Vid det här numrets pressläggning befann sig Peter och ja.g p!
Vad var det jag HII
sydligare breddgrader. Närmare
Det viss.te jag väl att de inte
bestämt i Val Thorens i franska.
skulle klara. sig utan mig!! Skämt
alperna. Sol och mycket snö.
åsido så körde det visst ihop sig
Lena som ställt upp igen ska.
lite denna. gång. Och visst behöver
ett stort ta.ek (de andra Emitteur
Per lite skidsemester (vem gör inte
erna inte att förglömma). Sam
det förresten?). Hur som helst blir
tidigt har vi fått en ny Emitteur
nog även detta nummer en succe.
a.sspira.nt. Teknismästaren i ölhäv,
Lä.s om Skaenda.rspex, Hemma Hos,
Mikael Svanström.
Va.lha.ll, Esquadern mm.
Nu börjar vi närma oss den tid
l mitt anletes svett,
som åtminstone för mig ä.r den
svåraste pluggtiden. Det blir ljusa
re och varmare för varje dag. VA.
ren börjar komma.. Samtidigt som
motivationen börjar gl ner. D!
känns det svårt att sitta. inne och
---- ----.....
plugga.. Det ä.r bara. a.tt dra för --------gardinerna., stänga. fönstren och Adress: EMISSIONEN
sätta. på duschen. Sen gäller det
THS
bara att ha. mycket fantasi och in100 44 STOCKHOLM
bill& ••• ·"
Besöksadress: Osquars Backe 12
Telefon:
08-213118
Tryck:
Osqtryck, KTH
800 ex
Upplaga:
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Tjing, tjing

Hur mås det? Känns det inte underbart att snart få tenta igen?!
Jag kan knappt bärga mig när jag tänker på hur kul det skall bli!
Speciellt nu när vi får två underbara tenta.perioder i sträck, så man
slipper vila upp sig emellan och ladda om. Tack du vise som har fixat
detta.
Häromdagen v'ir jag på sektionsrådssammanträde. Sektionsrådet
består av alla ordföranden här på Teknis inklusive Kårordföranden.
V i brukar träffas en gång per period och prata om sånt som rör oss
alla. Den här gången bad Arbetsmarknadsutskottet om hjälp med
att ragga IAESTE-faddrar till sommaren. Vad är nu det, kan man
ju undra. Jo, det är så att till sommaren kommer det hit ett antal
IAESTE-praktikanter från alla möjliga länder, både inom och utom
Europa. Det är teknologer som under några veckor skall jobba bär i
Stockholm. För att de skall trivas bär i den Kungliga. Huvudstaden
brukar ArmU ordna. fester av olika slag - där behövs givetvis trevliga.
teknologer - d v s DU. Dessutom får varje praktikant en fadder
som kan hjälpa till med praktiska saker och visa vå.r va.ekra stad
- även denna gång DU. Tag kontakt med ArmUO, Johan Westberg
(elektriker}, om du vill vara med.
Nu är det inte långt kvar till den efterlängtade våren! Men vad
vore väl våren utan en Vårbal?! Att i frack och långklänning i
Spegelsalens glans få avtacka. ett gammalt år och få inviga ett nytt
det är någonting värt att se fram emot tycker jag. Om du inte redan
bar köpt en biljett - gör det.
Nu ä.r valberedningen i farten igen. Freddie, Ca.lie och jag är ute
och raggar folk som vill vara med och sköta E-sektionen i höst. Har
du lust att göra. något· mata fiskarna, ta skandalbilder på fester,fixa
kaffe, etc - så säg till! Alla är hjärtligt välkommna. På SM den 7
maj skall vi bland annat välja de nya funktionärerna. Kom dit och
ställ dom mot väggen.
Eder ordförande önskar er alla en riktigt glad påsk!
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ProgramRådet
TALAR ALLVAR

Elektro firar nyår 30/4 11101 med ball Vårball. Biljetter säljs nu
även till kreti och pleti.
Med andra ord går det utmärk att bjuda sin brorsa på teknis mest
GANDIOSA kalas. Men ta hellre med syrran eller din kvinnliga
kusin. 237 pix kostar inträdet och eftersom förätt utan nubbe är
som kaffe utan punsch så meddelas att den ena sorten betingar 34
pistoler den andra 18, gissa själv. ( Troligtvis kommer det att gå att
betala där, men för att vi inte ska behöva dricka renat och Platina så
handla dryckesbiljetter redan NU! På Grand tar dom bara in Caloric
om jag lovar att vi dricker ur den). Klädsel civil högtidsdräkt (mörk
kostym).
Under det långa mysiga påsklovet finns jag ibland på 08-516249 och
ibland inte, dygnetruntservice. Naturligtvis slutar inte ett skoj raj
speciellt tidigt, dvs det blir AFTERDRIVE fram på små.timmarna.
Vad beträffar efterköret så behöver vi en del hjälp under lördagen
och söndagen med lite dekorationer. Den som anmäler sitt intresse
kommer inte att bli lottlös.
Squalp, dvs Q Arnes valp, simmar igen tisdag 14/5 på Djurgården
bakom Nordiska Museet. Sedan blir det jättekalas i Sing-Sing till
ljusan dag, missa inte det.
Ta er en äggtoddy med mycke Cognac i i påsk
Pip pip frlm Klubbkycklingen
Peter Chudi låter meddela att ni som väntar på fan får vänta tills nästa
nummer.

Hej igen I
Nu ha.r det gått ytterligare ett studienämndsmöte och det var kul
att det kom folk den här glngen. Speciellt roligt var det att se lite
nya ansikten frln ettan och tvåan. Det är ju viktiga. fr!gor som
behandlas och det här är det sätt som "den vanlige teknologen" har
att framföra. sina. bikter till de som beslutar om utbildningen. Synd
bara a.tt det va.r sl fl av de som sitter i linjenämnden som orka.de
pallra. sig till mötet.
Va.d vi prata.de om ?
• Datorinriktningen har granskats av en grupp som kom med
förslag till förbättringar.
• Mikroinriktningen har ocksl tittats över a.v BERTIL-gruppen.
Bägge förbättringsförsla.gen finns a.tt beskåda på studienämndens
ansla.gsta.vlor i Tolvan och utanför El.
• Kursnämnder: Det verkar som om kursnämnderna. i de högre
årskurserna. inte fungerar riktigt. Varför kommer så få kursnämnds
a.nsvariga. på stt•dienämndsmöten ?
• Budget: Linjen har ont om pengar och lyckas man inte skaffa fram
mer sl kommer det att drabba undervisningen. Vi kom överens om
att det är bättre att minska antalet övningstimmar än att lägga ner
ett 20-tal kurser vilket är likvärdiga. besparingsalternativ. Dessutom
mlste man ta bort labbar men det rådde stor enighet om att man
hellre borde minska antalet utbildningsplatser. I skrivandes stund
vet ja.g inte hur det kommer a.tt sluta men jag berättar hur det blev
i nästa. Emissionen. Att så många. lä.rare slutar är också ett problem
vi berörde • vi får försöka vara lite mer uppskattande !
• Miljövårdsutbildningen på Elektro: I en utredning, jag ska.Il
skriva. remissvar på, vill man införa obligatorisk miljövårdsutbildning.
V i tyckte a.tt "det ä.r nog bra. men det ryms inte i våra nuvarande
160 poäng".
• Maten: Bara 15 pers. ha.de antecknat sig på. matlistan så. det
blev lite men naggande gott. Da.nnes finska pirog fira.de triumfer.
(snart kommer väl Tolvan med i Guide Michelin). Ny lista kommer
upp i Tolvan. Anteckna. dig då !!!!
NÄSTA MÖTE kommer att va.r torsdag 25:e April Kl 17 i VEXT
rummet i Tolvan som vanligt. Då. skall vi diskutera. Exarnina.tions
former. Är tentor det bästa sättet eller kan man kanske tänka sig
att skriva. uppsatser (kanske tom på. engelska) eller hålla föredrag
så att man får in lite humaniora. i undervisningen? Kan det kanske
räcka med projektuppgifter? Kom och säg vad du tycker på nästa
studienämndsmöte !
HEJ SÅ LÄNGE !!!
ALFA
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Fadderkonferens

