENOE
C,ÅNGc.1-1

f. 'LUFTIC.AIJALEll."
8. U1t�?2.uNc.L1GA H<>Ucr

Il
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Cheopspyramiden som varierar i vikt
De inre stora
mellan 3 ton och 6 ton.
balkarna av granH ( 4 3 stycken) väger
ca 75 ton styck.
Skulle man lägga ut alla stenblock i
1 meter bred och en meter hög mur
en
så skulle Cheopspyramidens block räcka
till en mur lika lång som Sveriges
kustgräns.
Pyramidens yta täcktes ursprungligen
av nästan vit,
slät kalksten vilket
medförde att den var ca 1 5 4 meter hög
från början. Denna kalksten användes
senare av egyptierna att bygga mina
reter i Kairo med. Lite granct av denna
kalksten
finns kvar överst på den
mittersta pyramiden, Chefrens pyrami d .
Det här kalkstenshöljet gjorde också
att bassidans ursprungliga längd var
ca 242 meter.
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Utgrävare har inte �unnl.t någonting av
värde,
varken någon mumie,
skatter
eller hieroglyfer i pyramiden.
Detta
kan bero på,
menar man, att pyramiden
plundrats men då undrar man ( i vanlig
ordning ) : Tog plundrarna verkligen med
sig hieroglyferna också,
dessa tecken
som finns i ett så rikligt antal vid
alla andra pyramider och gravar eller
de kanske skrubbade bort tecknen med
borste och svinto,
bara för att vara
elaka? Nej ,
faktum är att man endast
hittat
fyra tecken,
målade med röd
färg på en av granitbalkarna över
kungens kammare.
De betyder H-W-F-W,
alltså fyra konsonanter som kan sam
mansättas med vokaler på en mängd
olika
sätt
så att de bildar t ex ett
namn. (Se bild ) .

l

skarvarna mellan
i
Medelavståndet
stenblocken är 0 , 8 mm. Trots detta har
man lyckats använda cement mellan dem.
medelnoggrannhet
över
Slipningens
blockytan är endast 0 , 05 mm,
ett fan
tastiskt faktum, endast dagens optiker
fixar
med moderna maskiner sägs det,
något dylikt.
Pyramiden
ning, det
uter.

antar en nord-sydlig rikt
skiljer endast 4 , 5 bågmin-

Pyramidens
inre består av ett antal
snett gående gångar och luftkanaler.
Dessa gångar är dåligt anpassade för
att man skall kunna gå där. Det "stora
galleriet"
(3)
är ca 10 meter högt i
tak.
I kungens kammare ( 1 ) finns det
en
sarkofag,
en sten�ista,
ca 1 , 5 x
0 , 8 meter.
Till denna hörde även ett
lock men av den återstår det nästan
bara grus
(turisterna,
ca 1 5 . 000 om
da ' n ,
har tagit bitar av locket med
sig hem) . Drottnigens kammare
( 2 ) är
helt
tom.
Ett utrymme
finns också
under pyramiden, i själva berggrunden.
( Se bi l d ) .

.J

---- - - - - - - --- ----PS Den 3 april kl
1 9 . 0 0 hålls ett
föredrag om dessa
pyramider i ABF
huset, Sveavägen 4 1 , 3 tr.
DS
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fl- W- F - W
Man har alltså inte hittat ett enda
bevis
på,
i eller vid pyramiden som
säger att det var farao Cheops som Hit
bygga den.
Det som fick egyptologerna
att
"ge"
den åt Cheops,
var att man
hittade en liten,
halvmeterhög staty
föreställande Cheops nere i en grav
kamrnare i närheten av Sfinxen.
Tänker
efter lite så ä.r det märkligt att
man
det skulle vara så att först bygger
man en pyramid som det tar minst 60 år
att bygga men sedan glömmer man att
smycka ut den,
man anger inte ens vem
som lät bygga den!
Jämför t ex med
farao Tutanchamon, han talade minsann
om att det var han som låg där i grav
en, men han hade inte ens en pyramid
att ligga i .

EMISSIONEN
del litteratur om
finns en hel
Det
dessa pyramider, ned alltifrån vanHga
"etablerade" teorier till en hel värld
av mystisicm och ockultism. Personlig
en anser jap; att båda dessa betraktel
sesätt är ytterligheter. Jag tror t ex
inte ett dugg på de vanliga klyschorna
om hundratusen slavarbetare som byggde
denna pyramid på 60 år med bara en
t i l l att göra
verktyg
som
sten
Kom ihåg att det
stenblocken släta.
nästan ljka stor
fjnns ytterligare
pyramid och 1 hälften så stor alldeles
A andra sidan tror jag inte
intill.
heller på allt som sägs om mystiska
krafter och dylikt även om det finns
en del märkliga samband och fakta.
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Detta

kan

stämma för det är idag ett

bland flygpiloter att
välkänt faktum
de inte vill flyga över pyramiderna
"instrumenten blir
som de säger,
då,
En
som tokip;a just över pyramiderna • .
pilot höll också p å att få sätta livet
till när han med helikopter gjorde ett
landningsförsök på toppen av Cheops
instrumenten och det elek
pyramiden,
triska systemet pajade.
Vissa källor gör även gällande att
har kunnat uppmätas
radioaktivitet
inne i konungens kammare. Andra hävdar
självaste Mose ark (den som dödar
att
om man ser på den) har legat just inne
Denna
sarkofag.
Cheopspyramidens
i
Mose ark påstås också vara höggradigt
radioaktiv. Ater andra påstår att dels
kan pyramiden konservera biologiskt
dels mutera� den levande
material
växter och djur.
Hur som helst så kan man gå hur långt
som helst i sina spekulationer och det
finns gott om litteratur som hjälper
en . Jag själv tror som sagt inte på
att det var faraonerna som lät bygga
dessa tre pyramider vid Gizeh utan att
det var en ännu äldre, försvunnen kul
tur, med ett högt tekniskt kunnande
det. Syftet var att spara
som gjorde
form av en
rädda kunskaper i
eller
strängt geometrisk konstruktion som
har inbyggda data och tal i sin geome
tri.

