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Inför ytterligare en termin är det dags
för en ny redaktion att ta vid. Under
hösten ändrade vi om Emissionen till stora
delar och den blev roligare och lättare att
arbeta med. Emitteurerna har fått höra
både positiva och negativa åsikter om de nya
förändringarna. Tidningen har uppmärk
sammats och fler och fler har insett att
tidningens innehåll angår dem.

Till detta numret har fler än vanligt
lämnat in bidrag, inte bara de funktionärer
som presenteras, utan också många andra
som inte har för vana att skriva i Emis
sionen. T ex har Västerås ryckt upp sig,
eventuellt får vi kanske se en "stående" sida
i kommande nummer, kanske en sida från
dig också?

Ytterligare än gång ställer Elmers lilla
strulbrolla till det för oss, laserskrivaren är
kaputtskij och som vanligt har den en viss
förkärlek till emissionshelger. Kan nå'n kan
Canon.
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tillika än en gång någon mindre nogräknad
lasersläkting

Givetvis åkte jag på att ändra om i de
här raderna när "reparatörerna" hade sagt
sitt. Det blir ingen tidning förrän till period
två, vilken borde ha börjat när du läser
den här smörjan. Kanske skulle den ha
fösenats ytterligare om det inte hade varit
för Anders Ulfheden (på Nada) och Lennart
Börjesson, som hjälpte till med att få våra
filer överförda till Vera.

Det blir många 'IE)(tsidor den här gången.
Skidresebilder blir det inga alls, något som
vi har försökt råda bot på på ett lite annor
lunda sätt...

Så ska vi också presentera fyra nya emit
teursaspiranter. Dessa heter Sven Sigling,
Ingela Thyselius, Anita Frisell E-85:or och
Jan Peterson E-84. Av det gamla gänget
fortsätter Charlotte och Per-Anders, medan
Peter, Dag och Elisabeth har velat trappa
ned och slutat. Tack för att ni ville arbeta
med Emissionen.
'f-1 1 I
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Teckningar:
Adress:

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Tomas Edström, E-83
EMISSIONEN
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 3 1 18
Philips tryckerier
800 ex

Nästa manusstopp, den här gången definivt:
86-02-20 kl. kvällen

Icke signerade artiklar tar redaktionen an
svar för.
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Ny Emi�sion, ny termin, nytt år, ny
ordförande!

Hej på Er allihop, jag heter Bengt Berg
ström och har just tillträtt som ordförande
En kort presentation av
på sektionen.
mig finns på annan plats i denna tidning.
Det är dock inte bara jag som tillträtt
vid årsskiftet, med mig i styrelsen har jag
Bodil Alexander som under denna termin
kommer att agera vice ordförande, Hol
ger_ Ekblom som kassör, Johan Jonasson
försätter att föra pennan, Alf Ahlström är
studienämndeJl trogen, Mats Ancker för
valtar Tolvan,"lan Boivie och Torbjörn Beite
bossar för ProgramRådet, Annika Johans
son står för försäjning av tröjor, nålar,
märken mm, Peter Agnvall serverar kaffe,
läsk och bullar, sist och minst, till växten
vill säga, Anna Odelius som har för avsikt
att hålla i idrotten, inte minst viktigt för oss
försoffade teknologer. Utöver ovan nämnda
finns en mängd övriga funktionärer som
genom idogt arbete hjälper till att få vår
sektion att blomstra, ingen nämnd och in
gen glömd.

I
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Nu till vad som hänt sedan förra numm
ret av emissionen. I årets budgetpropo
sition kan man bl.a hitta att kåren lyck
ats få behålla såväl de mycket betydelse
fulla ränte- och amorteringsfria lånen som
subventionerna till kårens lunchverksamhet.
Vidare har förslaget om en förlängd utbild
ning till 180 poäng gått igenom, detta kom
mer tyvärr inte oss som går här nu tillgodo.
Höjningen träder i kraft först för de som
börjar hösten 1986.

KTH kommer att ordna en forskarut
bildningsdag, preliminärt den 13 mars ( en
slags "abiturientdag" för oss ) . Abiturient
infodagar denna termin blir den 13 eller 17
februari och den 13 mars, då behövs det folk
som hjälper till att ta hand om gymnasie
eleverna, prata med Bodil.

På kåren har man lite besvär med att folk
tar med sig öl in i kårhuset från kröken och
gasquen, detta är inte tillåtet pga bestäm
melserna om utskänkningstillstånd, försök
att sköta den biten så att vi inte blir av
med tillstånden.

Den extra uttaxeringen på kåravgiften
från SSCO kommer sig av att AB Ak
tiverum gått dåligt. Om detta ej hade
gjorts skulle AB Aktiverum gått i konkurs
och de pengar SSCO lånat ut därmed gå
förlorade. Vi får hoppas att detta var
en engångsföreteelse och att Aktiverum får
ordning på sin ekonomi.
I Tolvan har vi byggt ut baren med
ett skåp som innehåller en stereo, denna
korruner att gå utmärkt att använda så
snart vi monterat upp högtalarna. Lite
lister och lack ska också på för att få skåpet
snyggt.

Med hopp om en skojig och händelserik
termin

__ __ J
<
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Den elfte december 1960 på Sabbatsbergs sjukhus inträffade..., kommer du ihåg?
Nej, det vore nog att ta i. Det är från Emissionen nr 5-85 och handlar om den förre
ordföranden, kommer ni ihåg... Anders Österberg. En annorlunda början, javisst, och
nu fortsätter vi berättelsen om vår nye ordförande

Bengt Bergström

Den tolfte december 1960 på Sabbats
bergs sjukhus inträffade en annolunda hän
delse. Under dagen observerades två "pre
sumtiva" ordförande för E-sektionen ligga
och vråla ikapp med sköterskornas milda
leenden.

Bengt berättar att han minns sitt första
levnadsår mycket väl. Då inte utsikten
från vaggan skymdes av nappflaskan eller
en och annan blöjsnibb, njöt han av varje
sekund då han kunde studera sina föräldrars
bysantinska möblemang. Möbelarkitektur
är något Bengt alltid har varit djupt in
tresserad av. Mot hans envisa råd, för
vem förstår sig väl på en ettårig snorunge,
bestämde sig familjen för en ny smakin
riktning när man flyttade till söder. Efter
några år fortsatte man vidare ut till Farsta
där han så småningom började gymnasiet.
Bengt envisas 1ned att hävda att han var en
ganska lat elev med god distans till läxorna.
Men intresset tilltog i och med valet efter
tvåan (på teknisk linje), då han hade börjat
intressera sig för tele-inriktningen. Tjuv
koppla telefoner är fortfarande en av hans
s ecialiteter.

1980, efter 13 års studerande, anställde
Televerket gymnasieingenjör Bengt Berg
ström. Bengt hade stor nytta av sin da
torstyrda lödstation (med lödinterface) när
han tillverkade larmanläggningar för de sto
ra "kanonerna" i Rosenbad. Det var en
nyttig praktik som gett många tillfällen att
genomleva flera av laborationerna här p:1
KTH. Efter ett års arbete, var det dags
för vpl Bergström att inställa sig i flottan
för tjänstgöring. Under nio månader skulle
han serva allt elektriskt efter säkringsskåpet
ombord på en patrullbåt.
En gång då man bunkrar upp i Västervik
och han lagoll} har hunnit sätta sig på
tåget hem, får man larm om ubåtar i Ume
trakten. När han kommer hem är det bara
att vända i dörren, kyssa mor på kinden och
ge sig ut på jakt. Månne grundlades motvil
jan till ubåtar under denna episod? Bengt
tog givetvis lärdom av incidenten, än har
han inte sänkt några ubåtar.

Vis av skadan fann han det för gott att
söka till Elektro och började studierna lite
innan han mönstrat av. Efter en termin
av enbart studier blev han vice 12-C, vilket
kom att bli inkörsporten till en lång rad
engagemang. När tvåan började för Bengt
fick tolvan en ny 12-C och linjenämnden
en ny ledamot. Vid nyår var det dags att
bli SNO, samtidigt som han representerade
Sektionsalliansen i Kårfullmäktige. Femte
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EMISSIONEN nr l 1986

•

terminen fortfarande SNO, för att därefter
axla förskingringskonsten som kassör för ett
år sedan.

Utanför de mer allvarstyngda uppgifterna
minns han vagt en sommar tillsammans med
VEXT då VEXT-rummet byggdes. Tre
..
2
stycken nollningar (nOlle 3 och (Olhäf) ),
två 'Esquader-seglingar och en och annan
skidsemester har också · fått slinka förbi.
Bengt säger att han snart försvinner iväg
för att åka skidor, riktigt vart vet han inte,
men det kanske står på biljetten.
Framtidsplaner
Han funderar på en eventuell tekn. lie.,
vilket enkelt uttryckt är nästa steg på väg
mot en doktorsavhandling. Antagligen skulle
det bli TTdS uppgift att underkänna den
avhandlingen. Allt för att minska ner de 40
åren ute i arbetslivet innan pensionen.

Ambitioner
Jag vill bli frekvensnormal. Då skall jag
ta upp "Skål kamrater...", för den kan jag
rätt bra.

/

,/

Det hade med nå't konstigt spel att göra
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NY SERIE I EMISSIONEN-KANDISREPOIITAGE
..
HAR KOMMER BOD!!!!!!