På fredagen den 22/3 samlades
ett 40-tal halvruggiga., morgontröt
ta. elektrologer ute på Farsta Gård.
Dit hade kommit folk från studie
vägledningen, sektionen och bli
vande faddrar. Anledningen var
som ni redan har förstått den för
sta fadderkonferensen.
Efter en snabb uppradning av
dagens diskussionsämnen, genom
fördes en gruppindelning. Mening
en med mötet var att komma med
åsikter om 84 års nollning och att
försöka. finna nya, kreativa ideer
till den kommande.
Några känner kanske redan till
att antalet antagningar nu till hös
ten utökats med 35 platser, vilket
gör att 200-strecket kommer att
sprängas. Alltså behövs tre nya
nollegrupper, vilka diskuterades
ganska flitigt. På förslag är bl a
en världsrekordgrupp och en om
ändring av idrottsgruppens upp
gift. Den senares uppdrag skulle
kunna bli att anordna. en annor
lunda femkamp med udda inslag
som t ex pilkastning.
Som alla vet ä.r nollningens dag
nr två, den stora utflyktsdagen,
ett mycket trevligt arrangemang.
Dock krå.nglar nollan till det för
sig, (omedvetet?), redan nu med
sin utökade intagning. Båten tar
inte ombord mer än 200 passage
rare och med faddrar och övriga
lär det bli omkring 250 deltagare.
Andra bå.talternativ förefaller dess
utom att bli betydligt dyrare vil
ket för med sig att resan kan kom
ma i farosonen. En kommite har
tillsatts, vilken kommer att finna
eventuella nya alternativ.
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Nästa punkt kom att bli Info.
stort sett kan man konstatera
att vi på elektro genomgå.ende är
mycket duktiga på att ta emot
de nya, men några justeringar är
ändock nödvändiga.. T ex rund
vandring och ev någon utförligare
karta framfördes som förbättring
ar. Det har visat sig att trots upp
repade guideningar hittar inte nol
lan så bra ens på våra egna domä
ner.
Teleterrorn, dvs den första tele
fonkontakten någon vecka innan
nollningen, har en förmåga att kom
ma av sig bitvis. Detta är inte alls
bra då frågorna är som flest just
då. Även frågestunder under de
första veckorna måste ges plats.
Vad beträffar de övriga aktivite
terna och festerna är det mesta
tillfredsställande. Vissa byten i
tidsschemat är nödvändiga, men
antalet och utformning är bra som
det är. Dock med ett undantag,
samtliga. fester skall ha ett sprit
fritt alternativ, dvs man köper sin
biljett utan tillhörande sprit.
Ett nytt förslag på fest framkom
också.
Man kan konstatera. att
det i regel är samma. folk som
dyker upp till fest under nollning
en. Vad är då skälet till att så
många aldrig visar sig?
Bort
sett från de som över huvud taget
aldrig går skulle några av anled
ningarna kunna vara: att typen
av fest kanske inte tilltalar, att
skaenderiet har en avskräckande
effekt, att festen saknar någon typ
av program eller handling. Därför
skulle man kunna tänka sig att
faddrarna. tillsammans med noll- .
oroa planerar och genomför sin
egen fest. Varför inte tillsammans
med en eller flera andra grupper,
t ex de som kommer att vara i
samma övningsgrupp.

·.......... ___.:
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Att det sjungs för lite de första.
dagarna, är något som nollan fick
erfara vid den premiera.de premiär
matchen i brännboll mot ma.skin
a.rna.. Nollan både vill och skall
sjunga mycket. Således, repa kongl
minitidning som i år kommer a.tt
bli utförligare på den sidan. Varför
inte passa på .:.tt göra detta hemma.
hos någon fadder eller nolla de
första dagarna.
Under mötets gång bildades en
ny klyscha, nämligen "pusha".
Men det har en nog så viktig inne
börd. Det är viktigt att som fad
der ta sitt ansvar och inte bara
"flyta med", eller dyka. upp när det
passar.

Det är viktigt att själv deltaga. ak
tivt i programmet, att se till att
nollan trivs och därför har lust att
vara. med om det mesta.. Det gäller
att "pusha" för alla arrangemang
så. att inga bakslag erhå.lls.
Det är också. viktigt att man gör
aktiviteterna mer spännande ge
nom att inte berätta för mycket
och absolut inte exakt om vad som
kommer att hända. Förhoppnings
vis blir det roligare då för oss alla.
Till sist, kom ihåg:

Hej hopp rabarberknopp!
Bom fadderi fadderalanlej.

Vi kommer så småningom att ha
några faddermöten för att snacka
om faddergruppsindelningen, ev
nya nollegrupper och framför allt
faddermärkets färg! Inga datum är
ännu spikade, men håll utkik efter
snygga anslag i tolvan. Däremot
kan ni redan nu boka den 13:e
maj, då alla blivande faddrar och
skaendare åker ut till stugan till
sammans. En fest utan like utlo
vas med bastu och förhoppningsvis
många nolleuppdragside'er.
Till sist vill vi framföra vårt
varma tack till alla som kom till
fadderkonferensen istället för att
plugga flervarre.

Fadderiet existerar för nollans skull.

Vi är jätteglada!

för att så många. vill ställa upp
som faddrar i höst. Men ett litet
problem kvarstår: Vissa grupper
har ett tiotal faddrar medan några
knappt har några alls. Idealet vore
ca fem till sex stycken i varje nolle
grupp, så det skulle vara. jättebra.
om ni själva tog initiativ till att
göra. något åt snedfördelningen.
Både ni och vi blir gladast om vi
slipper flytta folk mot deras egen
vilja.

FF Anna och Mats
7
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OSQUAR

Vi närmar oss den tid då Elekt
ros fagra borggård ger upp kam
pen mot den vita färg, som sä.
Detta bott
länge präglat den.
nar i att det kvasistationära mag
netfältet, som omgärdar och styr
allt, rubbats. Inte förrän denna
rubbning upphört, och ordningen
återställts, kan upplyste Osquar
och väna Osqulda äter njuta av ett
Elektrien badande i vitt.
Givetvis är anledningen till detta
missförhållande det till hösten nal
kande nOlleschlemmet. VE!! Den
na hemska invasion kan, som alla
förstår, inte stillatigande äses. Där
för har Wi, . den Konglig Öfver
skaendaren, beslutat att nollan
snabbt och smidigt skall tagas av
daga.
Som upplyste Osquar redan vet,
är ett viktigt moment ledande till
nollans hädanfärd det sä. kallade
Detta kan om
nOlleuppdraget.
fatta i stort sett vad som helst, hu
vudsaken det hamnar utom räck
håll för Jagens långa arm. Här
har nu Osquar och Osqulda med
sin vittomfattande erfarenhet, och
sin outsinliga fantasikälla, tider
nas chans att skapa nOlleuppdraget
med stort 0.

-:::r============�

OSQULDA

Missa inte detta unika tillfälle
att lära nollan veta hut.
Var
med om att bidraga med ännu en
klassiker i raden av parkbänkar
och fastsvetsade spårvagnar, men
framför allt till den bästa mot
tagning Elektrosektionen skådat.
Sätt dig ner redan NU och plita
ner din ide', eller embryo till ide',
och lämna den snarast till mig.
Må nollans tid i Elektrien bli kort
och intensiv, och borggården ånyo
återtaga sin stolta färg. (Men först
en rekorderlig sommar).

..ÖSK
�
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Vad ä.r KN ? LNE ? Vad gör man i en institutionsstyrelse ?

UTBILDNINGSHELG

Studienämnden anordnar en utbildningshelg 10 - 1 1 maj Detta ä.r ett
tillfälle, främst för dig i ettan och tvåan, att få reda på lite mera om hur
det fungerar med det faktiskt ganska stora studentinflytandet här på skolan.
Håll ögonen öppna efter mera info och kom på studienämndsmötet.

25:e APRIL kl 17 i VEXTrummet, TOLVAN ! ! I l
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HEJSAN!

På begäran ska. vi berätta vilka
regler som gäller för att få studie
medel. Under det första året krävs
att man klarar minst 20 poäng.
Tre av de klarade tentorna. mäste
vara spärrtentor.
Från och med andra. läsåret er
fordras 14 poäng per termin.
D.v.s. efter ett år ska du ha klarat
20 p. Efter två år ska. du ha klarat
48 poäng o.s.v.
Uppfyller man
dessa. krav så blir man beviljad lån
för två terminer.
Det gäller alltså att både klara
14 poäng de två senaste termin
erna. (= 28 poäng senaste året )
och uppfylla. tota.lkra.vet.
Om man ir...d kommer upp till
dessa poäng kan man gä efter takt
kravet. Då krävs 14 p den senaste
terminen. Studiemedel beviljas då
för en termin i taget.
Det här är regler.
Har man
skäl för att inte ha. uppfyllt dessa
går det alltid a.tt prata med dom
på studiemedelsnämnden. Här på.
stvl kan vi hjälpa till med mer
information.