Att Cheopspyramiden har strängt geo
metriska-matemati ska samband vet vi .
T ex så är höjden multiplicerad med en
Pi
miljon avståndet i km till Solen.
är 2 ggr bassidan delat med höjden.
Konstruktionen döljer också geometrin
för Gyllene snittet.
Andra skumma fakt a : Ett undersöknings
team lät på jakt efter dolda gångar
hela pyramidmastodonten
genomstråla
Man registrerade strål
runt.
dygnet
ningsmönstret på band. När undersök
kontrollerade kurvorna
ningsledaren
visade de
strå.lningsmönstret
från
oförklarliga variationer från den ena
Hans kommentar
dagen till den andra.
blev: Det verkar som om det finns en
ännu ej upptäck t , verksam kraft inne i
pyramiden .

Det svåra ä r a t t tolka alla dessa sam
band och överföra dem till våra mate
matiska och teknologiska system så att
vi förstår dem.
Som en avslutnning kan jag nämna att
en fransk kemist påstår sig kunna för
Han
klara hur pyramiderna byggde s .
menar att det inte alls var så att man
utan man smälte
högg ut stenblocken
sandstenen på platsen. Man gjöt block
en i gjut formar och anv�nde kemikalier
för smältprocessen, alltså inte värme.
Han påstår att han funnit en metod att
smälta sten och skall snart presentera
detta inför en ( tvivlanade) publik (om
han inte redan gjort det ) .
Tro ' t den som v i l l .
Göran Norlen E-82
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KNEPPs nya praxis

Vem får labba när? Om du har bokat
labbet,
men kommer för sent och
upptäcker att någon annan är där inne,
vem har förtur? �ram till nu har det
varit så, att om du bokat tid har du
alltid haft förtur framför den som
chansat. Nu kan de� ju hända så att du
inte kan komma, eller kommer mycket
försent tilJ. din bokade tid. Ponera
att Sune står utanför labhet med sju
filmer och undrar om du kommer, eller
inte kommer. Ska Sune 1tå in och J abba
med risken att bli hortkörd, eller ska
han
åka hem och vänta på bättre
( labb-)tider?

I NSÄNDARE
DET ÄR TRÅNGT I TERMINALSALARNA
Det är därför av största vikt att vi
E-teknologer kan samsas med varandra
när vi behöver en terminal. Det har
mån�a
gånger
,arit
fullt
i
på
fram
långt
terminalsalarna
småtimmarna.
Så långt är det väl OK,
men det finns de som inte kan samsas.
Det finns personer som tror att de
ÄGER sin terminal och när de behöver
gå någonstans (t.ex. på lunch), så
sätter de
igån� ett program som
spärrar terminalen åt dem.
(Ibland kan det vara nödvändigt att
spärra terminalen. Det händer i bland
att man varit och hämtat utskrifter
och upptäckt att terminalen blivit
tagen. RED's anm. )
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Du förstår säkert att Sune hlir lite
stressad och får kanske krupp av att
vänta.
Han chansar och hörjar att
Han lyssnar hela tiden efter
J abba.
misstänkta fotsteg och nyckel �krammel
utanfcr dörren.
Sune har det inte
roligt!
Därför har vi bestämt följande:
*****ft********************************
Har du bokat labbet, har du förtur
ditin. Men kommer du mer än en ti!lll!le
försent,
har vem som helst full rPtt
att
ta det ifrån di�.
Undantav:
Emissionens
arbete
är l�te svår
planerat,
varför du i.nte kan ta över
deras bokade labbtider trots att de
kommer mer än en timme försent.
**************************************
Hoppas att du tycker att det låter OK!
Mir>dre krupp
mera knäpp

KNF.PP

(RED tackar för ett snabbt heslut ang.
artikeln i förra nummret och önskar
at. t alla vore ll.ka s:1abba.)

SOLA So1-A SoLA
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SkrRndo.rspe�
Första
vanns
fanns
utmana
första

matchen mellan DKS och E-83
redan i höstas av DKS. Tvivel
om att E-83 inte skulle kunna
DKS i ännu en match efter denna
gr ymma förlust.

- \\\�6

Hur gick då matchen? Det ena laf(et
hade redan från törjan ett visst
övertag. Därför ,i;ick det tyvärr inte
så bra för DKS: lag. Ty EN EFTF.R EN
sattes de UR SPEL av lag E-83.

Rykten förtäljde att de som infann sig
den 18 mars kl. 17.03 i matsalen på
Kåren skull e bli varse utvecklingen.
Sålunda infann sig ca 160 vetgiriga
Spänningen var olidlig.
personer.
Skulle matchen bli av? Jo då, fast
spelet fördröjdes något av att det ena
laget ej stod att finna. De var och
förberedde sig, fick vi veta senare.
Efter en viss väntan kunde matchen
börja.

Den förste som föll på sin post var
•Tomas. Hans lever opererades helt
sonika
ut
och
den var kraftigt
skrumpen.
Här hade E-83 hjälp av
Doktor Chris, en gång illa torterad av
_.Tomas.
I fart och fläkt överöstes
,.
sedan ÖSK med kål och glåpord om
vilket kålhuvud ban var.
Därefter
sprängdes han av banan. Nu var det
endast 9 ur DKS kvar.