Jaha, vad ska jag svamla mer om? Kän
disreportage ska i och för sig innehålla
snaskiga skandaler (läs veckoblaskorna så
får du se!), men hur fixar man skattebrott
utan pengar? Begår äktenskapsbrott utan
att vara gift? (I och för sig kan jag schappa
med dån-johan, men då missar jag matmet
tentan.)Och mina erotiska drömmar tänker
jag ta mig faan behålla för mig själv!!! Det
blir helt enkelt inget mer den här gången.
chup, chup!!

Trots att jag är en stor barnprogram
TV-stjärna, borde jag kanske presentera
mig. Jag går i tvåan och är er nye vice
ordförande. Jag vet inte om jag vågar
berätta vad jag tänker hitta på under våren,
allt kan ju vändas mot mig...
Det bästa är nog om ni bara vet vad jag
bör uträtta, så får resten komma som pos./
neg. överraskningar.

För övrigt anser jag att fler bidrag från
DIG till emissionen vore katastrofalt:
-Då kan den ju bli bättre...

Till att börja med så är det jag som
är ansvarig för abiturient- informationerna.
Det första är den 17:e februari (ordförandes
svammel om den\13:e feb. på sid 3 de
menteras härmed) och då behöver jag hjälp!
När de små vilsekomna släpps ut ur Fl
ska de mötas av en vit, elektroskrålande
massa. Efter ännu mer information i F2
bjuds abiturienterna på fika i tolvan. Där
finns givetvis ett gäng elektriker som inte
vill något annat än att berätta om vår
förträffliga sektion. När, var, hur och
hjälpa-till lista kommer upp i tolvan inom
kort. Ettor är speciellt välkomna att vara
med, ni har ju omställni�gen gymnasium
teknis i färskt minne. Annu ett abituri
entinfo kommer den 13:e mars. Nog om
detta.
Jag ska även sköta korrespondensen med
andra sektioner och skolor. Vi får en hel
del inbjudningar till trevliga kalas. Tyvärr
så är vi väldigt dåliga på att hälsa på
andra skolor. Det vill jag råda bot på.
Jag tänker börja med att skicka iväg mig
själv någonstans någongång under våren.
Men jag tycker fler ska passa på att åka
på "turne" i vårt avlånga land. Det är
buskul!!! (Ni som inte tror mig kan fråga
Johan Molnö) Så nästa gång du går ner
i tolvan, släng ett öga på anslagstavlan
utanför funkrummet och åk sedan iväg. Det
är ett bra, billigt och framför allt roligt sätt
att se mer och lära känna fler.

Bodil Alexander

6
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Sekret

Någon gång på sextiotalet lär jag ha sagt,
då jag med min ena lilla näve i min fars
stora bergsprängardito stod och beskådade
den väldige tjuren som stod fjättrad mellan
några stengärdesgårdar i mörkaste Små
land: "Jag tror jag tar å l>rottas ner tjuren".
Stor i orden men liten på. jorden.

Såsom sekreterare får jag tillfälle att
vältra mig i stora ord och dessutom sitta och
bestämma en massa med de andra sektions
pamparna. För de som vill veta mer om
personen som skriver sida upp och sida ner
utan att ha någon läsare, är välkommen att
göra ett hemma-hos-reportage hos mig om
den inresserade är tillräckligt snygg. (Det
där med att titta på etsningar, färg på lakan
eller be om hjälp att ställa väckarklockan är
gammalt).

Johan Jonasson

Torbjörn Bejtej

Holger Ekblom

�an Bojvoj
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Kassör och Klubbmästare
Efter en lång tids maktkamp inom PR
med många, långa uppslitande diskussioner
och brutala ölkapsyler har nu lugnet åter
lagt sig över oss som locket på en kastrull.
Givetvis segrade den falang som tror på ett
liv även efter jul. Detta innebär att led
ningen för dessa eminenta fester, har modi
fierats till en del. Klubbmästare Holger har
därför omplacerats till andra sysslor på sek
tionen nämligen som kassör. Klubbmästare
Jan h;r istället fått en ny Klubbmästare vid
sin sida. Hans namn är Tobbe. PR består
nu av sju iersoner:
KM
E-83
Jan
Torbjörn E-83
KM
..,Anneli
E-84
Prissa
E-84
Prisse
"Erik
Prissa
Fredrika E-83
Prisse
E-83
Torulv
E-82
Prissa
Åsa

Jag tyckte om att dri'cki.z, dess levan
de, vita lödder, mMsingslysterns dfup, den
oväntade världen genom glasets våta, bruna
väggar, det framstjälpta brus?,n_det, mot läpp
arna och det långsamma svalJandet ner till
den lapande magen, saltsmaken på tungan,
skummet i mungiporna. -En likadan till,
miss...
Dylan Thomas

"Porträtt av konstnären som valp"

Jag hoppas att vi kommer att träffas un
der många trevliga former i vår. PResq\,ltt,
vårbal m m. PR-arr kommer att anslås på
röda tavlan, men också i detta media.
Eder tillgivne klubbis
Torbjörn Bejtej

Hej alla barn!

i
�
I

Snart är det dags att beställa sommartröj
or igen. Alla förslag på dessas utformning
emottages tacksamt. Rita en liten bild eller
skriv några ord och lämna lappen till mig
eller någon annan funktionär som kan lägga
den i mitt fack. Muntligt går också bra, men
är mera osäkert. (Även jag kan glömma...)
Längre fram kommer ett tröjmöte att ord
nas. Dit är du välkommen för att säga vad
Du tycker!

0-___

Annika Johansson

Angående vintertröjorna hoppas jag att
de har kommit när du läser detta. De kan
hämtas hos mig eller Anna Weke.

Till slut vill jag bara önska Er alla en
trevlig fortsättning på terminen utan alltför
många omtentor!

Eder Öfvrig
Annica

fn\.
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SNO

När jag var liten eller rättare sagt när jag
var ung (dvs i början 60-talet) satt en liten
pojke i sin farmors knä och fick förevisat för
sig en bilderbok med små ulliga gulliga djur.
En av bilderna visade några kycklingar vilka
den unge spolingen i knät just lärt sig känna
igen.

Denna lilla anekdot visar att jag redan
som liten var charmlös och tidigt visade
talanger att bli en grå liten pappersvändare.
Sensmoralen av detta är att man som
SNO i ganska liten utsträckning danas av
sitt ämbete och att man istället har gan
ska stora möjligheter att dana sitt ämbete
efter sig själv. Eller på ren svenska; Man
- Är de inte söta !?!
har
stora möjligheter att ställa till med en
utbrast den dyra farmodern.
hel del - speciellt om ingen stoppar en.
- Ja och om man steker dom blir det gott. Därför är det viktigt att så många som
möjligt vet så mycket som möjligt om vad
svarade så den lille kanaljen.
SNO pysslar med och själva deltar i stu
Legenden säger vidare att min far fick sig dienämndsarbetet. Speciellt gäller detta er
en avhyvling för att hans son bibringats en ettan och tvåan som kommer att drabbas
i
råbarkad uppfostran.
av vad ESN för närvarande ställer till med.
Sedan kan jag säga att det är kul att vara
Alf Ahlström
SNO (jag har ju redan prövat).

l

Under våren kommer en hel del tillfällen
att besöka olika företag. Först ut i raden
är Ericsson Påwwer Systems (RIFA kraft,
Kungens kurva) som ordnar med rundvand
ring och lunch den 20 februari. Längre fram
blir det Philips tur och därefter Energiver
ket. Eventuellt ska HP också visa upp sig,
mer om detta senare.

Söker du praktikjobb/exjobb kan du se
efter på AMSE's tavla i Tolvan där det
finns anslaget lediga platser. Eller ta en
titt i ORUBRICERAT som ligger på bänken
under tavlan.
Eder AMSA
�
�
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DE FYRAS GANG.......... ?

Är inte en klubb för inbördes beundran,
utan det nya sektionsorganet för kulturellt
utbyte med den icke-elektriska omgivnin
gen. Tanken är att vi elektriker tillsammans
ska utforska det okända på andra sidan val
hallavägen. Vill du veta vilka äventyr vi ger
oss in på ska du studera vår anslagstavla,
belägen direkt till vänster om ploppomaten.
Där kan du t.ex inom kort läsa om besöket
på polismuseet den 24 februari.

i
.,/!!
�

Har du någon egen strålande ide på
aktivitet så ta genast kontakt med någon
av oss!

SPRING OCH ANMÄL DIG !!!
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Ploppomateur

Hej, jag är er nya snälla ploppomateur.
Jag heter Sara Mazur och går i ettan ("Svar
ta Sara" med mörkt kort hår). Som de flesta
väl har hört har ploppomaten fått en röst.
Detta är jättekul och nu måste alla köpa
�ycket mer godis för att lista ut vad rösten
sager.
Jag planerar i framtiden att byta ut
Skotte mot Japp och Zoo mot Tuttifrutti.
Däremot har jag inga planer på att införa
�uvudvärkstabletter eller sprit i pulverform.
Onskemål om att lakritspinnar skall återin
föras har nått mitt öra.
Fler förslag på nytt sortiment eller nytt
ljud till ploppomaten tas tacksamt emot.
Jag efterlyser även en ny grön glödlampa.
Er. ploppomateur Sara

C
10
' ...__

Hej från källeriet
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Vi har några synpunkter att framföra till
er. Allt vi gör är till för alla som går på
Eletro-sektionen och fungerar på basis av
ömsesidigt förtroende. Så om ni tar en
bulle eller någonting annat hoppas jag att
ni betalar för det. För annars kan vi inte
betala våra räkningar och i så fall måste vi
sluta med vår verksamhet. Så betala när ni
tar något!
Vid bullkassan sitter ett kronrör. Stoppa
kronorna i röret i stället för i den bruna
penga-lådan. Då kan folk som vill växla ta
pengar därifrån.