OFVRIGT!

Hejsan! Nu har resten av over
allerna äntligen dykt upp. Ni som
har gått och väntat ä.r välkomna
till funkrummet.
Senare i vår
kommer j a g a.tt ta. upp beställning
ar om det finns någon som mis
sade förra chansen att skaffa sig en
overall.
NU tar jag upp beställningar av
T-shirts. Jag kommer att beställa
Hanes T-shirt, Beefy·Tee. Det blir
två olika modeller:
* Vanlig T-shirt med ett rygg·
tryck och ett emblem på bröstet.
* T-shirt med bröstficka med
bara emblemet på bröstet.
Priset kommer att ligga kring
60:97 SEK per tröja. Jag tar ut
20:· i förskott. Förlaga. till trycket
finns att beskå.da på anslagstavlan
i 1 2-a.n. För att hinna. med lever·
ans före sommaren måste ja.g
skicka beställningen före PÅSK.
Alltså: Skynda till 1 2-an och bes
täll din tröja.

ÅRSKURS 2 I period 8 kommer
det att bli studiebesök för åk. 2.
Måndagarna. 29/4, 6/5 och 13/5 är
bokade. Bl. a. försöker vi ordna ett
heldagsbesök på ASEA i Västerås.
Anmälan kommer att ske på lis
tor i tolvan. Det är viktigt att
ni går på minst ett av dessa. Då
får vi å.terkomma och ni få.r en in
blick i vad ett visst linjeval kan
ge. Mer information kommer på
anslagstavlor.
En glad och solig påsk önskar
Bettan, Lena Nisse och Peter

9
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Squ VALp
De å.r som Q Arne Val inte väl
signar Stockholms gator och torg
besöker han istället kongliga.
Djurgå.rden. Ty klockan 1408 p4.
den klassiska. dagen 14 maj går
squVALp av stapeln.
Vad ä.r dl squVALp? Jo, Teknis
10 sektioner inbjudes att delta. i
ett flottrace utanför Nordiska mu
seet. Lagen får en hög skrot samt
något som flyter att bygga en far·
kost av. Skapelsen skall sen padd
las runt någon slags boj ute i vatt
net.
PQ lirar musik och ölen
flödar.
Publiken brukar uppge
sadistiska hånskratt då någon ram·
lar i det 7 gradiga vattnet eller nä.r
någon sektion gjort en fatal kon
struktionsmiss. Efteråt brukar det
bli en liten fest för de deltagande
lagen.
Men i å.r blir det andring på.
festsidan. Det blir ett jätteraj för
al�a i Sing-Sing. Inte dåligt va?

OSQRADION

Mat kommer att serveras och i
baren finns det hå.de sprit och öl.
Inbjudan till racet med mer ut
f<;> rliga. regler och beskrivning av
tid, plats, rum och priser kom
mer inom kort.
Titta. på PR
tavlan! ! Biljetter till den fruktade
festen kommer ocks4. krängas av
ProgramRådet.
Vi elektriker som är med och
arrar squVALp är
Tomas Andersson E-81
Stefan Ström
E-84
R obert Skog
E-84
Erik Ström
E-84 (no relation)

Hoppa gä.rna. på oss om det är
något just DU undrar över.
Vi syns på. Djurgå.r'n Erik

Har du Just att göra ett R adio·
program?
Som du nog redan vet finns det
någo �ting som heter Osqradion.
Det ar Studentkårens eget radio
pr�gram som_ sänds på. tisdags·
kvallar och sondageftermiddagar.
Prog_rammen sä.nds fr!n v!r egen
studio som finns i övervåningen i
Kå.rh� set. De flesta. sändningar·
na gors av Osqradioredaktionen,
men alla sektioner ä.r välkommna
att vara med. Om du känner dig
manad så före.slå.r jag a.tt du ta.r
kontakt med Alf "SNO" Ahlström
som har "varit med förr". Han kan
g! dig/er bra. tips och ett ord på.
va.gen.
Ta chansen! Det ä.r inte varje
dag_ man får tillfä.lle att göra ett
radioprogram som man själv skulle
vilja ha. det.

1 1 ;,r::::=.================�
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VA L HA L L
"De i strid fallnes sal"
Historik

De företa ideerna om Va.lhall kläcktes pl en etädga.sque v åren 198 1. Dessa
fortsatte därefter a.tt gro och föreningens utseende och verksamhet fick allt
fastare form.
Under denna tid fungera.de EKAK (Elektros Kalle Anka
Kommi tte, Cha.lmers) som inspira.ti onskälla.. EKAK är nu en 31 lr ga.mmal
förening med ölhäf och Kalle Anka som si na verksamhets grena.r.
Den 21 februari 1982 bi ldade de nuvara.nde Asen (Per Ahlquist, Mats
Egerot, Anders Wa.ss och Micke Ha.llberg) med flera, under en fest, föreningen
VALHALL. I samma veva byggdes hä.fvapparaten, som enli gt Valhall betra.ktas
som Sv eriges bästa.
Det bestämdes tidigt att Valhall skulle ha tre verksamhetsgrena.r:
* ölbäf
* ordnande av fester
* Att bli inbjudna och att gå. på alla fester
Wam (kårvärldens f.d. kontaktperson hos Pripps) tyckte att iden var
utmärkt och hjälpte genast till med gratis bä.fv öl och a.nordna.de uppvis 
niogshäf på. Pripps för restauranger och andra högskolor. Wam är dessutom
formgivare av Valhalls logotyp, en pentagon med horn på.

Wam
(Pripps trotjänare)

12 _
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Organisation
ODEN Den förnämste bland alla
asarna - Allfadern
Oden är något av en ordförande
med sammanhållande uppgift inom
Valhall. Hans utåt sett viktigaste
uppgift är att vara talare vid Val
halls fester och häf. För närvaran
de innehas titeln av Micke Elseus.

BRAGE Skaldekonstens och ölets
gud
Brage har till uppgift att se till
att Valhall alltid har tillgång till
Han sköter kontakten med
öl.
Pripps (den nuvarande kontakt
personen heter Bobo). Brage är
dessutom huvudansvarig när Val
hall anordnar fester, Valhalls egen
festchef (läs: festprisse red anm).
Idag är det R o bert Källman som
innehar denna post.

FREJ Fruktbarhetens gud
Frej står för skönheten inom Val
hall (är enligt egen utsago mycket
lik Robert deNiro). Hans vikti
gaste uppgift är dock att verka
som Valhalls ekonomichef. Dagens
förskingrare inom Valhall heter
Klas Nilsson.

BALDER Förnuftets och
vishetens gud
Balder är Valhalla häfvledare och
domare. Han skall kunna regelbo
ken utantill och sköter kontakten
med E K A K när det gäller samord
ningen av regler. För närvarande
ä.r det Gunnar Olofsson som har
denna uppgift. Han skall även se
!i l1 att hä.fvapparaten fungerar.

" Man blir inte fullare än man
gör sig"
(Mats "As" Egerot)
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TOR Åskans gu d
Kraftfull personlighet utifrån
som är hedersmedlem i Valhall,
hans uppgifter varierar med hans
personlighet. Idag är det Tobias
som
Morger
dessutom är ordf på Väg o vatten.
Tobias har bl a torsdagshäfvet på
sitt program. (Torsdagshä.f = ärt
soppa, punch, kaffe och en flaska
öl.) Tor handhar även funktion
tappkranen.
av
skontrollen
Enligt Valhalls utsago har han
dessutom till uppgift att "festa
utan ansvar" på Valhalls fester.
LOKE Lögnens fader

En otrevlig person som tillfälligt
nästlat sig in i Valhall.
ASEN

Valhall vilar i sin tur på Asens
organisation. Dessa besitter den
erfarenhet och kunskap som Val
halls medlemmar saknar. Asens
främsta uppgift är att främja Val
halls verksamhet.
Det enda Valhalls medlemmar
vet om Asens organisation är att
dessa tidigare varit medlemmar i
Valhall, i övrigt är allt höljt i ett
dunkel.
YGDRASIL V ärldsträdet

Bobo-Pripps spelar i Valhalls
mytologi rollen som det livgivande
trä.det Ygdrasil. Från detta träd
flödar ölen.