EMISSIONEN
s tod
nu till.Anders L med den
( l illa?) kropp s delen.
Men icke.
Han
blev raskt avsågad .
D1irefter
försökte E-83 s ig på at t ta två flugor
sm
ar
ts
Fl�:�rn
R�� �
: : �� h ��:
� h:�
..
.
a
or
ade

Hoppet

s to ra

ovetande
attackerades
mo t s t åndarnas
skotteld.
decimerat till hä:ften .

Nu

de
av
var DKS
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DKS bv t te taktik och f5r s ökte skrämma
mo t stå�daren. •Ande rs Ö var den för s t e .
h jälpte
dock
inte
mot
De t ta
mot s t ånda rens malande.
HACK,
HACK sa
det bara.
De återstående i DKS lag
för s ökte hålla modet uppe, här mä rkte s
bla . •Ander s M som skrek at t Emission en
Nä s t a
är
den
fjärde
dilens ionen.
•
modiga utmanare var Caisa och An nika .
De
försvann av pla n j agade av en
en
mutatio nsguppy,
jä t tefi sk ,
dr e s serad at t j aga mot spelare.
Så var
de t ba ra

EMISSIONEN
S-83 fortsatte att formligen utplåna
,; i.na
motst�nrl;,.re.
Dick
försökte
?.nfalla med en sten, stor och tuno; men
föll d1ir på eget grepp . Publiken lade
sia
i
och
Dick hlev offer rör
llu satte DKS in ctet
publikens hat.
1<raftiga
c1rti lleriet.
Anders
M
försökte bryta F.-83s segerrad, men han
sprang på en snäll.
.� terstod så Carl. Han skrämde E-83 mP.d
sin lömska uppsyn och då lade sig
F.-83s o:ri' sliga supporterklubb i och
spa�k.,._de
honom
enkeJ.t
av
plan.
Supporterklubt-en var helt i klass med
två icke helt okända supporterklubbar
Stockholm. Matchen var slut. E- 83

vann

en

förkrossande

seger.

Ställningen är nu 1-1 Mellan lagen och
det får si'gas vara ett helt rättvist
resultat.
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Jiii(le riet
wrnNERBRÖD OCH I SÅ FALL VARFÖR?
Ja då sitter man här och försöker
snlckra Ihop någontin1< läsvärt. Ja1<
sitter
och
tänker
på
tiden
i
källertets tjänst. Vi har ju kommit in
i rutinerna och personligen tycker jag
att det flyter bra. Det känns heller
inte särskilt betungande att hålla på
med, tvärtom kul att f,\_ hjälpa tHl.
Tiden går, som bekant , väldigt fort
här på Teknis. Våren närmar sig med
stormsteg och Quarneval, vårbal och en
massa
annat är på gång.
Vi har
onekligen en spännande tid framför
oss. Som de flesta säkert uppmärk
sammat så har vi fått en växlings
positiv
svnnerligen
nutornat. En
apparat, den fungerar alldeles utmär!<t.
Ett stort tack till de två teknolog
erna ''"In ti l lverkade den.

bullarna
på
Betalr ., . ,.,...�1"'1!"';:?"alen
f J uktu--,,�ar , det har blivit bättre men
·�e·,, -�
j11
helst gå ihop.
På
1 -'i:,lcrr c,e '• o"
har uppmärksammats ett
sto ....t ·. �. .,.... j ('oca Cola f'örsäljningen.
Enli ,,.t -,r-ngi n,
cV
en
medlem i
Amir� ".it;,'.;pt-, �:·Bll denna dryck ha en
un,,ergör2.·"'riP effPkt P'!Ot dagen-efter
'1esvf-l ,.. , l'nn cl�t�.;, vara en förklaring?
Efter detta lyckade Spex var det dags
för gasquen.

Skaendarna repade s i g

snabbt och förenade s i g m e d s i na fd
antagon i s t e r . Gasquen var i Kröken ( ! ) .
Middagen höl l e n hög k l a ss, l iksom sången.
Sången leddes av frekvensnormal en"''ta r l 
N i s s e . Eft er middagen t o g dansen och . . .
. . ( se s i d 1 4 ) v i d . Efter a l i t krökande
kröken var a l l a så uppgasquade att vi
fortsatte gasqua i kröken.

Detta a r r var

med andra ord mycket lyckat. Tack a l l a
för en t r ev l i g kväl l .

Tl l ' qtst, her "1 tips eller åsikter
på v!:r ""' -•,samhe>.,
prata gärna med
någon av ,..,,s i •,n_1erie t . Vi är ju
till för <-r !
I t2änsten
Jan-Erik Thillberg
Vice Källarmästare

0,our m e klu hben
Inom gourrnekl.ubben finns det en
vegetarisk grupp som skulle behöva
lite nvtt blod. Du behöver inte vara
vegetarian för att vara med. Det
räcker om du är intresserad av att
prova på någonting annorlunda . Tag
kontakt med Karin Säfsten, Hans-Olof
Dahlberg eller Kerstin Ivarsson (tel
08- 15 50 8 1 ).