Tyvärr har Pripps ändrat på colaflask
ornas form, en del av dem i varje fall.
De har blivit smalare. Det har lett till

att l:araten hakaI upp sig. För �
a
I
undvika det så säljer vi dem bredvid ;:
länge, tills vi lyckas rätta till problemet. För
övrigt fungerar apparaten.
Också en sak till, som vi alla vet så har
vi en mycket bra kaffeautomat på sektio
nen, som förser tolvan med diverse arom
rika drycker. Om automaten och dess
nyttjande finns inte mycket att tillägga.
Sedan det senaste sektionsmötet har vi fått
en " ännu" gulligare automatskötare, vars
högsta önskan naturligtvis är att så många
"snygga" damer som möjligt, samlas för
kronräkning på presqutten. För övrigt
träffas han säkrast i tolvan på vardagarna,
mellan 10.00-10.15, för autografskrivning.
Avslutningsvis anser jag att hjortron är
syltigare än hallon.

I

I

.Peter Agnvall
....

Portretteur

Redan som liten, när jag en gång klämde
ut en tub med svart skokräm på mam
mas vita bordsduk, förstod jag vilka starka
kännslor som kan väckas när man uttrycker
något i svart på vitt.
Eder portretteur
Jocke

I
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IDROTTS" LEDAREN"

Hej, jag är er nye spräcklige idrottsledare
och heter Anna Odelius och går i 2:an, den
där snygga blonda, ni vet. Först tänke jag
informera er om TM i Rinkbandy som äger
rum 3/2-14/3 i Stora mossens ishall. Både
herr- och damlag. Anmälan sker till idrott
en uppe på kåren from 21/1. Snart är det
åter dags för SOLA-STAFETTEN. Förra året
hade vi inget lag med men i år skall vi
minst ha ett lag med ev två om intresse
finnes. Tävlingen går av stapeln den 2-3
maj . Det är en stafett med 31 deltagare
per lag varav 10 st skall vara tjej"er vilket
kanske kan bli problem om vi ska ha två

lag. Man springer mellan Karlstad och
Göteborg. Det finns både långa och korta
sträckor där de kortaste är ungefär 5 km och
de längsta 14 km. Löpnigen är oavbruten,
dvs man springer även nattsträckor. Sen så
får man ju inte missa den stora festen. För
närmare information kontakta mig eller vice
ledare Svante Stefansson i 2:an. Ni kan även
anmäla er till mig genom datorn (mail) på
adressen Odeliu01. Skriv namn och årskurs
och datera anmälan. Jag vill helst ha era
anmälnigar före den 3 februari.
Eran idrottsledare, Anna
Beling

Sångledare

Hej på er! Jag kan meddela att Vitt Brus
fortlever i högönsklig välmåga. Inom en
snar framtid börjar vi repa på vårsångerna
som vi skall framföra på vårbalen!
Dessutom på G:

Sam-kör med Mechani Drängar (M-kören)
och något slags framträdande på vårkanten,
närmare bestämt vad får du reda på lite
längre fram.

PS: Tjejer! Kom å sjung!
Tenorer oxå.

Reptider: tisdagar 18 till c:a 21 i F51
Yerker

Frequensnorrnal
Den unge, reslige, välproportionerade,
blygsamme och genomtrevlige (det senare
framgår tyvärr dåligt av bilden) mansgestal
ten på bilden ovan är i-Ians Beling E-82.
Han har axlat ansvaret att som Frequens
normal leda sektionens vanligtvis så väl
ljudande sångprestationer på densammas
gasquer. Må lycka och välgång följa honom
i hans verk.
"Änders Lundqvist E-82

..
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MBR-Musikborgarråd
Den mest spektakulära posten i den an
nars rätt jämngrå funktionärskåren, innehar
utan tvekan MBR . Jag har haft den stora
äran att under en termin inneha posten
och har också, mot alla odds, fått förnyat
förtroende under vårterminen. För MBR
är varje sektionsmöte, SM, en fest. Fyra re
turglasförpackade klass 111-öl skall nämligen
förtäras mellan punkt 1 och ca punkt 12 på
dagordningen, så det gäller att ligga i. Och
innan man knappt hunnit lukta på fjärde bi
ran, så är det dags för det stora OPUSET.
Då vänds alla blickar intresserat mot den
nu ganska uppspelta RMB nej, RB ... nej,
BRM ska det naturligtvis vara ...hick! Sen
är det bara att hålla tummen rätt i mun
och framföra sitt simpla alster på ett så
fördelaktigt sätt som möjligt.

Nu tror ni, Kära Läsare, att det bara är
glam och skoj kring denna mycket viktiga
post, men där tar Ni fel. Den grå vardagen
för MBR innebär ett ofantligt slit med
att, själv eller genom bulvan, låta bli att
bortföra klockspelet i stadshustornet.

När jag övertog posten som MBR från
min högt ärade kollega Yerker Bergström
bodde jag på Kungsholmen i närheten av
stadshuset, men trycket blev för stort, så
jag blev tvungen att flytta till Gröndal.

Om nu , mot all förmodan, någon fort
farande läser denna helt ointressanta artikel
så måste det innebära att just Du är in
tresserad av att överta posten. I så fall,
skicka din ansökan märkt " Efter fyra öl
vågar jag vad som helst" till MBR corp.
Ldt. Det går också bra att ta kontakt med
mig i skolan under terminen. Våga och
vinn, chansen är din!

MBR

Strängare

Ser med stort allvar på denna ansvars
fyllda och betungande men samtidigt in
spirerande uppgift. Har redan noterat att
någon huligan slungat en pil i sektionens
allra mest välformade kropp. Efterforsk
ningar har påbörjats. När gärningsmannen/
stintan uppdagats kommer vederbörande
omedelbart att över lämnas till Helen för att
utgöra en permanent inventarie som guppi
eller tigerbarb (välj själv) i vårt Aquarium.
För övrigt anser jag att blåbär tror sig ha
roligare än jordgubbar.
Peter

Anders Höglund

Tolveriet
Detta är din CCCCCCCCCCCCC som
skriver.
12:eriet är en sammanslutning av 4 käcka
gossar som nästan bor under golvplankorna
i tolvan. Tolveriets uppgift är att värna om
tolvan.

TJABBA!

Det värsta och snuskigaste grovjobbet
som att bära ut sopsäckar etc. får naturligt
vis nissarna Jens o Tobias ta hand om. De
mer glamorösa uppgifterna som att borra
och att fatta beslut tar jag som chef hand
om. Danne brukar vidarebefordra mina
beslut till nissarna och ser även till att de
sliter ont.
Om du tycker att något borde fiffas till
i Tolvan, så prata med/tjata på någon i
personalen, så kan vi eller du med hjälp av
oss ta tag i bitarna.

>

Mats Ancker

Jens Johans son
Dan Dia-Tsi-.,..
•

.

ay

Här följer lite standardmässigt tjat:
1. I Tolvan gäller naturligtvis general
klausulen om att lämna Tolvan så som du
skulle vilja finna den en solig vårmorgon
2. Affischering förbjuden i VEXTrummet.
3. Bjud tolveriet på fika.
Den 23:e februari ryktas det om ett sju
dundrandes kalas där man kan bli full- sånt
är kul.

Nu har jag vräkt ur mig lite skit och fått
det tryckt i Emissionen- sånt är också kul,
prova du med!!!
MATS

Adressändring

För att få hem betygsutdrag, Osqledaren
m.m är det viktigt att du adressändrar
både hos kåren och på administrationen på
KTH. För att under lätta för dig har vi ad
ressändringslappar hos oss - så du behöver
t::> bara komma upp och skriva dem så skickar
� vi dem åt dig sen.
� Tvåorna

Nu när en ny termin börjat så finns det en
hel del som händer. Bland annat följande.

Ett ��l i schemat till kursen Telesystem
sk: F +o Må 1000-1200 per 8 skall vara per
Schema ändring

7-8.

,

Ex-jobb: Vi får ofta in Ex-jobbs kata
loger och lösa blad med förslag till examens
arbeten - så är du ute efter något så titta
upp till oss eller ner i tolvan.
Ex-jobb, praktik och IAESTE

Praktik: Det är nu hög tid att se sig om
efter ett praktikjobb för sommaren. Några
tips kan vara håll utkik på anslagstavlor i
tolvan och uppe hos oss det händer att vi
brukar få något. Arbetsförmedlingen har
en tidning med praktikjobb för högskole
och gymnasiestuderande den kommer någon
, gång i mars.

e

�

�

c3

Det är visserligen långt till 20 maj och
val av studieinriktning, men det är ändock
hög tid att börja bestämma sig för vilken
av studie- inriktningarna du vill läsa. Titta
igenom studiehandböckerna för att se vilka
kurser du tycker verka vara intressanta.
Under våren kommer vi att ha information
om de olika studieinriktningarna.