Det viktigaste för Valhalls verk
samhet är att ha trevligt och a.tt
sprida. glädje.

Valhalls enda fasta punkt i till
varon är kistan i Röda rummet. I
kistan förvaras Valhalls reliker bl
a en tallrik. K istan är dock för
liten, ölen får inte plats. Valhall
söker med ljus och lykta efter ett
nytt och större utrymme.
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Olhäfvning

De officiella häfvgrenarna är:
• flaska 33cl TT
• halvlitersejdel
• enlitersejdel
• bier-staphette (5 manna-lag)
och de inofficiella är:
• backhäf
• publikhäf (spyhäf)
• tremanna-mix (TM och Wam's trophy)
För övrigt finns det följande fantasifulla varianter
• torsdagshä.f (tid ca. 14s)
• cha.mpagnehäf (75cl på ca Ss)
• schweppeshäf ( 1 black russian, 1 ginger ale och 1 tonic water)
• pepparonihäf (1/2 liter kebabgurkspad på ca 8s)
med mera med mera . . .
Valhalls motto: " allt g å r att häfva" .
av
�l�h�a::.11!:..-----.........:,
m::.:t:....::
Förslag på nya. häf emottages tacks;::
a:.:.:
:..:a.
.:__V

Verksamheten
ÖLHÄF: Anordnande a.v ölhäf är
en stor och viktig del a.v verk
samheten. De olika häfven är:
PÖÖHM Pripps öppna. ölhäfva.r
mästerska.p som gå.r av stapeln på.
Pripps i oktober/november. Va.l
ha.11 hoppas a.tt denna. tävling i
framtiden kommer a.tt bli Stock
holms största. tävling. Detta är
den enda. riktiga. häfvtävlingen i
Stockholm.
TM är till skillnad
mot PÖÖHM en publiktävling.
T M Teknismä.sterska.pen i febru
ari är ida.g den största tävlingen
i Stockholm Före T M genomför
Va.lha.11 utta.gningshäf på alla sek
tioner vid KTH. Valhall ha.r enligt
egen utsago blivit mycket väl mot
tagna. på a.ll sektioner.
BEZA-KUPPEN Den nybildade
kvinnliga
ölhäfvarföreningen
BEZA kommer i maj med hjälp a.v
Va.lha.11 a.tt anordna. en ny tävling
den s . k . BEZA-kuppen.
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WAM'a TROPHY Till denna tävling har Wa.m skänkt en mycket fin
silverpokal. Tävlingen genomföres som en trema.nnaatafett med två pojkar
och en flicka i varje lag. Universitetet står för de yttre arrangemanget och
Valhall håller i själva ölhäfvningen. Tävlingen som gått i fyra år har två
gånger vunnits av Valhall och två gånger av Asen.

Förutom ovan nämnda häf genomför Valha.11 uppvisningahä.f vid olika
högskolor och restaurangkedjor. Valhall har dessutom utarbetat en kurs i
ölhäfvningens svåra och ädla konst. (Nästa. åra nolla kommer att få. genomgå.
denna kura.)
FESTER: Valhall anordnar i oktober, i samband med PÖÖHM, en treda·
garsfeat. En av dagarna går i tysk oktoberfeatstil. I år kom det 450 personer,
nästa år hoppas Valhall att det kommer uppåt 600 personer till oktoberfesten.
Förutom denna stora fest anordnar Va.lhall mängder av interna och externa.
fester året runt. Som exempel kan vi nämna det lyckade och välbesökta PRe·
squttet den 15 mara.
Grunden för all festverksamhet är att föra ut Va.lhalla motto:
"Öl ä.r kultur".
HUR VALHALL BLIR INBJUDNA TILL ANDRA FESTER:
Genom list och illvilja. har Valhall sett till att de får inbjudningar till de flesta
festerna i studentvärlden. Nu närmast stundar t.ex. Kalle Anka festivalen i
Göteborg.
Valhall har ett flitigt umgänge med EKAK {Chalmers) och SUS (Univer
sitetet).
Att gå på fester är den njutba.raate delen av Va.lhalls versamhet.

En period med Valhall
15/3
18/3
19/3
20/3

Valhall anordnade ölafton i Tolvan. Du var väl där ...
Uppvisningshäf för Glä.djehuaets personal på Pripporama.
Häfvträning i Tolvan för Wam's trophy.
WAM's TROPHY (Tvungna. att låna in tjejer utifrån, svagt tjejer . . . )
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21/3 Stugfest med Valhall. Festen anordnas av Valhall för KTH's sektions
klubbmästerier, MF's klubbmästeri samt vårt och Universitetets PRU'n.
Syftet med festen är att få de inbjudna gästerna att inse hur trevliga Valhalls
medlemmar är.
*** Quarneval är kul ***
25-27 /3 Kalle Anka festivalen i Göteborg.
*** PÅSKLKOV ***
17/4 V ÄRLDSREKORDFÖRSÖK PÅ OPERAKÄLLAREN.
På Operakällaren kommer Valhall att försöka slå världsrekord i flaskhäfvning.
19/4 Ytterligare ett världrekordförsök genomföres på Operakällaren.
I
Verksamheten i sista perioden är ännu inte planerad. Valball kom,�1er 1 :
troligen, att anordna ett förkör till vårbalen i stugan. Dessutom kommer :
Valhall, i sista perioden, att genomföra gourmet-middag och a.vslutningsfest. I

BEZA

BEZA är KTH's nystartade kvinnliga. ölhäfvarförening.
Va.lha.11 och Teknis bästa. hä.fvarinnor åkte den 19 februari tåg till Chalmers !
Open. Under tågresan bildades den kvinnliga ölhä.fva.rföreningen BEZA.
BEZA's största uppgift ä.r att försköna ölhä.fvningskonsten på Teknis.
T ill skillnad mot Va.lha.ll består föreningen av tjejer från alla. sektioner på I
KTH. Valhall hoppas givetvis att flickorna på Elektro tar kontakt med dessa
mycket trevliga flickor:
Ca.rolina. " Heineken" Sta.bel
50 34 26
Åsa " McEwa.n 's" Melander
1 5 35 89
Agneta " Tuborg Grön" Håsta.d

Målsättning

Va.lhalls mål för framtiden är att
sprida häfvkonsten i Stockholms
(undre red anm) studentvärld och
att främja för ölets berusande och
berikande.

VILL DU VETA MERA KONTAKTA GÅRNA
I SKOLAN ELLER PER TELEFON:
Mikael "Oden" Elseus
Klas " Frej" Nilsson
Robert " Brage" Källman

7 1 1 78 30
5 4 45 64
7 1 1 52 47

VALHALL

Per�Hnders
PS! Förra numrets rykte att en medlem i Valhall hade dubbelhaka
dementeras kraftfullt av ValhaJJs korpulente medlem. DS
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Hemma

Anders ä r enligt tillgänglig sta.·
tistik det vanligaste förnamnet p!
Elektro. Huvudpersonen i det här
reportaget skiljer sig dock från a.lla.
a.ndra Anders på E-sektionen p!
det sättet att han inte ka.n se.
Vem är han egentligen? Hur bär
han sig åt? Vi p! redaktionen ha.r
undrat, och vi tror a.tt ni också är
nyfikna..
Försedda. med papper, penna. och
kamera. satte vi oss på linje 19 till
Rå.gsved. Dä.r möttes vi a.v Anders
kompis Martin, som skjutsa.de oss
vidare till den trevliga. villa som
var slutdestina.tionen. Anders och
J a.nne fann vi i köket, i full färd
med att laga. till den goda. lunch
vi snart tra.ktera.des med. Alla. tre
pojkarna. är E-84:or och pluggar
tillsammans.
Anders har gått tre år på fyra·
årig teknisk linje, Huddinge Gym·
nasium. Redan under högstadiet
blev han tack vare en bra kemilä·
rare inställd på att bli civilingen·
jör inom kemisektorn. Efter första
månaden på gymnasiet förlorade
han synen. Anders tillbringa.de
hela hösten på sjukhus och kurser
för att lära. sig punktskrift och
käppteknik. När två veckor av ter
minen återstod var han tillbaka i
skolan. Han fick då en assistent.