EMISSIONEN
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när du läser detta snarare onsdag för
veckor sedan eller ännu längre sedan. Det var kvällen
årets tunga Q-Kör. Vi samlades i Tolvan en stund efter sex
och marcherade sedan i gemensam tropp under general Crudis
ledening mot Zwampen ( :Stureplan) . Där vi blev upphämtade av
årets första Quarnevalsvagn. Förspänd av ett stycke traktor,
var
denna vagn till en början påfallande lik en av
gatukJntorets redskapsvagnar. ( Special tillstånd för denna
färd hade ordnats från Trafiksäkerhetsverket i Borlänge).
Vi välkomnades in av vagnens värdinna, fröken Svensson, för
tillfället iförd en Quarnevalsblå uniform. I baren satt
groggmästare Larsson
och
väntade på att få ta upp
beställningar.
Vagnen satte sig i rörelse och kapten
Malmq·1ist hälsade oss alla hjärtligt välkomna.
Färde� gick mot Kungsträdgården där vi beordrades ut ur
vagnen.
Byggmästare Ljungberg beväpnade oss med diverse
redskap för att, som han sa 'Fixa en Quarnevalsvagn på en
halvtimme ' . Resultatet får tala för sig själv:
"+

,�
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Under tiden beväpnade sig ett antal av
oss med ett gäng Brux-artiklar, för
att försöka sälja dessa till häpna
förbistrosande stockholmare.
När
det var färdigmålat och alla
'Bruxen' var sålda tog vi oss runt på
en liten sightseeing-tur kring stan.
Denna slutade vid Pizzeria Venezia
där vi, efter all möda och svett, intog
födan på följ ande sätt:
---i..

Sedan åkte vi upp till Teknis för att
besiktiga
byggplatsen,
där årets
Q-bygge ska ske. D�r lyckades jag även
få en bild av kvällens bygg- och
festmästare (dock fastnade inte Stabs
repressentant Andersson på bilden).
Här avrundades kvällen, några åkte hem
och andra åkte och bastade.

Här vill jag rikta ett varmt tack till
herrar a�rangörer,
för ett ovanligt
och lyckat arrangemang.

,1

Il

f i xo.rhc..
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GUIDA DEL STRADA DEL COSTA DEL SOL ! ! !
INFORMATIONE DI ESTUDIA PARA LOS HIJOS y HIJAS, CON FETTI.
( NOUS AVONS BU DU VIN ITALIEN)
Direkt kommna från den italienska modeshowen å Nymble (mera sånt,
har vi följande nyheter:

Kåren ! )

ETTAN: 9 maj kl. 1 1 . 15 berättar vi sådant som är bre. veta inför 1>ommaren.
(kurser i tvåan, spllrren, studiemedelspoän,,. m.m.)
TVÅAN OCH ALLA ANDRA: Nu börjar det bli dags för valet av studieinriktning och
kurser. Senast 20 maj skail valblanketterna vara inlämnade till
studievägledninp;en. Till er som l>;år i tvåan och er som har
studieuppehåll har vi sl<i. ckat hem valblanketter och en info-broschyr.
Ni andra måste hämta en blankett på STVL.
Kom ihåg att valet bara ,,.,aJ.er kurser som STARTAR PÅ HÖSTEII!
Det är ingen J.ottotalong, utan kryssa hara för de kurser du PLANFRAR
att läsa.
STUDIEBESÖK PÅ FÖRETAG som har anknytnl.n,z till studiRiktninp,arna hlir
det måndagarna 7 : e och 1 4 : e maj samt onsdag 16 maj. Håll korop,luggarna
öppna efter anmälningslistor i Tolvan. (Anm2lan är bindande ) .
STUDIEUPPEHÅLL NÄSTA LÄSÅR ???
Du som t3nker ta ett uppehålJ. i studierna ska komma npp ti.l.1 oss på 8TVL
och tala om det för oss plus fyll a i en blankett.
ANDRA VIKTIGA SAKER ATT VETA:
T.i.sctap: 15 maJ läses som tisdafts-schema,
Onsdag 16 maj liises som MÅNDAGS-schema .
Måndag 2 april: Öppet Seminarium: "Datorer och undervisning''
Sal E7 9 . 30 - 1 6 . 00 Se vidare anslag hos STVL
Nu önskar vi er ett skönt och soligt påsklov ,
och glöm inte SOLA 4,5,6 maj ! ! !
Peter + Carina + Bettan + Gunnar
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I semifinalen hade Elektro ytterli.gare
tre par med:
Per Strömberg
Li Car<lell

· nsrlap;e>n den 14 Mars p:ick TM ; Bugp: av
st;,p<'ln.
t•årp:a är de elektriker som
med stor förväntan sett fram Mot denna
kväll.. Bland annat al la de som har
deltap:l.t
och
cteltager i Flektros
bug�kurser.
l(vil ll.en blev ocksA vä.ldip:t
lyckad .
Detta årlii>:en återkommande evenemang
utvecklade sig till en stor propaganda
föreställninp FÖR ELEKTRO.
Av totalt
25
par anmÄlda var åtminstone
17
ekipage härstammande från elektrien.
Fela danskvällen genomsyrades av en
väldig
fart
och
fläkt.
Många
intresserade
kom
redan
til l den
all Männa dansen som inledde kvällen.

Pjo Ohlsson

Yvonne V.] arhy
Leif Bentel
med fHcka
Som synes dominerar vår sektion stort,
som sig bör.
Efter tävHngen gjot"de
'Mitt i city
club' en bejublad Jazz o Rock show.
Vi
tackar
Osq-sport för
en
fin
tävling.
Men försoffas icke ty, om nu
e lektrien skall behl,lJa sin position
som KTH : s huggcentrum måste ni,
ja
just ni k!fra läsare, bör ja träna in för
nästa år.

'låväl, tävlingen hur gick den d.å? Jo,
<len
började
med
fyra
stycken
uppsamlinp:sheat
från
vPka
tolv
stycken semifinalister sku l l e utväl_ias
av
domaren .
Domare var förresten
Mikael
Brobeck som b l . a har dömt
Rockn 'roll VM.
Till

semifinal kom

7 ( ! ) Elektro par.