Treorna och fyrorna

Här nedan finns valet till de olika studie
inriktningarna redovisade.

:�

E:
I:
T:
D:

�

f;S

§
f.-.1

F:
Egen:

7
12
33
55
21
9
2

Åk 4

14
20
46
55

Åk 3

12
2

..

IAESTE: Slutlig ansökan - i mitten av
februari får vi listan över de praktikplatser
som finns att söka. De som lämnat in
139
158
förhandsansökan får lista och blankett per
Det var nog allt för denna gången.
post, ni andra kan få lista och blankett hos
oss.
StudievägledarnE
�-�������1�
14 \����
�����I
M:

tJ:;

I
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KTH - Elektro Kina - 86
Idag beslutade jag mig för att skriva i
Emissionen, dels för att emitteurerna önskar
"externa" bidrag och dels för att det kan
vara lärorikt (förhoppningsvis) för komman
de studieresor att lära ut hur vi arbetar.
Men först en summering av vad som
gjorts till dags dato .

I januari 1985 bestämde vi Kina som
resmål. Kort därpå tillsattes en styrelse
bestående av ordf, kassör, sekret och tiggeri
boss.

Vi diskutterade reseledare och beslöt oss
för att fråga rektor Gunnar Brodin. Det
var OK!ll Vi spånade och fantiserade och
var allmänt saligt lyckliga av att få åka till
Kina. Men vägen dit är mycket lång och
beströdd med krokben.
Ganska snart stod det klart att aldrig
någonsin hade en så stor grupp (70 pers)
blivit inbjudna. Sveriges Exportråd sade att
det var omöjligt, 15 till 20 var lagom.

Nu startade en synnerligen livlig korr�
spondans med ambassader, kinaorganisa
tioner, attacheer, sinologer, ja med varenda
kotte som visste vad Kina var. Detta pågick
aktivt i fem månader, april till augusti.

Dessa ansträngningar resulterade i två
mycket välformulerade (efter konstens alla
regler och lite till. Jodå, helt klart) brev
där vi ansökte om en inbjudan.
neJ.

Vad göra?
Ställa in allt och välja nytt resmål? Tig
geriet måste komma igång under september
månad. För att göra en lång historia kort.
Efter mina förhandlingar bedömdes det som
stor möjlighet för oss att resa.

Vi tryckte på knappen och KTH :s genom
tiderna största studieresa började sakta och
gnisslande att röra på sig. Sedan i septem
ber har vi haft en jämn acceleration och har
nu en stor levande massa.
Vi arbetar i olika specialgrupper eller
ansvarsområden. Dessa är:

StudiereseberätteJsegruppen
Fa ktaskriftgruppen
Annonsgruppen
Gåvogruppen
Konfektionsgruppen

Kulturgruppen och eventuellt ytterligare

Vaccinationsgruppen

någon grupp.

Overgripande ansvar för studieresefiloso
fin och initiering av grupperna har styrel
sen. Styrelsen är något amöbaartad, dvs
sanunansättningen beror på vilka frågor
som skall beslutas i. Cellkärnan består dock
av ordförande och kassör samt tiggerich�f
och sekreterare.

Tiggerichefen har ansvar för tiggeriverk
samheten. Men ordförande har alltid sista
ordet tror han i alla fall.
För SRKA
ORDF
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Howdy

Programrådet informerar. Vi har ett helt
gäng heta (läs blöta) arrangemang på gång.

För det första är det PResqutt nu på
fredag 31 januari. Dito den 14 februari
Samma helg fixar FilmNämden och PrU en
gigantisk nonstop filmfestival. Alla Ja.mes
Bond filmer kommer att visas. 32 timmar.
På tre dukar. Summa summarium 96 tim
mar våldsunderhållning. Rambo, släng dig
i Värtan! Tider och mer info följer på PR
tavlan i Tolvan.

Nästa datum som man skall stryka ur
kalendern är lördagen den 22 februari. Kår
maskis!! För er som inte vet vad en kår
maskis är, fråga era äldre kamrater. Det är
reklam nog! Likaledes kommer mer info på
ovannämnda tavla.

Gamle klubbisen Holger har lagt ölöpp
naren på hylla11 och ersatts av Torbjörn
(Bejtej E-83). Jan Bojvoj fortsätter som
klubbmästare och tillsammans skall de styra
PR nu under våren. Ny lovande förmåga
bland PRissarna är Torulv (Norbäck E-83)
som kommer närmast från Västerås.

Som ni, kära läsare, säkert vet är PR
en högst ideell samling E-teknologer, till
skillnad från till exempel kårens PrU tar vi
inte ut några löner. Detta betyder att PR
jobbar helt med inspiration som morot. Vi
PRissar och klubbisar har liksom alla andra
teknologer ofta eko i på bankomatkontot.

l�------ 16

Vad är det för idioter som är med i
PrograrnRådet? Vad är det som gör att
de fortsätter att sabba sina studier/fritid på
att ordna kalas?
Svaret är inte helt självklart. Men vissa skäl
finns naturligtvis. Det är kul att fixa saker
åt andra. Det är kul att åstakomma något
som folk gillar. Det känns meningsfullt när
man känner att man röner uppskattning och
blir omtyckt.

PR är en intim samling personer som
trivs ihop. Man lär känna många trevliga
personer, både på Elektro och resten av
Teknis sektioner samt på andra skolor.
Detta tror jag är huvudskälen.
Nu till PRoblemet. PResqutten. PRe
squtt är tänkt att vara ett tillfälle för E
Osquqar och E-Osqulda att svinga en flaska
öl och trycka i sig en ljummen pytt i glada
vänners lag. Allt mycket oPRetentiöst och
för en billig penning (jämför ovan). Nu
funkar det inte så. I och med VEX T
rummet med spis, bar och mikrovågsugn
har PResquttens värde ökat. Kraven ökar,
servicen blir bättre. So far so good.

Det gemytliga PResquttet med skratt
och trevliga samtal fyllt med människor som
gått FesGas gk (Festteori och Gasquekun
skap) och därefter gjort otaliga laborationer
i systemteori och optimeringslära existerar
inte längre!!
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När man kormner till Tolvan en squtt
fredag kormner man knappt genom dörren
för all trängsel. Nu är det fullt med helt
frärmnande människor(?) i Tolvan. Folk
som inte känner det minsta ansvar för lokaler
och inventarier. Folk som röker. Folk som
svinar ned på borden. Folk som slänger
flaskor och annat skräp utanför Tolvan.
Pornographen rånas. Saker och ting försvin
ner. Ryktet om billig öl och sPRit samt
frånvaron av dörrvakt måste ha sPRidit sig
runt ibland stockholms gymnasie-elever.
Det är inget roligt längre. Inte för E
Osquar och E-Osqulda. Och framförallt
inte för PR. Alla som får ta emot spydiga
kormnentarer om ljurmnen öl, felblandade
drinkar (amenasså häll på'rå, mätglaset e'
inte fullt fö fan, helvete) eller om långsam
betjäning vet vad jag menar. Sen blir inte
saken bättre av att man får städa tiden et
istället för t, för att någon har roat sig med
att grisa ned Tolvan.
DETTA KAN INTE FORTGÅ! ! ! !
Vi inom PR har diskuterat detta och
kormnit fram till följande alternativ:

.

1 Dörrvakt.

2 Klippkort på sPRit och öl som endast
säljes i Tolvan på skoltid.
3 Lägga ned PR esqutten.

4 Kårkontrollanten. Kårkontrollanten är en

väl känd person på sektionen som går runt
bland gästerna och begär kårleg.

Alla dessa förslag är mer eller mindre
obehagliga. Därför har vi tänkt att först
PRöva ett mindre drastiskt handlingPRo
gram. Dessa är välkomna: E-Osquar och
E-Osqulda. E-Osquar's och E-Osqulda's
bekanta och släktingar f� på nåder och
under ansvar medtagas. Ovriga teknologer
är naturligtvis välkomna så länge de uppför
sig.
Vi hoppas ni samtycker eller åtminstone kan
känna förståelse för detta beslut (annars blir
det nog förslag 3 som blir nästa åtgärd).
Dessutom får ni tyvärr stå ut med frågor
om er identitet.
,..t I tjänsten
Erik Ström, PRisse

