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Sittandes här kan jag inte låta bli att för
undras över hur fort allt gått. En mörk
och dyster septemberkväll frågar jag Micke
i fyllan och villan huruvida han behöver nya
emitteurer eller ej. Svaret blev jakande, och
jag kunde sedermera titulera mig emitteur.
Men emissionen befinner sig i en smärre
generationsväxling, varför Micke med ljus
och lykta söker en ny ChE. Lotten faller
slutligen, efter många turer, på. mig och
plötsligt är jag chefsemitteur.
Att vara chefsemitteur efter Micke är ingen
avundsvärd uppgift. Jämför nr 6-85 med
nr 6-86 så. inser ni snart att jag inte kommer
att kunna förbättra tidningen lika mycket
under min mandatperiod, som Micke gjorde
under sin. Å andra sidan känns det gan
ska tillfredsställande att tidningen håller en
förhållandevis hög klass. Nå.got som gör
att det kommer att gå. ganska smärtfritt att
kunna bibehålla en läsvärd tidning, genom
att enbart hålla i de gamla trådarna.
Mickes insats får absolut inte förringas, men
i sanningens namn måste sägas, att det till
syvende og sidst är läsaren och inte redak
tionen som gör tidningen bra istället för
urusel. Givetvis bidrar - redaktionens ar
bete till tidningens kvalitet, men ändock är
tidningen beroende av läsarens insändare.
Därför efterlyser jag lite elakhet från Er.
Med andra ord: Var "elaka" mot Era kam
rater. Skvallra! Det är roligt att läsa om
kamraters misslyckade försök att snärja en
människa av motsatt kön, eller om sina kam
raters andra smärre snedsteg och misstag.
v-Darmed inte sagt att det är angenämt att in
supa information om hur "Nisse" straffas för
sin senaste misshandel, eller läsa om andra
grövre snedsteg. Sådant är enbart pinsamt
för alla parter. Det jag försöker säga är, att
om vi kan bjuda lite på oss själva, och låter
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folk skratta lite å.t oss, kan vi också. skratta
lite åt andra och si, conte:i;,.ta.n blir att vi alla
skrattar oftare då vi läser, och vi få.r på så.
sätt en roligare tidning.

Skälet till att jag tar upp detta är, att det på.
senaste SM disputerades vida och brett om
huruvida Emissionen är tillräckligt sektion
sinriktad eller ej. Jag för min del, anser att
Emissionen på. bästa möjliga sätt sökt täcka
alla arrangemang som sektionen anordnar
(PResqutt undantaget av förståeliga skäl),
och tycker därför att denna kritik får anses
vara ogrundad. Det enda "sektionsinrik
tade" stoff som saknas, borde då. följaktligen
vara större kvantiteter av kvalificerat skval
ler, något som läsarna och inte redaktionen
få.r stå. till svars för.
Apropos SM förresten, så kan jag inte upp
höra att förvånas över vissa människors ver
bala förmåga på. dessa. Mötenas tidslängd
ökar ohyggligt på grund av en smärre skara
människors, vad det verkar, desperata be
hov av att göra sig lustiga inför en större
skara åhörare. Antalet åhörare tenderar
dock att minska. Kanske just på. grund av
denna ibland upp emot sexånhalv timma
långa "show". Det är tvivelsutan ganska
angenämt att beskåda detta skådespel till
en början, men efter någon timme börjar
det snarare bli ansträngande att lyssna till
denna sofistikerade rappakalja, som lustig
heterna snart blivit omdöpta till. Att sedan
sitta ytterligare fyra timmar och sega sig
igenom dagordningen, då. man helst av allt
längtar hem till sängen, är en pina. Det är
kanske inte så. konstigt att deltagarantalet
är förhållandevis litet(?)
Det kanske tycks att min första ledarsida
är en smula beskare än tidigare dito. Or
saken till detta är att den här terminens
motto skall vara Eml11lonen! Elakare in
n6gon1ln. Hjälp oss leva upp till den.
Adress:

eiffissionea

THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12

Besöksadress:
08-21 31 18
Telefon:
Philips RE-gruppen
Tryck:
800
ex
Upplaga:
"Nästa manusstopp 87-02-11; klockan 24:00