Två
semifinaler
senare
och
sex
varav fyra från E,
hade
final ister,
utsetts.
I finalerna fick man dansa
allde1es
ePsamma pA golvet
,vilket
kunde v:,1·a gqnska nervöst inför den
månghövdade publiken.
Vann gjorde i vanlig
äYen förra å,·et ) :
Göran Ed ström
Eva !.ange

ordning (de vann

E

2 Bengt Ormegard E
Eva Karlsson
3 Jan Lund Jensen E
Mia
4 Håkan Berpström
Åsa Fabricius
A
5 Roland Nilsson

M
!�ia Wi steman
som går på Buggkursen
6 Micke 'Ode n ' 3allberg E
Fia Flodmark

2.2..

Därfär en liten Hsta
stadens "ställen".

på

några av

RAMmrn

Stockholms, om inte Sveriges buggplace
number one.
Drlvs
ideellt av SSS,
dansklubb.
Plats : Folkungagatan 1 1 4
Tid : Måndagar k l . 20-23
Entre ' : 15 Sek
Musik: Bup:g till 99i
Övri,:,:t:
Inga rättigheter,
Ungdomlig
och mycket danskunnig publik men även
nybörjare kan hittas, Rekomen<leras ! ! !
ALBATROSS
Dansrestaurang av klass.
Plats: Mästersamuelsg
Tid : Tor 2 1 -02
Entre • : Fri före 2 1 . 3 0 sedan 40 Sek.
Musik: Dansban d , blanctat mjukt o bugg.
Övrig t :
Beställningstvång
(Läsk 20,
Martini 40 �Dyrt ! ) , finare klädsel, Kul
som omväxling.

--------·-?�'.
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MÄLARSALEN
Känt Gammeldans-ställe, men !\ven ett
bra buggställP, 'rätt dag • .
Plats: Munchenbryggeriet
Tid: Ons 20-00
Lör 21-01
Sön 19-23
Entre ' : 30-40 Sek
Musik:
Ons,Sön 2 gammeltjo
1 modern
Lör 1 gammal
2 moderna
Till största delen låldriP.
Övri gt:
men en liten k1irnR <'ansRnt.
publik,
Bra orkester=mycket bugg o
ungdom.
många ungdomar. Ex,ampelvis: Y,nytta,
Roynes, Tage Östs, Olas, Pether� mm.
Rlåd: Läs i DN ven som spelar, clA kan
det bli kul.
SKANSEN
Berömd anläggning, lltedansbana, Öppet
på sommaren.
Entre ' : 50 l<r /år
Skönt 001,
I övrigt se Mä'. arsalen.
trevli.gt J.Jurr.ma sommar nätter.

88

- race
Den 3:,a mars var jag p å l<iill<gasque.
Det var inte du, synd tycker .iag då
det var en ri.ktigt rolig oeh för oss
elektri.ker frarr.gångsrik eftermi elda,',.
Vi vann allt vi. ställde upp J , men clet
viktigaste var inte att v!.nna utan ;itt
del.ta .
På Pftermiddagen SRmlac'es Rlla i 'li!g
och vattens sektjonslokal "Anm•.� +-;.:,"
när bl.a PR genom VKM Michael Westher1s
4 fl.ke Sivar<1
er.>eri t.us
'<M
och
serverade öl och presquttsfavoriten
pizzamacka. Efter en stund packade vl
i_n oss och vår;, farkoster i diverse
bilar och for till den för dRgen isiga
och blixtsnabba "Lilla Fiskartorps
backen".

*
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Vid backen hade Maskin bar där man
och v2.rma
kalla
både
få
kunde
nAgra
Efter
drycker.
stärkande
provturer förkunnade domaren från Kemi
det var dags för kvalheat i
att
Micke och jag
klassen plastpulka.
lyckades vinna dubbelt i vårt heat,
Åke däremot fick sämsta banan och
finalen. Därefter
därmed
missade
följde kvalheat i de 3ndra klasserna
sektionsfarkost och hem�ahyg�e.
Vi<:! si<lan av tävlin1;arna p:,iorcle några
maskinare ett mi sslyckat för,sök med en
svävarkonstrul< tion.
nom Jovad,a att
komma ti.ll baka nästa år och c!å skulle
det fungera som det var tänkt. Mellan
kvalen och finalen smjdde Micke och
jap: 1. öMska pJ.aner inför f.inaJ en i_
pulkaklassen. V2r takti� lycka�es ti l l
1 00%. Niir starten .i,ick stack Micke
iv�g merlans jag rred lite våld lycka<'es
stoopa den snabba Kemipull<an. Jag blev
naturligtvis disl<ad, men vad <?Ö!" det
när Mic:ke i ett väldi1>-t hopp, som t i l l
och med fick fly,',arna a�t bör,ia tvi.vl a
skar
som förs te man
Newton,
på
mållinjen. Bland sekt.tons.farkostPr!'a
vann Maskin och snabbaste hemrnahyp:gare
var en flygare som åkte på slangen
till ett traktordäck.
Kvar var nu endast den prestip;efylld<1
staffeten mellan Elektro och KE>rni.
Kemi to{l på de första str�ckorna en
tredje
vid
men
l edning
krapp
viin<iningen tappade Kemi pulkan och vi
kunde i. •.riumf defi ,.�ra hem första
priset, en pokal som nu kan beundras i
tolvan. Efter förtärinp; av fl.Y/ZS muta
tiJ. l Annas fik där
vi.
återvände
av
prJ.sutdel. n inp;
ske«cte.
Resten
l<väl.len avnjöt vi varMlrnrv med hröd,
pi:�z-;i.Mackor och sl<ö�__ide ner
flfl:r?.
detta r•ed öl och rcmcro1r18d. lTPclE>r
ticten visade V o V b] � der- rrAri f'ör,..n.
0uarneval�n och fr�n 2rt't.:=: rna8keract .
Näist� ;,r hoppas jag att f'1pn sUil 1 er
uop på <ienr.a trPvl iga til' sti'.llning.
hehöver inte byi:,:g3. ,i,S tt1>st.ona
Man
renspann för att delta ( scJ Pmi_s!':i�inP.n
2 !83 ) , liven om det ii� fJEftip: t . för ;, t.t
ha roligt i kii lkbacken .
F.r diskvali ficeradP 3te fan

13

en trd't1
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Men friden varde inte så länge. Några
stationer senare stiger ett nytt par
på. Han kraftigt berusad. Mitt numera
vältränade öga (förlåt, öra ska det
vara) säger mig att även detta par har
raggat upp varandra för kvällen. Även
denna gång styrs kosan till henne.
-Men var hor
f'rågar han.