Efter ett kort mellanspel av en
mindre lyckad assistent, · kom Jan·
ne in i bilden.
Han ha.de gått
två.årig musiklinje på. Södra Latin,
och så. små.ningom insett att han
aldrig skulle bli någon riktig världs·
stjärna på saxofon. Därför ha.de
han lä.st in NT-matten och börjat
fundera. på. tekniska studier. Janne
var kompis med Anders bror, så.
resten gav sig själv.
Folk uppfattar ofta Janne och
Anders som en enhet. F ör de som
tror detta ka.n vi alltså berätta. att
så. ä.r inte fallet. En del vet inte
vem som är vem och frågar så.ledes
Janne: Var är Janne?
Anders tänkte först gå det fjärde
året också., men hans lärare rådde
honom att fortsätta. direkt på hög·
skolan. Av praktiska skäl passa.de
inte kemi längre så bra. Efter fun·
deringa.r på Fysik och Data och
Linköping föll valet på Elektro och
KTH.
Hur upplevdes nolletiden? Alla
tre pojka.rna. är positiva.. "Man
kände sig välkommen" . Bå.de OKS
och faddrarna. var jä.ttebra.
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Anders rum är överfyllt med pär• ma.1 efter ett knappt å.r. All kurs·
litteratur "översätts" till punktsk·
rift, vilket tar mer plats i bokhylIan. En bok blir färdig på cirka.
tre månader. Ibland blir de inte
klara. i tid. Exempelvis anlände
de sista. delarna. av Ma.rkesjös bok
inte förrän efter tentan. Att läsa.
punktskrift gå.r långsammare än
att läsa. "vanligt" , men eftersom
det mesta stoffet på Elektro ändå
inte är särskilt sna.bbläst jämnar
det ut sig säger Anders.
Är det inte svårt att följa. un·
dervisningen, undra.de vi.
And·
ers tycker, som alla. andra., att
övningarna. ger mycket mer än före
läsningarna.. Han spela.r in samtli·
ga. lektioner på band. Det är bra.
om assistenten/föreläsa.ren pra.ta.r
i bilder, och repeterar ekvationer
och beräkningar. Anders Thor få.r
beröm för sina. målande beskriv·
ninga.r.

Vad har då dessa käcka. gossar
för sig på. fritiden?
Alla. tre är
intressera.de av musik.
Vi fick
lyssna. på ett smak prov av Jannes
egenhändigt komponera.de schla.germusik. En melodi hade hans band
försökt få med till Melodifestivalen.
Anders har mer och mer börjat
lyssna. på seriös musik. Martin sa.
att han är den som är minst musik·
intresserad, trots att han gått på.
Adolf Fredrik i grundskolan.
Både Janne och Martin tycker
om innebandy, vindsurfing och sia·
lom. Enligt egen utsago misslycka.·
des Ja.nne tota.It i teknismästerska
pen i sia.lom. Ha.n kom bara. sexa..

Tentorna. ges inlästa. på band a.v
examina.torn.
Eventuella figurer
följer med på ritmuff (ett pap
per där upphöjningar ka.n kännas
om man rita.r med kulspetspenna).
Anders skriver ner ta.len på punkt·
skriftsma.skinen. Med hjälp av den
noterar han också sina. lösningar.
När tenta.tiden är slut läser ha.n in
svaren på band för rättning.
När Anders tenta.de aktiva. nät
nyligen, ha.de Gunnar Larsson bla.n·
da.t ihop det lite grann och gav
honom tentan i TET 2 i stället.
Det sista. talet innehöll några. figu
rer som Gunnar tog sig tid att
förklara.. Anders kände inte riktigt
igen sig, men sista. ta.Jet brukar ju
vara. trassligt!
Anders erkänner
att han i det här läget blev en
smula. nervös.
Inte förrän han
ha.de lyssnat igenom hela tentan
förstod han a.tt det var fel.
Anders säger att laborationerna.
är givande. Janne berättar vad os
cilloskopet visa.r, och Anders ta.la.r
om hur Janne ska ställa in det! En
tal ande multimeter är till hjälp ib·
.
.nd.

Anders tycker om att vara. ute
i naturen. " Det händer inte så
ofta. men när jag väl kommer ut i
skogen så trivs jag bra.". Fiske är
ett annat intresse. Att sitta. och
prata., helt enkelt att umgås med
kamrater, är något han tycker är
roligt.
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Anders betonar att han verkli
gen uppskattar när folk tar kon
takt med honom. Det kan är lite
svårt för honom att ta initiativ
till kontakt, eftersom han inte vet
vilka som står runt omkring. Han
påpekar också att det kan vara
knepigt att identifiera. en människa
enbart på rösten.
" J ag har haft många trevliga sam
tal med anonyma personer. Det
hade varit ännu trevligare om de
hade presenterat sig, så jag vis
ste vem jag pratade med." Han
säger också att för en person som
orienterar sig med hörseln är det
besvärligt på stimmiga fester med
många deltagare.
Hur är det egentligen? Blir ni
aldrig ovänner, frågade vi nyfiket.
" Det är klart att vi har olika åsik
ter ibland, men vi blir inte o
sams." Martin bekräftar att han
enda.st vid något enstaka tillfälle
har märkt en lätt irriterad stäm
ning dem emellan. Det är allt.
Janne säger ibland ifrån å Anders
vägnar. Han tycker att Anders ska
stå på sig mer.

Och framtiden då? " Vi har inte
funderat längre ä.n till flerv.arreten
tan." Anders som beskriver sig som
teoretiker tror att fysikalisk skulle
vara en intressant inriktning. Eller
dator kanske? Janne vill bli as
tronaut, vilken inriktning är det?
Martin funderar på kraft, och u
landsjobb efteråt. Anders säger
att han vill ha ett vanligt ingen
jörsarbete inom eltekniken.
De tre brukar plugga tillsam
mans. Sommaren är inplanerad
med praktikarbete och studier (och
än så länge är det inte är frågan
om resttentor).
Flervarreböckerna väntade, så vi
satte punkt här. Tack för att vi
fick komma och hälsa på!
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Dammiddag

Dammiddag, det tyckte jag lät
v ä.ldigt lockande och det var det JwC.l-s
I
M 11LL la.ll7\VRKAN
tydligen fler som gjorde, för 50 tje- -'""J"'
jer dök upp i Tolvan. Det kom
�T "?�
även en del redan färdiga civilin·
genjörer.
� I D;\
-c=p cTt.. I c ifP.
f 1 1 <0t'{f,\
Efter bordsplaceringen, som gick Tl"°'UJCJ\l
�
ut på. att vi skulle para ihop oss
,,
,
1
y
1 ��e...
med hjälp av fä.rgkoder på. resis·
torer, började middagen. Maten c.. ""jj
var jättesmarrig, särskilt efterrätt- l dl "ll'trt, 50<:.!(er
en, hemgjord cheesecake. Alla pra· l +..k IJ:l;1iL' sCJd..(Ju"
tade och hade kul. Det var lite
ovant med det höga tonläget, i li+e.n c..,� f\
speciellt under så.ngerna om man 2. dl «�; � -fa.,d.. e...
som jag inte precis tillhör sopran- 1-t �esn've....
ernas skara.
ct_.
�
�9 u;+or . O<:k. ..-==i ulor
Under middagen visades bilder • U'. Spe>- v•�fl'"\4 -fi 1( �,:+ s�vrn •
frå.n årets studieresa till USA. V ilka • U,�.._ j�dc..,. j°-"' s'-- r.:u-t- ocl\_
blev inte s�gna på. att följa med �(a...,,d" t,r.e.d/ �c..,; !Rt>"l; j k>Cl<ll.,1 det
på. en studieresa efter det? En n V""I- �lc..:tJ e.t � of-ror'l,u,. c...-h-on alldeles speciell underhå.llning kom S<>ff� OGl,.. cl"QJ""e. -fa,·e,1,,,.�.
till kaffet. Då. kom de enda kil·
1
_c� ·Id;
_a
·i:
,....,..,_
larna. Det var Audi Quattro som • Vl" � 1-f!.
•
t n� U• ortf'I� ....,....,...
��4eV\. (1 �vloi>'la...
sjöng för oss, mycket uppskattat
med må.nga. omstarter. De bjöd � Jitt. - -försildi t ! !
även pi sm1 serenadstunder under • St-ro �� d..::;�s,;·� "j Q.<... -(e nv... .
kvällens lopp.
H,;;.it i sme:t"-'-',.. '6c.t... � 11Uf-e.<.... a....i
�«fivt.<.4.. &..r.
Jag gick hem väldigt nöjd och • � 1-f 11""1mar i
- �i!.Dl(=,T ! !
glad efter en mycket trevlig kväll
då. jag lärt känna lite fler av tje·
jerna här på. Elektro. �

i ;_:
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0
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Skaendarspexet eller Bondköret som försvann
Dags för ettans spex !
Många förväntansfulla. ha.de sökt
sig upp till Nymble för att se på
Men vart ha.de
ettans hämnd.
ska.enda.rna. tagit vägen? Medan
" spexförfatta.rna." var ute och sök
te, underhölls vi andra av kvällens
eminenta. musiker, vilka. huvudsak
ligen bestod av årets nolle-pop
grupp.
Dock återvände tankarna. till de
förrymda. antagonisterna., vilka en
ligt uppgift tagit sin tillflykt till
Nada.. Vad skulle mången fysiker
och datolog tro när elva anti trän
ger sig in hos dem i deras trygga
h emmiljö. Skulle de rent av vara.
än mer anstötliga. än de såg ut,
kanske förstöra. ...

Avrättningarna. utfördes i ett
raskt tempo. Dylika. ting såsom
rak knivar, destilleringsa.ppara.tur,
dragbänk och fulla. gotlänningar
användes vid expedieringen. Stund
tals ackompanjerades behandlin·
gen av de fula., som likt en gosskör
sjöng: Härlig ä.r jorden.

Hur många stenar föll ej från
lättade hjärtan, dl ettans tappra.
kåpbeklädda. kamika.ze-sa.mura.jer
resolut infånga.de slöddret, för
kvällen piffigt uppiffade till punka
re. Tungt eskortera.de, ivrigt släng
ande rök bomber och smällare, led
des kvällens offer in och spelet
kunde ta. sin början.
Kungen av Elektrien (misstänkt
lik en John- Bauer-prins) ha.de out·
sägligt tråkigt. Ända. tills han,
liksom publiken, nåddes av det
glädjande budskapet att elva gny·
ende orcher nu var i antågande.
Upptuktelsen tog genast sin början
och under ivriga protester i form
av sparkar, slag, bett och diverse
talkörer fördes de onda. upp på
scen.
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Men, alla vi känsliga i publiken
undrade vart stilen och förfiningen
tagit vägen. Stundtals blev det
nästan så. osmakligt att folk hul·
kade i bänkarna.
H u r det gick?
Jodå, Kungen
av Elektrien och hans hov fick
givet vis sitt lystmäte stillat. Inte
en enda av de besmittade blev
benådad och snart var alla förpaa·
sade till de saliga ängderna.
Spexet var slut, och vi undrar:
Vem var Olle? OSA.

/

Efter lite tid för uppsnyggning,
var det dags för bondkör i Gaaquen.
Det fanns rikligt att dricka och
både stämning och ljudnivl steg
för var sekund. Det blev ä.ven en
hel i el sång, normalt ledd av allas
vår Carl. Men var var bönderna?
Under kvällens och nattens lopp
___________ blev det lite dans, mer prat, myc·
et mera dricka och ideliga turer
ill bastun. Det ryktas att framlt
- må.timmarna. tömdes baren och
an var tvungen att servera. vodka
ed chokla.dströssel och tomat.
Det hela slutade någon gång
tidigt på morgonen och ettans fler·
varreövning lä.r inte ha varit alltför
vä.lfrekventerad.

ah) Televerket

�Radio
erbjuder jobb med
• intressanta och spännande arbetsuppgifter i
en dynamisk verksamhet
• -stort utrymme för personlig utveckling
• trevlig arbetsmiljö och goda anställningsvillkor
Hör av Dig till Lars-Åke Nöjd på vår p e r s o n a l avde lning i Farsta, 08-7 1 3 4 7 1 4, eller skriv till
Televerket Radio, Personalavdelningen, 1 2 3 86
Farsta.

ab) Televerket
---=----- �
Radio -
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En Reseberät telse

Med stigande magsaft såg jag
hur minuterna. ticka.de iväg medan
jag stod inklämd i kön till biljett
luckan. Jag skulle aldrig hinna.
i tid till FEDY-konferensen om
jag inte hannmed det här Uppsala
tå.get. Äntligen blev det min tur
och en rask språngmarsch till spår
sju rädda.de situationen.
FEDY-konferensen är en å.rlig
konferens där representanter från
F-, E-, D- och Y-linjerna. träffas
och diskuterar gemensamma an
gelägenheter ( och festar lite).
Denna. gå.ng var den i Uppsala.
Uppsala ä.r ju som bekant de
många promenadavståndens stad
vilket jag kunde notera där jag i
vårsolens glans gick upp till
Teknikum.
Först på programmet var mid
dag (mums !)
! och därefter linje
visa. diskussioner där jag och några.
andra. kunde jämföra. Elektrout
bildningen på olika. högskolor. Det
visa.de sig att ett stort problem
på alla. håll var lärarbristen. Vi
enades om att skriva. ett öppet
brev till regeringen om detta. vilket
vi vigde natten till att göra..
Brevet kan du läsa här intill.
Morgonen därpå börja.de med re
dovisning av föregående kvälls
grupparbeten.
Därefter var det
studiebesök på Akademiska. sjuk
huset inför eftermiddagens diskus
sion;
Teknik för icke-tekniker.
Olika. diagnostiseringsutrustning
den nyligen installerade
bl.a..
NMR-tomogra.fen förevisades av en
sjukhusfysiker • mycket imponer
ande.

�?
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Efter den utsökta lunchen fick vi
höra ett fördrag om "teknikutveck
lingens drivkrafter" av Anders
Lundgren, doc. Ide och Lärdoms
historia. Drivkrafterna. kunde enl.
honom delas upp i kategorierna;
Ekonomiska, Militära. och Ideolo
giska.. Exempel på det sistnämnda.
är Gotiska. kyrkor eller pyramider
na. i Egypten.
Föredra.get utmynna.de i grupp
diskussioner om teknik för icke·
tekniker där vi bl.a. notera.de ide
ologiernas då.liga anpassning till
teknikens möjligheter. (Jag hop
pas kunna skriva en artikel om
detta i kommande Emissionen).
Alltför fort blev det dags för fika
och efter det redovisning.
Kvällen avslutades med en uto
mordentlig supe på Norrlands na·
tion.
Söndagen började med föredrag
och diskussioner om forska.rflykten
från högskolan.
Situationen är
Hela
allvarligare ä.n vi trott. ..
högskolan lider av resursbrist vil
ket gör att många lärare och for
skare lämnar skolan för industrin.
Lönestatistiken skrämmer!
Livliga. diskusioner ledde till att
lunchen fick intagas i all hast före
studiebesöket på Gustav Werners
institut och bygget av den nya par
tikelacceleratorn med jonkylnings
ring. Det skulle t a för stor plats
att redogöra. för anläggningen men
jag kan ta.la om att jag var mycket
fascinerad. Det ä.r meningen att
även KTH-folk skall få möjlighet
att göra sina experiment där.
Vid sammanfattningen av kon
ferensen gick vi åter igenom brevet
till regeringen och ändra.de lite for
muleringar. Alla. var överens om
att tillställningen va.rit väldigt lyc
kad och tackade F U T F ( Uppsala.
teknologförening) för ett suveränt
arrangemang. Nästa FEDY-kon
ferens kommer att vara i Lund.
ALFA
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OPPET BREV
TILL REGERINGEN, UTBILDNINGSMINISTER LENA HJELM-VALLDI

ät en grupp teknologer soa representerar Teknisk
Vi
Fysik-,
Elektroteknik- och Datalinjerna vid de tekniska högskolorna i Sverige .
sa.alas
årligen till en FEDY-konferens för att diskutera
Vi
utbildningsfrågor och geaensa..a angelägenheter .
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Arets konferens genomsyras av en djup oro inför den fraatida lärar
situationen.
Denna är redan nu ohållbar på de flesta av de tekniska
högskolorna.
(oabinationen av en kraftigt försämrad arbets•iljö på högskolan och
det stora utbudet av attraktiva och stiaulerande arbeten
inoa
industrin har startat en flykt av kvalificerad personal
från
högskolan. Regeringen har i flera år ökat elevintaget på våra
utbildningslinjer utan att för den skull ställa nödvändiga resurser
till förfogande. Stora och ohanterliga grupper i otillräckliga lokaler
gör att undervisningens kvalitet sjunker och därmed ainskar lärarnas
arbetstillfredsställelse.
Möjligheterna att bedriva
forskning
reduceras med krympande anslag och ökad undervisningsvolya. Flera
lärare har
flyttat till industrins bättre förhållanden och
löneskillnaden får dea säkert inte att längta tillbaka. Den därmed
ytterligare ökade arbetsbelastningen för dea soa är kvar får fler att
flytta och karusellen är igång . . .