E-83
08-36 18 49
Jan Jonasson
E-85
Jonas Jonasson
08-766 33 55
Björn Jonasson
E-84
08".'15 36 11
08-15 93 15
E-86
Harald Jonasson
Biider 1om 1kall vara med I aktuellt num
08-16 58 55
E-84
Helge Jonasson
mer lämna, In 1ena1t kl. 12:00 dagen In·
08-62 60 54
E-85
Ingela Jonasson
nan, dv1 p6 tisdagen.
Telefå.ne:
·
an·
icke s.�gnerade artiklar tar redak t1onen
, \ Elin Vaghult
08_14 17 95
E-81
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Jag sitter nu här i vinterkylan och tänker
på den ljusnande och förhoppningsvis var
mare tid som väntar oss. Nu när det
känns tungt är det viktigt att vi är öppna
för alla trevliga saker som kan lysa. upp
vår tillvaro. Jag tänker då på, presqut
ten, de förträffliga tenta.pubarna. ( som får
högerhanden att vänsterprassla ), de två
skidresor som anordnas här på sektionen
och längre fram qua.rnevalen. Dessa saker
har en viktig funktion för att öka gemen
skapen på vår sektion.
På funktionärerna vilar en förhoppningsvis
inte allt för tung börda, som jag tror alla
skall bära utan några större problem. Det
är tufft ibland, men glädjen man känner när
saker och ting lyckas uppväger, helt klart,
den tunga börda man burit.

..,.,.�

Till er som inte har någon funktionärspost,
men ändå vill göra något för sektionen, vill
jag säga.. Hitta på något som verkar roligt,
och som ni tror att de andra på sektionen
skulle uppskatta. Var inte rädda att ta egna.
initiativ. Om ingen sparkar igång något
roligt kommer inget att hända. Jag skulle
här vilja tacka de personer som på eget
initiativ fixa.de fram den julgran som hela
julen stått utanför tolvan.
Till sist vill jag önska alla nya funktionärer
lycka till och framföra ett stort tack, å
hela sektionens vägnar, till min företrädare
Bengt Bergström för den tid och glädje han
har lagt ner i arbetet att styra. Elektrosek
tionen.
Ha det gott, vi höra
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Hej hopp
Studievägledningen har nu genomlevt julen
och i skrivande stund med nya friska krafter
och fräsch stämpelfärg kastat sig över driv
orna av studiemedelslappar. Vi hoppas att
ni när ni läser detta fått en bra start på den
nya terminen. I vilket fall som helst, titta
gärna in.
180-poängsomläggningen ger upphov till mån
ga frågor. För att besvara några har vi i
detta nummer tagit med den nya lär- och
timplanen. Nästa läsår införs den nya för åk
1 och en modifierad ny för åk 2 som ju läst
gamla åk 1. (eller hur?). Från och med året
därpå blir 2:an ny och först om två år kom
mer nya trean. Den skarpöggde ser snart
att en del kurser inte kommer att ges un
der nästa läsår som ju blir ett övergångsår.
Till dessa får man välja på samma sätt som
till valbara kurser i högre årskurser och om
tillräckligt många har anmält sig ges kursen
i alla fall. Mer om detta senare.
ETTAN! För er har vi 180-poängsinfo den 19
februari kl 15. (Sal anslås senare). Hur gick

utlyser härmed en

Synopsistäflan

Synopsiset skall vara inlämnat till
Kårspexet senast den 12 FEBRUARI.
Det vinnande bidraget kommer att
bringa sin(a) författare ofattbar ära ef
tersom det är det synopsiset KÅR
SPEXET 1987 kommer att bygga på..
Ett synopsis är den kortfattade stom
men till det manus som sedan skall
svettas fram. Längden på ett synopsis
kan vara 2 1-7 sidor. Ett synopsis får
gärna innehålla allt möjligt, en lustig
sång, en tokig teknisk detalj etc, men
det helt ÖVERSKUGGANDE kan sam
manfattas under 3 rubriker.