Alla åker vi väl tunnelbana då och då.
Jag t.illhör dem som har fördelen att
åka ofta och ganska 1. ånp;t. Ibland
studerar
jag �litigt mina böcker,
ibland sover jag. Men för det mesta
studerar
.iap; min omgivning. Hur
människor heter sig och vad de oratar
om. En tisdagskväll för inte så länge
sedan utspelade sip; följande episod.

du då,

är det långt,

Hon försöker tysta ner honom lite. Han
intresserar sig plötsligt för mig och
vad det är jag läser. Jag visar honom
framsidan
på labhäftet och mumlar
något om datorteknik.
-Jaha, säger han, det är min branch.
-Vilken krets är det du tänker på när
du läser det där, frågar han.

,Jag klev in på tunnelbanevagnen, L tn,i e
13 , och sätter mjp; mitt emot ett par.
Eftersom det snart var dags att lahba
tar Jag upp mitt. labbhäfte och börjar
läsa på Datorlab 3 . Snart börjar dock
mina öron vi�ta. Paret mittemot har
ett intressant samtalsämne. Att de såg
förälskade ut såg j ag när .iag klev på
men...
Mina öron spetsas, samtidigt
som
jag
försöker
se
vansinnigt
koncentrerad ut på mitt labbhäfte.
Ganska snabbt får ,iag klart för mi.g
att de har rap;gat upp varandra för
kvällen. De är i 30-35 års åldern och
ser ut att vara mitt i karriären.
Ingen av dem är berusad. De talar
ganska öppet om hur det är att ragga
oå dansrestaurang och att det är lätt
�tt bli besviken. Vidare diskuterar de
vem de ska åka hem till. Det bHr till.
henne.
-Bra, säger han, då kan jag promenera
ifrån dig direkt till jobbet.
-Ska du GA ifrån mig till jobbet.
-Jag brukar alltid gå, det blir en
skön promenad.
-Ja, ok, du gör som du vill.
Det sista jag hör av deras samtal är
att hon säger: "Det första jag gör när
vi kommer hem är att plocka ihop mina
gymnastikkläder, för i morgon ska jag
på gympa,
bara så att du vet det l ! 11
Här smålog jag lite för mig själv och
började så smått läsa på labben.

Då jag försäkrar att jag inte tänker
på nAgon speciell krets vänder han sig
till henne och berättar om vad som
blinde på jobbet.
-Det
jag
att
ett

kom en kille från IBM vettu, och
gav han den där svåra uppgiften
dela ett tal vettu. Men det var
primtal SA DET GICK INTE ATT DELA!

Uppenbart n ö i d tittar han nå henne och
hon nickar - och ser för�tående ut,
fortfarande lite besvärad över att han
pratar så högt.
Detta par gick av före mig och jag
smålog än en gång för mig sj?lv. Vad
får du nu ut av detta, kära läsare?
Tja,
inte vet jag. Min gissning f�r
bli att tisdagskväll är en bra kväll
för tillfälliga förbindelser.
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t Dementeras fidrm ed

En
kvli 11
för några veckor
sedan,
närmare
bestämt
den 2.5 februar i ,
syntes
ett väldigt underligt g�ng
smyga sig iväg från Osquars Backe 1 2 .
Bland
de smygande kunde man märka bla
en
knarks�ugglande
resväska, en
grön-gul
skyddsjord med jordskor, ett
marskry p ,
ett utedass
utomjordiskt
samt Svenske kocken.
Gänget
smög sig utefter
väggarna
bortemot Corpus Nymble och
försökte
göra sig så synliga som möjligt
i
skumma
skymmningsljuset.
det
Väl
framme vid nymble, för kvällen ombyggt
t i l l jordklot, sveptes gänget uppför
trappan och in i avgångshallen,
efter
tilldelats
att
varsitt
ha
destinationscrtskort.
Där frotterades
man med
diverse personer och skumma
objekt.
Diktatorer,
satell iter,
turister,
raggmunkar,
araber,
indianer , skoskav, Hare Krishnamunkar,
samurajer men även en och annan helt
normal person, (trist ) , kunde skymtas.
Efter

att

ha stjälpt i sig vänteölen

kom avgångsanropet
i högtalarna och
resan anträddes
för vissa personer.
delen
g1ck
med
Första
kryssningsfartyget M/S Elektra mellan
Dover
och
Calais.
Det bjöds på
champagne
av fl inka
stewarder och
dansades slowfox till
Glenn Miller,
emedan
vågskvalpet
kluckade
mot
borden. Sjögången var än så länge rätt
lugn
och
sjösjukan hade ännu ej
drabbat någon speciellt häftigt.
Väl
framme
i
Calais
fördes
vi genom en

lång mörk gång som ledde fram till en
rutschkana och efter en glatt f?rd
befann man sig plötsligt i djungeln i
Indien .
Aporna skrek,
elefanterna
muade,
solen stod högt i tak och
fukten
rann
utefter
l ianerna.
I slutänden av Indien,
jag tror
i
Bombe i J ,
blev
man
förenad
med
"någonting" av motsatt kön att
föra
med
sig
på den
fortsatta resan.
Från Indien gick resan vidare med tåg
t i l l Tibet,
där är det
kallt,
och
sedan, via hängbro,
till Las Vega s .
Vinet flödade, pengarna rullade
och
can-can-fl ickorna på scenen framstod
från
sina mest utstuderade sidor.