I

I
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Lärarbristen är nu så allvarlig att undervisningen i många fall
bedrivs av elever ifrån de högre årskurserna. Det har t o • gått så
långt att aan tvingats inställa vissa inriktningsobligator1ska kurser .
OII denna negativa trend inte bryts snart riskerar aan att få lägga ned
h-�a utbildningslinjer.
Soa studerande märker vi hur studiesituationen ständigt försämras.
Okvalificerade lärare, eftersatt kursutveckling, omodern utrustning
och utrymmesbrist ger otrivsel och många slutar. I slutändan innebär
det att färre tar ut civilingenJÖrsexaaen och dessutoa •ed sämre
kunskape r .
Regeringens satsning på teknisk utbildning MASTE resultera i att
tillräckliga resurser tillförs de tekniska högskolorna.Att bara öka
elevintaget är ett slag i luften! So• det nu är innebär varje ny
utbildningsplats en urholkning av skolans resurser och •inskad
aöjlighet att klara en redan svår situation. ORÄ ' s utb1ldnings
beskrivning är en glorifierande lögn - utbildningsaålen uppnås inte.
Menar regeringen verkligen allvar?
Ar det lönt att vi fortsätter utbilda oss?
FEDY-konferensen 1985 genoa
fotnot :
FEDY står för F- , E - , D- och
Y-linjerna vid de tekniska
högskolorna.

Mats Kihlen konferensordförande

'1.7 ,-
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ESQ UADER NYT T

V !ren närmar sig sl sakta, så ä.ven Esquadern och sommaren.
Fredagen den 15 mars träffades några av !reta esquaderseglare för
första gången på allvar. De femtiotalet (kul att sl mlnga kom)
seglare som uppenbarade sig i tolvan fick se 1984 !rs esquaderbilder,
höra. stabens information om planeringen och tips om båthyrning
m.m. Valhall stod för försäljning av gott öl och goda. mackor under
hela kvällen, som för esquaderfolket avslutades med videofilmer
Round World Race 77 /78 samt Americaa Cup-83.
Dl blir nästa
Du/ni som missade 15 mars - boka 24 april.
esquaderraj i tolvan.
Det ä.r bra om ni som tänkt segla klumpar ihop er i besättningar så
snart som möjligt och skriver upp er på lista i tolvan. Det underlättar
både för er och för oss. staben har ju för avsikt att ordna vissa.
"studentikosa arrangemeng" och då är det bra att veta. hur många. vi
blir. Vi hoppas alltså ha. en god uppfattning om hur många seglare
och båtar som blir med, till mötet den 24 april.
Om att hyra båt: 15 APRIL är sista. datum för 10 procents
rabatten som de flesta. ger. Ni som ska. hyra. via. förmedlingsfirma
- kontakta Johan för eventuell samordning och därmed kanske
ytterligare rabatter.
Nästa ESQ UADER-RAJ blir alltså i tolvan den 24 april klockan
18.00. Dit vill vi att du kommer. Tag med dig alla ideer och förslag
till aktiviteter under esquadern.
Staben kommer berätta. allt vi har aktuellt. Som avslutning
kommer Ulf Jonsson från Philipa Marin berätta om det senaste vad
gäller moderna mikroprocessorstyrda na.vigationsinstrument. Det
kommer givetvis också. finnas någonting att släcka törsten med.
Vi ka.n redan nu också. avslöja att sista mötet på landbacken blir
13 maj i tolvan. Då kommer första. natthamn att bestämmas m.m.
Läs i nästa nummer av Emissionen.
Väl mött den 24 april, Vextrummet klockan 1 8.00.
Esquaderstaben:

Slutkläm:

Fredrik Arinell
Jan Boivie
Johan Strömbäck
Jörgen Michelsen
Krister Parck
Lennart Tjärnsved
Per Lundh

1 6 58 44
0762/717 38
40 63 13
782 99 3 9 CE
42 38 44
0764/673 60
54 75 9 1

med massor av

BUGG
JITTERBUGG
ROCK&ROLL
fans

kan det va nåt

JO VISST
Skriv in 10-1 1 maj i almanackan, och sätt in pengar på
postgirot så fort som möjligt så du är säker på att få en
kojplats. Det skall b l i kul att se över hundra dansfantaster
ta VIKING SALLYs dansgolv i besittning.
Vi vill se dig senast klockan 20.30 fredagen den 10 maj.
Lokalen är Vikingterminalen, Stadsgården, Stockholm. Där
delar vi ut biljetter till alla som har betalt och önskar
alla lyckliga en trevlig resa. Färjan lämnar kajen klockan
2 1 . 30 så det är bäst att komma i tid.
Vi dansar så mycket vi orkar tur och retur Åbo. Det tar :a
22.5 timmar så räkna med att vara hemma lördagen 1 1 maj
klockan 20. 1 5
Viking line har lovat dansvänlig musik med tempo. Bandet som
spelar är den engelska gruppen Tripple Alians. Det finns
även ett discotek vid behov.

Resa, hytt, smörgåsbord på lördagen,
dans både t'redag och lördag.
Vi har tre alternat i v :
295:- per person
4 bäddshytt
"
365:- "
2 bäddshytt
Utan hytt men med frukost smörgåsbord
265 : - per person
och middag.
Tågbiljett ordnas tur och retur Linköping till ett pris av
1 06 : - . Bussresa ordas om antalet anmälningar blir fler än 3 0
personer. Vilket gör resan billigare.
Anmälan göres genom att betala in lämpligt belopp
på postgiro 488 45 57-2 EBBAs DANSKLUBB.
Sista betalningsdag 1 5 april. ( Dvs om det finns platser ) .
För info ring
Ingmar 0 1 3 / 17 88 95
E:wa 08/ 733 9787

Gunnar 08/ 37 46 62

Inbjudna är LSIF Bugg och Jitterbugg, Linköpings Sport
dansklubb, Osqsport buggkurs plus alla andra dansglada
människor som får detta ark 1 sin hand.
�

�r EBB.\s DA:;SKLUBB KTH STOCKHOLM
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Vore det i n te härl i gt att klå de där kaxiga flygarna på deras egen
bakgård ??
Jov i sst ! ! ! Stä l l då upp i :

STORA FLYGARTÄFLAN
Stora F l ygartäflan är en årl igen återko111Tiande fl ygkonstruktions
täfl i n g som avgörs under studentikosa former på Gärdet. Al l a material
och de flesta fula tricks är ti l l åtna för att övertyga Flygderecteurerna
om fl ygetygets förträff l i ghet.
Vid bedömni ngen tas i nte bara hänsyn t i l l flygetygets fl ygegenskaper,
( de brukar vara obefi ntl i ga ) utan även ti l l original itet, nytänkande ,
underhå l l n i ngsvärde och, i nte mi nst , marknadsföringsknep.
TÄFL INGSSCHEMA den 4 maj
Gasqueparken

10. 10

Presentation, registrering samt marknads
föring av fl ygetygen.
Avmarsch mot Gärdet
Deltagare och åskådare tågar i god ordni ng
l ängs Val h a l l avägen mot Gärdet. Marschen
sker under pol i seskort.
senare

Ankomst t i l l Gärdet

Täfl i ng under överinseende av skyddsom
budet. Flygdi recteurerna bedömer härvid
prestationerna enl igt ga1T111al sed och
ef�er eget godtycke. Dessa drar s i g sedan
t i l l baka för överläggningar och meddelar
resul tatet vid en senare prisutde l n i n g .