Handling

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

hösten? Blev det mycket kvar? Kom upp
till oss, ju förr desto bättre. Allt går att reda
ut på något sätt, men det blir aldrig lättare
av att man väntar ... Ni har väl inte glömt:
Ge dig själv ett år - Ge oss en chans!
TVÅAN! 180-poängsinfo för er den 20 febru
ari kl 12. (Sal anslås senare, och vi ska fatta
oss kort så ni hinner äta!) Hur går det för
er? Ge oss chansen att hjälpa till om det
behövs.
TREOR & ÄLDRE! För er ska omläggningen
inte göra någon skillnad i schemat. Vi tar
hand om bekymren vartefter de dyker upp
i stället.
VÄSTERÅS! För er ska vi ha eget info när
vi kommer till er anrika stad och reder ut
hur ni påverkas av omläggningen. Tid och
plats återkommer vi med.
Det var väl allt från oss för den här gången.
Simma lugnt!
Gö1ta, Bettan, Danne A Monica.

parallellhandlingar får också gärna
förekomma. Detta betyder ej att hand
lingen skall vara komplicerad. Tvärtom.
Den skall kunna gestaltas på scen av

Personer

Varje person skall ha sin speciella ka
raktär. Karaktärerna skall vara så tydliga
och överdrivna att de nästan är karika
tyrer. Antalet personer kan vara 6-10
och ha varierande verklighetsbak
grund.

Scenbilder

Handlingen skall vara uppdelad i 3--4
akter, och helst inte fler än en scen per
akt. Synopsiset skall därför innehålla en
beskrivning av alla scenbilder. Scener
na skall vara realistiska att bygga. men
gärna vara ovanliga. Tänk på att det
hela tilldrar sig på EN SCEN och INTE
PÅ EN FILMDUK.
Allt det här kan få det att verka svårt
att skriva spexsynopsis. Det är det inte.

DET ÄR LÄTI ATI SKRIVA SPEXSY
NOPSIS. Med handledningen ovan blir
det ännu lättare. DET ÄR FRAMFÖR
ALLT ROLIGT ATI SKRIVA SPEXSY
NOPSIS. någon särskild begåvning
krävs alltså ej.
Bidrag lämna's med fördel in till Kår
spexets rum, Kårhuset nb till höger om
PRU.
Efter det Kårspexets synopsisjury har
avgjort tävlingen och korat vinnaren i
mitten av februari utser vi en manus
grupp, där Du eller ni som ligger bakom
vinnande synopsis bör vara med.
Du är alltid välkommen till Kårspex
ets rum. Kårhuset nb till höger om PRU.
Det är nästan alltid någon där, speciellt
vid lunch och middag. Du kan också
skriva till Kårspexet. THS. 100 44
Sthlm, eller ring gärna
Spexrummet 10 84 30
Richard Löwnertz 758 69 20
Tina Justsuk 91 37 81 alt 31 34 07
BOS (Björn-Olof Skytt) 15 79 64
Lycka till, Kårspexet

kursnämnd då man lätt kan kolla hur det
blev med kraven. Linjenämnden har nu
antagit dessa rekommendationer som sina,
vilket ger en rejäl tyngd. Hur det hela ser
ut kan du se på ESN's anslagstavla i 12:an!
Läro- och timplanen för nästa lä.sår (LoT
87/88) är klar. Den skiljer sig väsentligt
från årets LoT. Så. du som är intresserad av
vilka kurser du får läsa nästa läsår, ta en titt
på. anslagstavlan i 12:an. Där hänger ett ex!
Det var i korthet vad som hänt sen sist. Men
vad kommer att hända härnäst? Vårens
stora händelse blir arbetet med ny utformn
ing på inriktningarna inför lå 88/89. Så.
kallade profilgrupper är tillsatta, en för
varje inriktning. De består av studierektor,
minst en lärare och minst en teknolog. Vilka
av oss som sitter med kan du se på listan på
-ESN-'s anslagstavla! Och du, ta gärna kon
takt med oss och på.verka! Eller skriv ner
några synpunkter och lägg i ESN-lådan!