Orgier i Tolvan
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ters" , vid namn Anders N och Joacim C
e
re
aget '
n sk1·dr 112 d
dvs bac
bokstavsordning för att undvika osäm(i
esa av
kar,- burk
gott i och lit
ja), vilka, med stor förståelse för den svenar, Påsar Ined
e skidsake
ska avundsjukan, även försåg de icke vinso
r, m likt älla
e
n
elektroner (Oh ' så gamma] l
grupperna med ett pris, likadant som
nande
t ·) so�kte si1g
ovan, men vid Valhalls presentation av sin
till den spänning som alstrades denna mor"Vä(t)skan" och " Glassbag" smålog fem
gon den 16/1-85 runt över förings(for)donet
stycken gossar då de tänkte på sin egen
(bussen såklart, snekork!) vid Millespottan,
"EDB el BAR", (senare besedd, avlyssnad
som skulle föra oss mot de stora lappmarkoch avsmakad i stuga 17), dessa gossar som
erna i norr, vilket den också gjorde, men
satt sig längst fram, högst upp i etageförst efter det att Valhall anlänt i limousin
bussen, i förhoppningen om en snygg utsikt,
iförda smoking, rökandes cigars, med kar- � ett beslut som dock visade sig oklokt då ut
tor ( Observera att Val�alls kartor sällan
� sikten bestod i ett isigt fönster och därför
har med geografi att ora!) som bagage
; � att en tid efter det att baren öppnat inleddes av självklar anledning mängder av em
� piriska försök gällande flytande mediers in
flytande på fasta kroppar, vilka föranledde
piss-(Personliga Icke-linjära Stokastiska Salt
vattensuttömningar)pauser då det stundtals
� var svårt att komma ut, pga att förflyttnings
� formen inom bussen av nödvändghet var
seriell varför de mer rutinerades jordnära
kunde r.esan initier�, den som under �toj,
placering i husse� inne�ar en tidsv�!'18t så
glam, v1deobeskådning och andra marufesatt dessa kunde a na s1 åt mer narande
såsom
sysselsättningar
tationer av den mer uppsluppna modellen,
såsom barnsliga lekar, vilka försatte rearomtester av
lagrad
saft pressad ur
.•· . • druvor
senärerna i ett tillstånd av berusande glädje
• spröda
�
•·• ·•·•
•
skidtunna
av
samt
över att ha kommit på århundradets
bakverk, men Väl framme i e ? glömdes
produkt och därefter, efter bästa förmåga
sådana petitesser bort då bussen fastnade
försöka, med hjälp utav bussens stundom
i en snödriva ( en vid eftertanke ganska
extraordinära system för transmission av
lustig episod) och vi packade ur bagaget
om
na
ar
audiovågor övertyga medpassager
a
och vandrade så till våra små boningar
varans o�bärlighet, vilken i de flesta f ll
som under ett antal dagar skulle bli vårt
kunde anses som diskutabel, trots att prohem, och redan första skiddagen blev vi
duktnamnen oftast var av professionell typ,
hemmastadda, när vi på hotellet intog en
,
Spoiler"
'Iurbo
eller vad sägs om "Sun Tan
väldig portion frukost som inte var av denna
" Piss Stopper" (inkl rökgranater), " Off Pisvärlden och när vi sedan, med, till ett resed" (med slangsystem i polypropylenplast)
pris (Tack, Jocke), hyrda utrustducerat
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sig med kommentarer som " schitt va dålitt
förä hä' va', ell'hur", "hörru, vörldkappen
va' schysst pistad asså" "äh, tacka vet jag
riil pauder" och andra svenglianska uttryck,
medan jag själv åt min nu traditionsen
liga lunchtidssemla och samlade mig inför

ningar kastade oss ut i en lagom tempererad
miljö (sådär - 10), nedför branterna, tyvärr
lite isiga på sina ställen men i övrigt fina,
kände vi oss väldigt nöjda med allt, trots
att skidåkningen var lite stel i början, bäst
förevisat av Torbjörn J som i egenskap utav
van skidåkare agerade lärare åt en grupp
som därigenom hade nöjet att åse den vurpa
som ådrog sig priset som " dagens bästa" ,
vilket utdelades i form av " Bjällran" (ett
traditionspris som vid tillfället innehades av
Bengt ordf alltsedan förra året) i anslutning
till middagen som efter en stunds (kan ni
tyska?) väntande bjöds oss men var av en
storleksordning som tyvärr måste beteck
nas som ringa, men de flesta var nöjda
(Ja, för ·--gröten var väl god?) och vem
glömmer väl After Skin med " Värm Tjodd
å Jegermajster" på " Dippen" eller bastun

Fulla norrlänningar

kvällen, vilken bjöd på dörrbyten, mun
merbyten (på husen alltså), nyckelbyten,
telefonnummerbyten, igenskottade dörrar,
allmänt tumult, Larses som bowlingklot,

Bastu?

innan middagen med fotbad och friskt vat
ten och med fri öl i mängder (RAJseLA
Jters hit again)� så det var med gott mod
folk drog sig in till Åre city, där en del
åsåg Valhalls som alltid härliga uppvisning
på Grillen(?) med ingredienser som tors
dagshäf och sejdel i vilket Purjo förstörde
en mans självförtroende och Annika H slog
Peter A, en del missade evenemanget men
besökte istället Country Club (med eller
utan checkhäfte) och såg Efffllfwwwwa Att
ling (Vatts te matter vidd jo pipel, dont jo
varma si Iiifva Ättling), en del tillbringade
tiden på hotell Diplomat, där svaret på
frågan " Hur var'e där'å" ställd till initierad
person löd " Berusande, berusande" , en del
firade hemmakväll med musik och sång, en
Rille som somnade kl 20, samt innan allt
del blev störda av Jonas G som sökte nål och
detta en middag med en något suspekt och
tråd, en del nödgades öppna dörren utan
fantasieggande efterrätt med vars hjälp det
dito på kroppen medan andra vilade upp sig
genomfördes ett gungande citronfromagehäf
inför den andra skiddagen som fick, vad jag
minns, två tandemvurpor på sitt samvete
men dessa bleknade ändå i jämförelse med
Purjos försök i att åka med oknäppta pjäxor
rakt ut i skogen och därmed säkrade " Bjäll
ran" för dagen, som hade bjudit på hyf
sade pister, i vilka vi för övrigt träffade ett
gäng kongliga som åkt hit en vecka tidi
gare, men puckelpisten var sönderkörd sa
Mjuk i knäna
några (läs skidfantomerna), vilka svängde �\
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v� upphovsmän tydligen var Lennart T
ocn Fredrik som var en del av de som bodde
i Åre fjällby och inte i småstugebyn där
de flesta bodde och där det efter middagen
anordnades pulkrace med gliihwein (RA
JseLAJters hit once again), en dryck som
även serverades vid vätskekontroll (RAJse
LAJters strike (i) back( en)) den tredje skid
dagen som tillkom pga.

men lyckades ändå inte med att bli tilidelad
"Bjällran" som denna dag gick till Chris
ter B (som därmed får äran att förvalta
priset till nästkommande skidresa), efter

Snygg barstol
att ha tagit med sig en äldre dam på en
skidtur, ca 2 meter lång, för att avslu
tas med platt fall, ett händelseförlopp som
1att vi fick lämna igen
enligt ögonvittnen inte ka.n beskrivas utan
hälften av stugorna kl 5 istället för, som
måste ses eller upplevas, vilket gäller för
brukligt, kl 12 (RAJse,,janivet) men som
mycket av det som hände under denna
var betydligt kallare än de föregående och
resa, som avslutades med att vi träffade
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HEJ och GOD FORTSÄTTNING ! ! !

SNO-ord brukar ju vara ganska kortfat
tade och jag tänkte hålla mig till det den
här gången också men det vore kul med lite
läsarreaktioner; går det att förstå. vad här
står ?

VAD N YTT ?

Förutom att er S N O få.tt lära sig åka ski
dor i Åre (HELKUL) har han också. ham
nat i en utredningsgrupp för kursutvärde
ringsmetoder på KTH. Vad vi till en början
diskuterade var de rosa lapparna man fyller
i vid tentatillfället. När man läser igenom
resultaten av dessa kort frapperas man av
" lagom-syndromet". Tyck till om kurserna
!!! Det finns faktiskt folk som läser de här
korten.

Studienämnden har få.tt en ny tavla i
TOLVAN ; den svarta utanför funkrummet.

180-poängsgruppen har jobbat lite och
ett förslag till läro och timplan kommer
inom kort. Titta på nya studienämndstavlan
i Tolvan.

För er som kommer ihåg den kärva eko
nomiska situationen sist linjen skulle snickra
ihop en budget kan uttala mig i lite op
timistiska ordalag. Budgetpropositionen
(regeringens alltså) antyder att det inte
kommer att vara lika tufft i år som i fjol
även om man inte bör vänta sig några
sötebrödsdagar. Det verkar också klart att
sätta igång med första etappen av bygget på
nya Elektrohusen.

Det har gått ytterligare några turer kring
den nya Elkraftkursen som förhoppningsvis
kommer att ges redan i vår i tvåan. Mer om
detta på nästa Studienämndsmöte.

NÄSTA MÖTE kommer att vara TORS
DAG 13/2 Kl 17 i VEXT-rurrunet i TOL
VAN. Då skall vi prata om utvecklingen
av civing. -utbildningen ; tvärvetenskap kon
tra specialisering. Vi skall också diskutera
elkraftkursen och 180- poängs- förslaget samt
sist men inte minst välja nya funktinärer. Vi
ses väl !!
PS. glöm inte att anteckna dig för mat på
listan som kommer upp på tavlan i Tolvan.
PUSS och KRAM !
·

·

-- -- - --; Vad kara
kteriserar
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ordet bildning

Se efter en gång till!!
bilden egentligen?