T a tag i bänk grannen, tänk t i 1 1 , och s 1 äng i hop nå.got vi nnande ! ! ! ! !
För mer i nfo rmation om reg l er , tider rrrn. kontakta Flygd i recteu rerna :
Staffan Persson T-82
tel . 54 97 32

Mats Engwa l l T-81
tel . 41 75 23
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EKC

ELKRAFTCENTRUM
VID KTH

Bristen på tekniker, speciellt ci·
vilingenjörer, är stor idag. Men
när det gäller elkraft ä.r det speci
ellt svå.rt. Utbildningen av civilin·
genjörer räcker inte till och fors·
karutbildningen måste förstärkas.
Idag pensioneras det dubbelt så
många civilare inom kraft än det
examineras.
A S EA och Vattenfall, som båda
behöver många krafttekniker, har
därför tillsammans med KTH bil
dat Elkraftcentrum, EKC. Detta.
placeras i krafthuset. Igångsättan·
det sker under våren för att kunna.
starta på allvar 1 juli.
Vad ger då. EKC för fördelar?
-Kostsam specialutrustning kan
anskaffas.
-En stimulerande forsknings
miljö skapas.
-Erfarna. forskare och ingenjörer
kan utnyttjas för undervisning.
-Ett internationellt konkurrenskraftigt
informationscentrum
bildas.
-Personal från elkraftindustrin
kan vidareutveckla. sig vid EKC.
För att locka forskare, både sven
ska. och utländska., ska A S EA, STU
och Vattenfall satsa 13 miljoner pl
ett kraftsystemla.bora.torium. Det
kommer att bli unikt i världen
med en mycket modern la.b-utrust·
ning.
Basutrustningen kommer
att bestå av simuleringsutrustning
för växel· och likströmssystem
samt datorer och programsystem.
Laboratoriet kommer att tillhöra.
KTH och det kommer att användas
för undervisning och forskning.
En av EKC:s ·första, och kanske
största, uppgifter ä.r att fl E-Os·
qua.rulda att förstå att kraft inte
är tr6kigt. Faktum är att elkraft·
tekniken har den bredaste spänn·
vidden av de eltekniska grenarna.

Då man t ex sysslar med elekt
riska energisystem knyter man an
sådana vitt skilda ämnen som da
torteknik, algebra och numeriska
metoder, kiselkonstruktion, opti
meringslära. och reglerteknik. Ett
annat område som har börjat växa
sig stort är kraftelektroniken.
EKC utgörs av en Forsknings
och Utvecklingsenhet och en insti
tu tionsgrupp. FoU-enheten, som
tillhör Vattenfall, kommer inled
ningsvis att bestä ?v fem till sju
personer. De kommer att med
verka i utbildningen av doktoran
der och teknologer. Institutions
gruppen utgörs av de tre nuvaran
de elkraftinstitutionerna plus en
helt ny institution. Elektronik för
högeffektsystem.
Vad ger då detta för fördelar för
oss teknologer?
Främst bättre lärare på kraft,
1å duktiga forskare och ingenjörer
kommer hit. Genom en stimuleran
-:ie forskningsmiljö hoppas man kun
la behålla. lärarna på KTH.
De som kommer att gå på kraft
kommer även att kunna utnyttja.
det nya laboratoriet.
Allt detta presenterades på ons
dagen i tentaveckan. Jag kom dit
trött och sliten av TET2- plugga.n
det. Satte mig ner och lyssnade
och antecknade. Efteråt bjöds på
vin, smörgåsar, oliver, chips mm.
Mmmm, gott. Rena cocktail-par
tyt.
Allt jag hörde lät så positivt.
Och inte visste jag att det fanns
så mycket att göra på kraft. S.l
trots att jag alltid varit inbiten
data.freak börjar jag fundera så
smått. Jag kanske ska gl kraft
istället...
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Framåt ma.j, när vintern rasat ut
på riktigt, skulle man väl kunna
tänka. sig att ta. med valthorn, ba.·
sun och luta tillsammans med kor·
gar, överst fulla, ut till någon gam·
mal ek vid fiskartorpet för att i
den pastorala idyllen fröjdas och
sjunga Bellmanvisor för varandra?

MORDFÖRSÖK PÄ
FUNKTIONAR
Någon hade sönder glödlamps·
glaset i funkrummets skrivbord·
slampa. Denne någon gjorde sedan
ingenting. Drog inte ur sladden.
Satte inte upp någon lapp. Skru·
vade inte ut sockeln. Någon lät
den bara sitta med sina strömföran·
de ståltrådar.
Underteckna.cl vred på lampans
strömbrytare. Inget händer. Glöd·
lampan som sitter lös? Vrida lite
på glödlampan. BLIXT O DUN

DER.

brännskadad elektriker
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Titta. efter bland epistlarna och
lär dig någon lite ovanligare visa.
att framföra till de andras förtjust·
ning.
Håll ögonen öppna efter anslag i
Tolvan ! Inventera korg·, vin· och
beckasinförrådet !

..
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FESTER UTANFOR ELEKTRO
Nästan varje vecka kommer det
inbjudningar till Elektro. Det är
v årbal i Uppsala, jubileum på Ma
skin, Kemis Berzeliusbal, EKAK
fest i Götet, Dartmä.sterskap i Lin
köping med mera.
VET DU ATT ALLA SEKTION
S M E D LEMMAR HAR MOJLIGHET
ATT VARA M ED? (Inte samtidigt,
tyvärr. .. ). SENASTE NYTT OM
INBJUDNI NGAR HITTAR DU PÅ
ANSLAGSTAVLAN 11LL VÄNSTER
OM F U NKR UMS-DORR EN.

I

Inbjudningarna i sig finns på tav
lan ovanför diskbänken i funkrum
met. På dessa kan du skriva upp
dig under 'intresserade'. Detta för
att kunna samordna transporter,
ev present m m . Principen först till
kvarn gäller!
Finns det inga som skrivit upp
sig några dagar efter OSA (=om
svar anhålles innan datum xyz)
så skriver jag ett tackbrev och
beklagar att just till denna fest
kunde ingen komma. Detta för
att inte de som bjuder i n oss skall
tröttna och underlåta att skicka
inbjudningar till nästa fest!

ETT AXPLOCK U R INBJUDNINGAR
SPEKTRUM ÅRSFEST FINLAND
V ÅR BAL u PPSALA
MASKINS JUBELSPEX
DART LiTH
DATA VÅRBAL

datum
29/3
30/3
28/4
29/3
30/4

osa
22/3 (ring direkt}
22/3
"q,/4 igår, men försök ändå
Bråttom
9/4

Sett i välrenomerad tidning:
Det finns omtentor men ej omfester!
Lera E MagnuHon v Ordf

V I D SENASTE MÖTET BESLUTADES ATT SISTA ANMÄLNINGSDAG
BLIR 8 MAJ O C H ANMÄLNINGSAVGIFTEN 400:-.
T ILL T IGGER ICHEF VALDES FINN SOLLEN. TILL R ESEANSVAR IGA
VALDES CECILIA MALMFORS OCH ANNIKA SÖDERHOLM.
NÄSTA MÖTE BLIR DEN 23:e APRIL KL 1700 I T OLVAN. MÖTET
KOMMER BLAND ANNAT ATT BEHANDLA HUR UTSKICKET SKALL
UTFOR MAS OCH I VILKEN T IDNING VI SKALL ANNONSERA ELLER
DYLIKT .
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PETER CHUDI

Anders Ågren
Nybrogatan 74 2tr ö.g.
114 41 STOCKHOLM
tel 61 53 76
Peter Carlsson
Fiskarnas gata 155
136 62 HANDEN
tel 777 10 55

ROS
Ros och grattis till Göran Jo
hansson E-80 som vann sprinter
SM på skridsko.
G rattis till Toni Roth som vann
T M i luffarschack.

....
att
ktas
ry
Det
.
• T illing direkt:
att talen börjat skrika...

• Annika tycker om att ha cornflakes i andra personers sovsäckar.

• " Av symmetriska skäl eka.Il man
inte bry eig om underkroppen. Det
är bättre att ligga ovanpå och dub
bla."
(A. T . 850226)

• att Avoriaz är en psykisk
åkomma (hört under PRe-squtt)
• N!gon var nyfiken

• 12-ch och ena förfaddern f!r ut
lopp för sina heta pusioner med
hjälp av kra.ft's lödkolvar.

• Dagge va.kar.

· --�·

Månadens Idolbild