En ny, frisk termin ligger och väntar framför
oss! Det är nu det ska göras. Rycket mot det
hägrande målet: Examen. Förresten vad
innebär den? Förutom att man inte längre
är teknolog vid Konglig Elektrosektionen
(hemska tanke) och kanske ett exöl. .. Borde
inte examen bli mer uppmärksammad, lite
mer festlig? De flesta av oss får ju slita hårt
för den! Tänk bara på hur det var när du
tog "studentexamen". Det missade du inte!
På Teknis kan man ta examen utan att det
märks ...
Vad har studienämnden (ESN) pysslat med
sen senaste SNOORDet?
På senaste E SN-mötet (86-12-11) diskuter
ade vi "icke rent tekniska" ämnens plats i
vår utbildning. De som var där ville gärna
se mer av sådana ämnen, och tyckte att
dessa borde ge några obligatoriska poäng.
Teknikhistoria och Informationssökning är
föreslagna. (Teknikhistoria blir övrigt val
bar 87/88!)

Till sist: Någon form av Examensba.l en eller
två gånger per år är kauke en ide att bygga
vidare på!

Under hösten har vi i samarbete med Lin
jenämnden tagit fram "Rekommendation
er för undervisningen vid linje E". Dessa
bygger på Kårens "Program för bättre un
dervisning". Syftet är att de som håller i
undervisning ska få. en checklista för att se
om kursen uppfyller de mest grundläggande
kraven för ett gott resultat. "Rekommendat
ioner... " är också utmärkta att använda på

Eder SNO,

••

Några institutioners Oppettider

Elanläggning.
Elmaskiner
Elmätteknik
Industriell ekonomi
Matematik
Mekanik
Mikrovåg
NADA

Reglerteknik
Telekom. & Datorsystem
Teoretisk fysik
TET
Tilllämpad elektronik
TTT

mån-fre
mån-tors
mån-fre
mån-fre
mån-fre
mån-fre
mån-fre
mån-fre
mån-fre
mån-fre
mån-fre
mån,ons,fre
mån-fre
mån-fre

9.30-10.30
9.30-10.30
9.30-10.30
10.00-11.30
9.00-12.00 & 13.00-15.00
11.00-13.00
9.30-11.00
9.30-11.15
9.00-10.30
9.00-11.15
9.45-11.15
9.30-10.30
9.45-10.30 & 13.45-14.15
9.00-11.30 & 13.00-16.00
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HEJ HOPP ALLA GLADA MANNISKOR !!!
Jag heter Anna Odelius skall vara vice ordf. denna termin. Det är mig ni ska slita tag i om
ni vill gå på kalas hos andra sektioner, högskolor mm. Detta att gå på kalas hos andra är
mindre skittrist! Inbjudningar o.dyl kommer att sättas upp på anslagstavlan i korridoren
eller i funkrummet.
Vi går mot ljusare tider igen och det börjar bli dags att ta sig en titt på nästa års nolla.
Detta sker på Abiturientinfo-dagarne som i år inträffar
ons 21 jan 1300-1600
fre 30 jan 1300-1600
och
tor 12 feb 1300-1600
Under dessa dagar kommer gymnasister hit och får veta hur det är att gå här på skolan.
FÖR DETTA ÄNDAMÅL SKULLE JAG VARA OÄNDLIGT TACKSAM OM ETT ANTAL E
TEKNOLOGER (naturligtvis iklädda sina snygga overaller) V ILLE HJÄLPA TILL.
Detta innebär att man står utanför Zing-zing och gastar och skriker när de stackars
gymnasisterna kommer ut. Man bör även befinna sig nere i tolvan när stackarna kommer
dit efter en information om elektrotekniska studier, fullproppade med frågor. Detta gäller
framför allt ettan men naturligtvis är alla som vill hjärtligt väl.kommna att hjälpa till. Mer
om detta på anslagstavlan i tolvan.
För övrigt undrar jag bara
VEM FAAN ÄR LENNART H ......!!!!