Vad förestäl er
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Låt oss påstå att den avspeglar hjärnbar
kens första sipprande då man konfronteras
med något nytt, som ser ut att passa in i ett
redan invant lösningsmönster. Det vill säga
att instinkten övertalar oss direkt om att
detta inte kommer att ge oss några prob
lem. Först därefter sätter hjärnhalvorna
igång med att på var sitt håll försöka tolka
intryck av den nya skapelsen, som till slut
skall besgras. Här stöter man dock på prob
lem! Det sägs allmänt att två hjärnor tänker
bättre än en, men det gäller tyvärr inte
alltid för hjärnhalvor!! Vid den första sam
manställningen av de två halvornas intryck
har problemet redan ändrat karaktär och
tolkas numera som nedanstående bild visar:

några figurer etc... Och sedan skall den
efterlängtade lösningen stå där och glänsa i
all sin prakt. Vid denna tidpunkt anser man
sig ha gjort sitt och hjärnan slappnar av
likt en nedtrampad röksvamp. Varför skall
JAG kontrollera riktighet och rimlighet när
jag gjort alla beräkningar steg för steg?? det
är ju självklart att det måste vara rätt! Min
lösning antar formen:

Nu kommer vi till själva KÄRNAN i
texten. Den handlar givetvis om de prob
lem som MATEMATIKENS UTVECK
LING har bidragit med genom den långa
historien. Man kan nog med gott sällskap
påstå att den gäckat många och andra (?)
med sin fantastiska förmåga att uttrycka att
uttrycka en och samma sak på ett otal sätt,
vilka icke vara jämförbara med varandra.
Här stöter vi då givetvis på problem då vi
inte kan använda vår erhållna bildning till
att omforma den nya verkligheten eftersom
vi har tappat bort kartan och slängt kom
passen, det vill säga vi känner inte igen oss.
Det är lite svårt att förstå sig på varför
alla "tänkare" måste ge sig på och peta i
denna redan ordentliga röra av obegripliga
tecken och krumelurer OCH varför i hela
fridens namn måste man hålla på att noppa
med med dessa obetydliga decimaler som
DOSAN ger och helst lite till så att man
känner sig säker och därigenom slippa alla
diskussioner om att det kanske är fel tredje...
vilket så ofta leder till vilt tumult bland
eleverna.

Vi ser här att man effektivt lyckats med
att sälla bort all onödig information som
man matats med från början. Tyvärr ser
vi även att någon sorts tvist har uppstått
om var tyngdpunkten egentligen fums, men
det är fakta som bara kan accepteras. N U
är vi mogna att, med hjälp av vår bild
ning och sätt att utmana ödet, på all
var försöka reda ut den invecklade till
varon. När vi till slut lyckats med bedriften
att överföra helhetsintrycket till något som
vi redan kan och behärskar har vi tyvärr
även här blivit tvungna till att göra några
små modifieringar, men de torde kanske
förhoppningsvis inte påverka resultatet så
hemskt mycket mer eller?? I vart fall som
helst har vi nu kommit fram till den slut
giltiga modellen för det ursprungliga prob
lemet:

För att konkret visa den otroliga utveck
lingen av hur matematiken byter skepnad
likt en orm ömsar skinn går vi nu igenom
ett och samma exempel och ser hur tidens
tand påverkar verkligheten:
Räkneexemplen ser ut så här:

Det är nu här som vi för första gången
spottar i nävarna och på allvar sätter i
gång med det rutinmässiga kroppsarbetet
som består i att lösa några ekvationer, rita

"Det tar e ot
: I
någonstan
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En bonde säljer en säck potatis för 20
kronor. Framställningskostnaden är 4/5 av
priset. Hur stor är vinsten?

Ar 1950

Kommentar:
Här ser vi att problemförfattaren redan i ett
tidigt skede försökt att villa bort det stora
flertalet, eftersom inte många kan gissa vad
" 4/5" har med "20 kronor" att göra.

underordnas B:s med avseende på storhet.
Rita bilden av mängden B och angiv re
sultatmängden (D) som ett svar på frågan:
Vilken storlek har vinstmängden? (Ob. servera att vinstmängdem, (D) tillhör\het
underordnas mängden C:s med avseende på
storhet!)

Kommentar:
Någon "tänkare" har tänkt (rört) till. Man
observerar dock hur elegant problemställaren
lyckats att eliminera den svåra frågeställ
ningen och som lite extra information på
slutet lagt till den egentliga frågan.

'med lite hjälp... "

En bonde säljer en säck potatis för 20
kronor. Framställningspriset är 16 kronor.
Var snäll och räkna ut vinsten, det vill
säga skillnaden mellan det bonden erhöll
när han sålde säcken (20 kronor) och den
kostnad han har ådragit sig (16 kronor) vid
produktionen.

Ar 1960

Kommentar:
Rimligheten i uppgiftens svårighetsgrad bör
jar så smått att skönjas.

,, ..... !. . . . ."

En bonde säljer en mängd potatis (A) för
en mängd pengar (B). B är mängden av alla
delar B för vilka gäller: B är en krona. I
streckform måste du för mängden B göra
(/// ////////////// // /) 20 små streck, ett
för varje krona. Mängden av framställningskostnaderna (C) är 16 (//// ////// //////
) små streck och mängden C:s tillhörighet

Ar 1970

" .... Ju:�pp..... "

Ar 1980

En bonde (en ma.n på en stor grön ma.rk
på landet med plog och harv) säljer en säck
potatis för 20 kronor. För att framställa
potatisen har det kostat bonden 4/5 därav,
vilket motsvarar exakt 16 kronor. Vinsten
uppgår till 1/5, lika med fyra kronor.
Stryk under ordet "potatis" och diskutera
med din kamrat, (för de särskilt lågpreste
rande finns det en alternativuppgift hos
läraren där ordet potatis redan är under
struket, vilket ger mer tid åt kamratsamtal).

Kommentar:
Här har uppgiften nått sin fulländning i alla
avseenden. Man iaktar att problemställaren
inte lämnar lika mycket uttrymme för miss
tolkningar och andra svårigheter som ALL
TID uppkommer vid all slags problemlös
nmg.
Vi frågar oss givetvis hur denna uppgift
såg ut på Gauss' tid, och hur den kommer
att se ut år 2000 vågar man kanske bara
gissa sig till!
Avslutningsvis ger vi svaret på den in
ledande frågan:

BILDNING ÄR VAD MAN HAR KVAR
SEDAN MAN HAR GLÖMT ALLT VAD
MAN LÄRT SIG

Lukas
r::;\
�------------,,�-----------

Låt 1 986 b l i ett

G OTT
NYTT
ÅR
G ö r D i tt exa m e n sarbete v i d

{lID

Televerket

�Radio
Kontakta: Lars-Åke N öjd, 71 3 47 1 4
N i l s Tu l l bri n k, 71 3 49 45
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VARFÖR ÄR DET INTE JAG SOM BESTÄMMER ????
di vore allt bra mycket bättre.......för mig.

I tidningen Civilingenjören stod i höstas
att läsa en intervju med statssekreterare Er
land Ringborg, som satt med i den kris
grupp som bildades för att försöka lösa
krisen på de tekniska högskolorna. Det var
inte uppmuntrande läsning. Följande kunde
man bl.a. läsa:
Civilingenjören:

"Vad är din kommentar till att vid vissa
institutioner i Lund står teknologer för 50
procent av undervisningen?"
Ringborg:

"De vill ju ha det så."
C: "Du menar att det är ett lönande ex
traknäck för dem?"
R: "Ja."

C: "CF 's vice ordförande universitetslektor
Gerhard Raunio vid tekniska högskolan i
Linköping har meddelat dig att om det inte
händer något radikalt i budgeten och av
talsrörelsen så kommer han och hans kol
legor att gå ut och uppmana lärarna att
överge högskolan och ta jobb i näringslivet.
Vad är din reaktion på det?"

R: "Jag tror inte riktigt på att situationen
är så krisartad."

Inte är det uppmuntrande läsni ng. Ar
det någon teknolog, utöver den klick vilken
jobbar extra såsom assistenter, som verkli
gen "vill ha det så"? Vi som sett namn som
Nornan Yet på kurs-programmet vet att sit
uationen är krisartad, om man nu inte är av
åsikten att lärare är oväsentligt så länge det
finns böcker och tentavakter.

En annan sak jag hörde för ett tag sen är
att studenterna inte kan räkna med ökade
studiemedel. De ska räkna med snålt lev
erne och extak näck. Rimmar dåligt med ar
betslöshet och dålig genomströmning. M en
å andra sidan kom det uttalandet från en
person som inte, enligt Olle själv, var kom
petent nog på sin förra post. För att sitta
på utbilningsdepartementet behöver man
k
nske inte vara så duktig?·
_a

,l
1

Nä, man ska inte vara spydig och gnällig
men det är trå�igt att läsa uttalanden av
den här typen. Ar det inte på sitt kunnande
svensk industri lever? Om det är så, tycks
det mig naturligt att tider som dessa, satsa
på utbildning och forskning.

Regeringen tillsatte 1983 en utrednings
grupp med uppdrag att se över värnplikts
utbildningen. Bl .a. har utredningen be
handlat frågor som berör sambandet mel
lan värnpliktsutbildningen och andra funk
tioner i samhället, t. ex. högskolan.