EMISSIONEN
Mell an Las Vegas och New Orleans är
det
inte så långt relativt sett och
I baren
det var det inte heller här.
k l i nkade ett spikpiano pe medan Wiskyn

klunkades och ett
svänggäng spelade
Dixie.
Fr?.n det ta stål.le
ledde en
sl ingrande gång t i l l Mechico där man
blev bjuden på Tequi l a och kunde bada
i
en hög av plast flärpar ända t i l l
militärmUisen under vilt skjutande
kom instormande och jagade ut a l l a
genom
" Flyktvägen 1 1 •
Man
trava<ie
trevande genom mörk gång ända till man
klev
rakt
ut i. luften och fördes 111ed
ett
schvung
ner
för
ännu
en
ruschelkana .
Därifrån
röp man halft medvetslös,
under
och
över hinder f'ram till.
Rio de Janeiro, där man överöstes av
confetti
och
fick
sedan
smaska
bananer
b.'ist man ville medan man
otåligt väntade på att få äntra mat
salen och börja äta.
Baren gjorde
stora pengar.
Efter en viss väntan
öppnades
så portarna
till matsalen,
där taket var sänkt till halva höjden
mot normal t .
I några timmar smaskade s ,
slaska d e s ,
sjöngs,
skålades och
söps d e t rätt
friskt.
Efter middagen blev det dans.
Mest Sal.sa,
rumba och annat latin
amerikanskt
till
framåt
tre,
då
efterköret påbörjades nere i
Gasquen,
denna kväll iklädd en chic kreation
av
svart
plast
som
gjorde den
tryckande värmen än mer pressande.
Svett och alkoholl<0ndens dröp
fr?.n
väggarna .
En suverän kväll avslutades
framå.t
morgonen.
Ingen som ville ha roligt
tog si1s därifrån frivi l l i g t .
Va ?
Vi får hoppas att det inte dröjer lika
många år innan
nästa masquerad 1sår
av stapeln igen .
Ett
rykte säger att
det gick åt ungefär
1 km
papper
plus är lika mycket byp:gplast
samt
ett förb. bra jobb av flera sekttoners
genomföra
klubbmästerier
för
att
evenemanget . Kåren stod inte att känna

igen.
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Tolvan har fått en ny apparat på sina
v�.ggar.
Det är myntväxlaren,
som
demonstrerades
på förra S�:et.
Den
växlar enkronor och 50-örin.o:ar t ill
25-örin1sar
och är byggd a v Johan
Skogster och Lars-Göran
Lundin båda
E-8 1 . De saknade 25 -öringar en kväll ;
höstas
och tvckte att Tolvan hehövde
en myntväxlar�.
Då beslöt de sig för
att bygga en och nu kan ni beskåda
resultatet i tolvan. Den är uppsatt
brevid ploppomaten på
ELSA : s gamla
plats,
medan ELSA har flyttat t ill
Röda
rummet och sitter brevid Knepps
anslae:stavla.
Kodlåset har krånglat en tid men är nu
lagat.
Det
var
kabel.brott
vid
övergången mellan ytterdörr och vägg.
övergången
via
sker
Numera
spi.ralkabel,
som bör hålla avsevärt
längre.
Man får inte vara för snabb
och slarvig när man slår koden, då kan
det krångla.
Mats
Johansson
förva ltni.ngschP-f pÅ
kåren har gjort ett upprop till alla
sektionerna om kårhusets förskönande .
Det gäller att förse kårhusets insidor
med prydnader av permanent och lät.t
studentikos
karaktär
av
(ej
sektionskaraktär ) .
Bäst utsmyckande
sektion kommer att hyllas såsom sådan
på Osquars namnsdag. Uppropet sitter
uppsatt i tolvan på anslagstavlan mitt
för
ingången
för
den
som
är
Alla son har några ideer
intresserad.
eller
frågor kan vända sig till Mats
eller mig.
GUNNAR AHLMAN

0

Ska du

ta

0

studieuppehålI

???

0
0

. . e l l er göra något annat så du i nt e

kan hämta ditt ex. av EMI S SIONEN
BABBLA SMASK
(utedass)

i Tolvan. Prata då med någon av oss

i redaktionen, så kan v i fixa en pre

numerat ion till en bill i g penning.. . .
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THR

TEKNISKA HÖGSKOLANS RADIOKLUBB
FACK

m m m

IB IB

Ti l l :

100 44 STOCKHOLM 70

PG 40 59 06-9

KALLELSE :
a l l a radioel ektroni kdatoramatörpularentusiaster

MISSA INTE ARETS HÄNDELSE: AUKTIONEN
Lokal : Klocktornet,
Li ndstedtsv 23-25, Str
Ett verkl igt måste för a l l a som v i l l fyl la på sitt komponentförråd
Anrops signal SK�BU
och utvidga instrumentparken.
Tel . 08/ 10 73 45
N å!J'a exempel på Auktions objekt: Oscilloskåp, uni versalinstrument
T V-apparater, nät-aggregat� Förstärkare, data-surpl u s . mm. nm.
Även l ösförsäljning: motstånd, Kondingar, Dioder,IC/ TTL CMOS LINJÄRA
P RCCESSORER med kri ngkretsar. mm. mm.
MEN NÄR INTRÄFFAR DA DETTA?????????
NÄR:
VAR:
HUR:

I April (OBS Inget April -skämt)
NYMBLE
glöm ej att ta med pl ånboken�

P . s . Du kan även bl i medlem i Tekniska Högskolans Radiokl ubb
genan att betala in ynka 35:- på vårat postgiro .