Vad jag reagerade på var det som sades
om repetitionsutbildning och det avbrott i
studier denna m edför. "Vi anser att det
är skäligt att högskolan planerar utbild
ningen så att den studerande/värnpliktige
ges möjlighet till ett kort studieuppehåll
utan att hans studier försenas nämnvärt
utöver frånvarotiden. Möjligheten att ten
tera vid annat tillfälle än det under rep
utbildningenstiden utsatta, möjligheter att
senarelägga inlämning av uppgifter osv är
exempel på enkla åtgärder som direkt kan
tjäna detta syfte. Vi erinrar om att den värn
pliktige normalt haft vetskap om inkallelsen
i flera månader vilket bör underlätta planer
ingen ." Jag anser att det är skäligt att de
små gröna männen håller sina fingrar borta
från högskolestuderande under de ca fyra
åren det gäller. Att man kan tentera vid
ett annat tillfäll e är åtminstone inte något
problem på Teknis, men de två, tre i värsta
fall fyra kurserna som man missat de in
ledande veckorna på? Jag har fullt upp med
att hålla jämna steg med kurserna. Jag har
inte den minsta möjlighet att läsa ifatt e tt
par tre veckor. Se�?'n har man att planera
in missade labbar. Ar det så nödvändigt att
dra ut folk i skogen för att i värsta fall sitta
och vänta eller kröka?
Johan Fehrman svarade för Linjenämnden
E på remissen, rörande bl.a. ovannämnda
problem, vilket jag tycker han gjorde väl.
Efter att nu fått ventilera mina åsikter
känner jag mig mycket bät- tre till mods.

t
J

Till sist vill jag tacka hackern och medmänskan Carl Nisser som så välvilligt hjälpte
rru·g vid ternu· n�len .
.
lnt e bara gnäl
11g, Jo han Jonasson E-84
�\
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Använd huvudet!

Vi har en del spännande hattar för dig som vill använda huvudet. Det spelar
ingen roll om du är nyutexaminerad eller erfaren. Huvudsaken är att du är tekniker,
intresserad av elektronik och vill ha något rejält att ta i.
..,.
Långa, fria projekt, där du står för allt från
ide till genomförande. Vi har hattar för allt från
p
Elektromk AB
villande vågor, via landbacken till de högre sfärerna. p
Vä.xjö. Arboga, Linköping. Norrk0pin� \l,:h Stlh
..·l,d1lll111.
Telefon hurndkon1or,·1 (\.l,(l-�c(l tl<.l.
Någon av dem passar dig säkert.

l!!'l!!'v . •
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DEBA TT

Hej Dag Björklöf.

Det som följer här är lite intryck, summerade efter kursen Elmätsystem, hösten 1985.

Man kommer till den första föreläsningen full av förväntan. Vad får man höra?
Två timmar intresseväckande föreläsning om elmätsystem? Nej då, man får höra två
timmars predikan om hur viktigt det är, när man köper busskabel, att välja sådana som
har de rätta kontaktdonen!!! Förvisso inte oväsentligt, men ändå.

Så skulle man köpa kurslitteratur. Vilken behändig liten bok. Men är det inte fel
prislapp på den, frågar man den stackars damen på kompendieförmedlingen. Men den
tunna lilla boken S K A faktiskt kosta 130:- kronor.
EXTRAKNÄCK PÅ ELEVERNAS BEKOSTNAD

Jodå herr Björklöf. Vi vet alla att teknisläraren är underbetald, men teknologerna ser
det inte som en slump att kursansvarige har valt just denna dyra bok till kursen. Jag vill
inte missunna er lärare att extraknäcka, men då vi ser exempel på hur andra institutioner
kan producera utmärkta läromedel till betydligt trevligare priser, då hjälper det inte
ens att boken är bra. Så om du vill tjäna lite extra, snälla ta inte dom pengarna från
våra studielån, dom är nog små som dom är.
Sedan gick kursen och tentaveckan kom. Som vanligt försökte jag mig på några
extentor också. Några av kryssfrågorna lyckades varken jag eller någon av mina vänner
lösa. Då ringer jag elmät. Kursansvarige ej tillgänglig idag. Försöker med några av de
andra på institutionen, men får bara svaren -Det där står i Björklöfs bok, och det är
bara han som kan! Har inte ens Björklöfs kollegor haft råd att köpa boken?
"MJÖLKA UT DET YITERSTA UR BOKEN"

Nästa dag får jag tag på Björklöf, och efter en stunds bläddrande i boken så får jag
reda på hur uppgifterna skall lösas. Då frågar jag: -Är det vettigt att ställa sådana
frågor på en tenta? Lätt förvånad hör jag svaret: "Ska man ha kryssfrågor på en tenta
så måste man mjölka ut det allra yttersta ur boken".

Intressant att höra, men du är tyvärr inte ens ensammen om den inställningen.Att
Herr Söder uppe i krafthuset verkar ha samma inställning kan konstateras efter att ha
sett tentan i elkraft 2 nu i januari.
KISSNÖDIGA ENLIGT SCHEMA

Tentan kommer, och Elmät f..r tydligen rädda för fusk, för man får inte sitta var man
vill, och av den föga ödmjuke mannen som giver oss informationen om tentan får vi
order om att bli kissnödiga enligt ett visst tidsschemat!

När sedan tre veckor gått, tror man att tentaresultaten ska vara anslagna, men icke.
Nyfiken ringer jag till elmät och får reda på att det saknas rättningsmall till ett av
talen, och Björklöf finns i Sundsvall.

I
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\

Det sista som händer i den här kursen är att resultaten av projektlabben anslås, för
vissa med uppgiften att kontakta en viss person på institutionen för komplettering. Det
låter som ordning och reda, och sånt gillar jag. Glad i hågen går jag för att leta reda på
den lab-ansvarige, men det besked jag får är att han är på repmånad ett antal veckor
framåt!!! Bra jobbat igen. Den tröst vi fick var att den person vi sökte faktiskt besöker
skolan ibland, igår var han här fyra timmar till exempel.

Då jag vet att denna insändare har stort stöd bland många teknologer hoppas jag
att den inte lämnas utan åtgärd, på sånt sätt som kursnämndsprotokollen ofta råkar ut
för.
r
[;A��� L �
Med vänliga hälsningar
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Hej själv
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Det är ju roligt att något har fastnat från min inledande föreläsning i Elmätsystem
- även om det i Ditt fall verkar ha varit en marginell bit av det ämnesområde, som jag
försökte ge en överblick över.
Vad gäller kurslitteraturen så är det självklart varje KTH-lärares strävan att hålla
en god kvalitet till ett rimligt pris. Tyvärr är det ju så att facklitteratur är dyrbar.
Det är mycket få faktaböcker, som kan köpas i bokhandel för under 150:-, varför jag
inte anser att 130:- är direkt oskäligt. Faktum är att jag gärna skulle vilja använda en
engelskspråkig kursbok i Elmätsystem, men att jag ännu inte hittat någon som täcker
en rimlig del av kursomfånget för under 350:-!
Eftersom Du tycks leva i tron att en svensk fackboksförfattare för en guldkantad
tillvaro, så finner jag mig föranlåten att redovisa några ekonomiska fakta, som svar på
Dina insinuationer.
Som fackboksförfattare erhåller man vanligen av Svenska bokförlaget ett royalti
arvode på 10 a 15 Digitalt är 85:-. Om Du grämer Dig över detta, så ska Du få tillbaka
de c:a· tre kronor, som är min ungefärliga nettoförtjänst av att Du köpt min bok.
Hur kompendieförmedlingen motiverar de 45 kronor, som de lagt på förlagspriset får
Du kolla med kåren. Thselte kan knappast kritiseras för sitt förlagspris i det här fallet
eftersom det knappast ligger någon större förtjänst i att ge ut specialiserade fackböcker
på svenska.
Att jag till stor del ägnat min fritid åt att skriva fackböcker är knappast något
jag tycker Du borde beklaga Dig över. Speciellt eftersom arbetstiden för oss KTH
lärare knappast ger utrymme för att skriva kurslitteratur. Åtminstone inte i tillämpade
ämnen, där det krävs en ständig revidering av labundervisningen (inkl framtagning av
all lablitteratur) .
Att vi lärare i många fall tvingas att arbeta med mycket begränsade institutionella
resurser borde inte behöva påpekas. Från institutionens sida ställer vi upp med de
personella resurser, som finns tillgängliga. Jag tycker dock inte att Du ska begära att
institutionens forskare ska behärska alla moment i våra kurser.
Vad gäller placeringen vid tentamina, så är det faktiskt så att vi följer högskolans
direktiv. Det torde vara LNE's sak att se till att samtliga institutioner följer dessa.
Vad gäller tentarättningen av Elmätsystem beklagar jag att vi blev en vecka
försenade. Vi har problem med att hinna rättningen av förstagångstentan i Elmätsystem.
Vi �-åst� nog sänka ambitionsnivån en smula för att rationalisera rättningsarbetet i
fortsattnmgen. Tentor tar tyvärr tid att både sätta ihop och rätta. Speciellt om man
inte vill köra med allt för mycket skåpmat. Vi vill dessutom helst ha med ett par
mer beskrivande uppgifter. Det torde vara en fördel för den som tenterar och kan sitt
ämne, ��n det gör �essvärre rättningen ganska så besvärlig. Krysstal har vi som många
andra nodgats anvanda oss av för att få en rimlig rättningsbörda. Det är helt riktigt
att k�ysstalen i �lmätsystem ock�� är till för att ge en bredare täckning av kursen/
kurslitteraturen an vad man kan tacka med några få mer beskrivande uppgifter.
Vad gäller uppföljningen av projektredovisningen, så är Din kritik berättigad. Det
var beklagligt att vi inte kunde ställa upp med hjälp för Er, som fick underkänt och som
måste komplettera rapporterna. Att den assistenten, som ansvarade för rättningen av
rapporterna, blev tvungen att åka in på repmånad kan jag inte göra så mycket åt. Jag
hoppas att de skriftliga kommentarer, som Ni nu fått ska ge tillräckligt stöd. Har Du
problem med ämnet i övrigt så föreslår jag att Du konkretiserar dem och vänder Dig
till mig.
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Synopsiset skall vara inlämnat till Kårspexet senast den 12 MARS. Det vinnande
bidraget kommer att bringa sin(a) författare ofattbar ära eftersom det är det synopsiset
KÅRSPEXET 1986 kommer att bygga på. Vad är då ett synopsis? Jo, ett synopsis är
den kortfattade stommen till det manus som sedan skall svettas fram. Längden på ett
synopsis kan vara 2 till 17 sidor, men ju bättre och utförligare stomme desto bättre.
Ett synopsis får gärna innehålla allt möjligt, en lustig sång, en tokig teknisk detalj etc,
men det helt ÖVERSKUGGANDE kan sanunanfattas under tre rubriker.

Handlingen skall hålla från start till mål. Den skall lägga fram nya hittills okända
fakta som förklarar en historisk händelse på ett nytt sätt. Det får gärna vara en oväntad
upplösning. Flera små parallellhandlingar får också gärna förekomma. Detta betyder
ej -att handlingen skall vara komplicerad. Tvärtom. Den skall kunna gestaltas på scen av

Handling

Varje person skall ha sin speciella karaktär. Karaktärerna skall vara så tydliga och
överdrivna att de .nästan är karikatyrer. Antalet personer kan vara sex till tio och ha
varierande verklighetsbakgrund.

Personerna

Handlingen skall vara uppdelad i tre till fyra akter, och helst inte fle.r än en scen per
akt. Synopsiset skall därfor innehålla en beskrivning av alla scenbilder . Scenerna skall
vara realistiska att bygga, men gärna vara ovanliga. Tänk på att det hela tilldrar sig
på EN SCEN och INTE PÅ EN FILMDUK.

Scenbilder

Allt det här kan få det att verka svårt att skriva ett spexsynopsis. Det är det inte.
DET ÄR LÄTT ATT SKRIVA SPEXSYNOPSIS. Med handlingen ovan blir det dessutom
ännu lättare. DET ÄR FRAMFÖRALLT ROLIGT ATT SKRIVA SPEXSYNOPSIS, någon
särskild begåvning behövs alltså ej.
Bidrag lämnas med fördel in till Kårspexets rum, Kårhuset nb till höger om PrU.

När synopsiset är färdigt

Efter det att Kårspexets synopsisjury har avgjort tävlingen och korat vinnaren i slutet
av mars, utser vi en manusgrupp, där Du eller Ni som ligger bakom vinnande synopsis
bör vara med. Denna manusgrupp har sedan våren på sig att författa ett råmanuskript,
vilket dialogiseras under sommaren. När höstterminen kommer skall allt vara klart för
då börjar repetitionerna.

Vad händer sen?

Du är alltid välkommen till Kårspexets rum, Kårhuset nb till höger om PrU. Det
är nästan alltid någon där, speciellt vid lunch och middag. Du kan också skriva till
Kårspexet, TH S, 100 44 Sthlm, eller ring gärna
Spexrummet: 108430
Janne Arner: 258430
Tina Justsuk: 913781 alt. 3 13407
BOS (Björn-Olof Skytt): 157964

Har Du några frågor?

Lycka till, Klrapexet

--------- ----------�
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TIL L VA R O N

Examensjobb
Praktikjobb
Sommarjobb

Vattenfall

Är Ni som grupp inne på
studieresa? Då funderar sista varvet i högskolestudierna och planerar
Ni säkert också på ht•r 'li
räcka.
i ska få pengarna att en

Då vill vi på ASEA gärn
a hjälpa till.
Vi är beredda att annons
Vi tycker nämligen att stu era i den reseberättelse Ni skriver.
tiden är viktiga att stödja dieresor till utlandet i samband med hög
skole

Självklart, eftersom ASE
A är ett av Sveriges mest
tag och vill att våra unga
tekn
iker ska få känna på detinternationella före
teknikklimatet
internationella
Fråga oss gärna om
Er ansökan senast den annonseringsstöd innan Ni åker. Välkom
men med
14 februari 1986.

r---- -----------I
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Högskola och linje (ev. gren/inriktning)

Ärskurs

Resmål (land och fo"retag som skall besö"kas)
Antalet deltagare i studieresan

Tidfor resan

Ungefärlig kostnadfo"r resan

Annonskostnad, helsida svlvit

Typ av material

Materialdag for annonsen

----- ----- ------

Kontaktperson, tel, adress

......

····

···

Ansökan skall insändas
Avdelning DIS, 721 83 till ASEA AB,
Västerås, senast den 14
feb 1986.
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IN och UT

Denna gång publicerar vi In- och Utspal
ten på ren nåder. Skicka gärna. in l�te
bidrag till kommande nummer så v1 får hte
fart på denna nog så intressanta rubrik.
Passar inte överskriften In eller Ut så bra
kan du alltid hitta på någon annan under
rubrik, som redax har gjort den här gången
(bilderna). Å så en liten sens�?�al; J?.et
finns bara tre saker som inte kan dolJas: rok,
kärlek och en kamel i en öken (gammalt ara
biskt ordspråk).

In

Lotta

S

Magnus H
V

Purjo

Robban

Sara L

Det ryktas . . .

*att ChE drar den över kanten för att få ut
allt

*att Bodil önskar varudeklaration på killar
för att, som hon uttrycker det, slippa allt
dösnack och i stället kunna gå rakt på sak.
*att CE redan börjat bunkra till Esquadern
*att Purjo har sköna händer

*att det är dammiddag på gång

*att källeriets apparater fungerar, allt enligt
egen utsago

*att Lennart och Anneli R testar höjden i
sangar

Försvarets Materielverk har til l uppg ift att anskaffa, underhålla
och förvara a l l försva rsmateriel dvs allt frå n stridsflyg p l a n och
motcrtorped båtar till datorer och ä rtsoppa .
Detta gör vi ti llsammans med svensk och utländsk i n d u stri .
Vå rt försva r ä r ti l l stora delar försett med den m est ava ncerade
elektronik som fi n n s idag. Materielen måste vara modern ä ven
om 20 år.
För att klara detta a rbete krä vs d u ktiga tekniker som ä r intres
serade av att utveckla materiel och system m ed fra mtidens tek
nologi. Då krävs det tekniker med kä nsla för i n novationer, kreati
vitet och framtidssy n . Du m å ste a l ltid veta vad som händer inom
tekn iken . Vi a rbeta r oftast i p rojektform . Arbetet innebär också
en del resor, både inom- och uto m lands.

[F(Q) [J�\\7@ [J@li�

Materielverk

Personalad m i n i strativa avdelningen, 1 1 5 88 Stockhol m

tfn 08-782 4 0 00
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Namn o Nytt

Erik Bidö och Anna Romilsson

Tomtebogatan 34 5trp
113 38 Stockholm
08-30 67 33
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Sven-Erik Heed

Rinkebysvängen 99/504
163 74 Spånga
08-761 50 33

Jenny Weckman

.I

Ekuddsv ägen 1 V
131 38 Nacka
08-716 04 65

Lennart Börjesson
Skulptörvägen 24
.121 43 Johanneshov
08-91 48 37

Robert Källman c/o Axelsson
Yxvägen 2
125 32 Alvsjö

08-88 69 82

Christian Karlsson
Fiskartorpsvägen 15 E
1 14 33 stockholm

08-796 70 48

Anna Malmström
Frödingsvägen 8
Stockholm
08-56 05 90

Annica Johansson

Studentbacken 23/203
1 15 40 Stockholm
08-63 64 19

Efter förre sektionsmötet kom någre av mine bäste kam
rater fram till mi och sa att jag blivi vald till strängare.
De berättede även att jag varit uppe som kandidat till vice
ordförandeposten. Men att Bodil snöt den ifrån mi pga att
de tyckte att någon som inte var där inte skull bli vald till en
så pass tung befattning.
Så strängare som jag var hoppte jag in i min svåre uppgift.
Jag var lite nervös eftersom jag inte kan så mycket om
jitarrer, men dom har berättet för mi att i telefonluren finns
ett a.
Efter konsultationer med någre experter på området har
jag nu läget under kontroll. En sak fattas mi bare och det är
att jag inte kan spele jitarr, men j ag får väll läre mi.
Red 's anm. Red ax kan upplysa om
att det ansvarsfyllda uppdraget
som strängare anförtroddes Peter
Nordlund (se omslagsbilden) och
inte författaren till texten ovan,
Ulf Lewander.