Fem saker
som en Riktig Karl
inte gör på en fest

1.
2.
3.

4.

5.

,.:�·

IIIIIIIII
IIIIIIIIII
•III

Kräks
Imiterar Palme.
Knycklar ihop ölburkar mot pannan.
Slåss.
Berättar episoder ur "Party hos Parnevik".

SVENCELSK DATAPORR

Om drt avsedda segmentet inlc
finns i den fysiska adrtssarr.;an g<'
nrrcras rtt avhron i cxckvcring<"n
ilV tasken, varvid s(gmentt'l lds«· s in
i det tillgängliga minncsutrymnwt
och rxckvuingm a,· tasktn fons�it
trr.
:'<: : 11urligtvis är dr.11na virtudl
h.1ntC'riu� 1 pr:1ktikt-11 inte !,:C:nom
forhar utan ett opcrativsy!HCm.
(Mikrodatorn)
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SPORT-

RES ULTAT i EMI S S IONENS rebu stävl ing:
Vi fick in 6 tävlingsbidrag, som kan beskådas på olika olat ser i denna t idning.
Segrare blev vår älskade 1 2C , G unnar Ahlman m ed bidrag nr. 7.
Övriga bidrag: 1.

Lars F Nozkberg

2. Red.
3 & 4. Rager Hägg ström
5, 6 & 7.

Gunnar S kAhl man

Pri sutd elning sker vid nästa manusgasque (gä l l er även limerick-tävlingen) . . .

Träskokastning. 8 teknologer i Stockholm sattt: 19
sep.!. 1982 nyu rekord i tcäskokastning genom att
utfora_ 3 919 kast. vi lka totalt mätte 102 km. pa 6
tim. JO min.

CM

--- - ----------- ·------

•
•

Svar: 1 . Lars F Nozkberg är bäst

i

-\>

2. Gammal i gården

3. Vända kappan efter vinden
4. T o l van

5. Bet a l t för gammal ost
6. E- sektionens nyår firas i mysig
lokal där många d e l t a ··
7. Ka l faktor nöp si mmande fi sk

ELEV.TROS EMINENTA ESQUADERSEGLING

LUFFARS CHACK

ffär Du läser det här, har vi hart vårt
första sep;lingsmöte inför Esquadern
som går av stapeln första veckan på
sommarlovet.

BACKGAMMON

�'en !in �r
'1!1nga på!

,oni Roth

,homas Söderquist

ÖLHÄF
FLASKA : I . Per Ahlqvist 3. 6 s

2. Mikael Ha l l berg 4. 1 s
3. Rolf Bratteby 4. 6 s

det

långt ifrån sent att

Samla :i.hop n� gra kompisar,
försök·
ragga en segelhåt om mö.ili,o:t. f'JJka
12 :ans
( SP
hyrbåt
annars
ell er prat� med oss.
anslagstavla) ,
Seglingen är till för �lla, även för
Dig som aldrig seglat förut. �.n;,ii'i l
12 :an! ( Eventuel 1t hl i �
intresse i
det en minikurs i navif!"ll tion o . ctyl ;
period 8 ) .

SEJDEL 1 1 : 1 . K l a s Nil sson 8. 6 s

H.ålJ. ö1wn och öron öpona i nfi'"' ni<.st"
Ring om Du vi l.J. fr;!_f'?. e 1 l t>r
möt€" ! !
veta mer.

S PYHÄF : I . S t efan Daniel sson och
Dic k Han sson

Lasse M
tel 25 45 01

Ylva

t<>l 61 7 1 1?.
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Ge ditt bidrag till underhållningen på
Vårbalen anno 1 1 1 00.
Tota ihop en text till känd eEer okänd
melodi och ställ upp ensam eller med
några av dina vänner.
Vilket pris! !
Den extraordinära tandborsten ! !
Anmä lan sker till Eder sångledare senast
30 minuter före täflingens begynnelse.

BIFF SA BULL
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Per "Lillen" Nygren
Landsvägen 6 bv
191 70 Sollentuna
Tel 08-754 1 1 07
Katrin E,-iksson
Lars Landin
Nybohovsbacken 87
1 17 44 Stockholm
Tel 08-744 42 16
Thomas Ifström
Hels1ngörsgatan 23
163 42 Spånp:a
Tel 08-752 08 43
Johan Lange
Rindögatan 5 1tr
1 1 5 36 Stockholm
Tel 08-67 28 57

Rune Thyselius
Rådmansgatan 77 1tr
1 1 3 60 Stockholm
Tel 08-32 01 03

3tr

�VVy /\N�vz_?

<

)
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/,
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.

Peter Davidson
oe ,
.....
� :;
-----·
Hagagatan 36 t rög
'(;
1 1 3 47 S rOCKHOLM
rel:

V/·

" .a_
1 ·

-...1-'
\/\/'-('./ /, . \ ..._
33 33 31

,

Annons

BAS I C
O r d b e h a n d l i ng
Te r m i n a l - m o d e
M o n ito r
etc., e t c .
ingå r i

MICROBEE
PRI SVÄRDA PERSONDATO R E R

.

Aterförsä lj a r e

L U NTAS K B

t e l : 08 - 85 2 6 44 ( 9 - 1 2 )
0 7 6 4 - 6 6 7 0 9 ( 20 - 23)

MANAD E N S

IDOLBILD