PUSSILUSS,
ANNA

-·---·=======r------ e1mssmneo
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I Mikael Svan1tröm
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SVAR: Ja Du... Det är skoj att någon har
provat på det här med glöggtryffel hemma
i köket och det ju rent underhållande och
nästan väntat att man får reda på det i den
här formen. Tyvärr har jag inte provat att
göra den här tryffeln själv, dessutom fick
jag i mig en hel del av den redan nere i
Malmö. (Elaka tungor talar om ölmagar,
men det är ju alla representationsmiddagar
och välvilliga intervjuoffer det hänger på.)
Jag har dessvärre inte heller lyckats få
tag på receptförfattaren för en kontroll av
eventuella saknade ingredienser eller andra
detaljer i receptet. Men att Emissionen
skulle ha gjort fel måste Du ha fått lite om
bakfoten (som Du nog inser eftersom den
insinuationen är placerad innanför parantestecken i Din text). Självklart har jag
skrivit av mina. papper noggrannt till punkt
och pricka, utan minsta slarv. Emissionen
gör aldrig några fel, men det hä:µder att det
tar ett tag att finna en syndabock som inte
kan uttala sig. He-he

I senaste numret av Emissionen hade du
ett recept på glöggtryffel. Kul tyckte jag
och satte full av entusiasm igång med att
koka grädde och smälta choklad. Men när
det hela var färdigt och avsvalnat och det
var dags att rulla kulor, så var även jag
och min entusiasm ganska avsvalnad. Det
visade sig nämligen vara helt omöjligt att
rulla något av denna kladdiga och rinnande
chokladmassa. (Dock mycket god!) Nu
undrar jag om det är jag som är en så
dålig godisbagare eller om det möjligen har
smugit sig in ett fel i receptet. (Även
Emissionen kanske kan göra misstag?)
I 1pind vintan I köket,
Roland Stenberg E-85.
I denna. meni:r;ig förekommer ordet glJ.ng
två gånger, ordet efoa två gånger, ordet
förekommer två gånger, ordet femton. två
gånger, ordet i två gånger, ordet en två
gånger, ordet glJ.nger fjorton gånger, ordet
tvli. elva gånger, ordet samt två gånger,
ordet ordet femton gånger, ordet fjorton.
, två gånger, ordet mening två gånger, ordet
\i
na två gånger, samt ordet klJ.lrot en g
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KALLERIET
INFORMERAR
Sen vi hörde av oss sist har det hänt otroligt mycket. Det sammanfattas enklast
i följande två punkter.
• Sektionen har köpt en läskautomat. Han som ska se till att det hela flyter
heter Roland. Priset för en lä.sk kommer också i fortsättningen att vara 3kr. Så
det är bara att vraka och välja bland Cola, Fanta Soljuice och annat - kanske vi
t o m får återse Joker framåt vårkanten ...
•Vidare finns det nu även en Pizzenizze på Elektro, Bengt. Han dök upp redan
i slutet av förra terminen men bekräftas först nu av officiella kretsar. Att köpa
pirog är faktiskt lättare än de flesta tror om du bara handlar enligt följ ande.
Begin:
1) Kolla att frysen i vextrummet ir öppen:
(det ska den vara pl dagarna) :
2) Ligg 8:- i Gröna lldan vid frysen.
3) Tag en pirog ur frysen och vinn i µ-ugnen.
4) Smaklig mlltid !
End.
Att köpa pizza är f n något svårare eftersom källeriet inte har fått tag p! några
billiga· Pizzor än. Om någon av er råkar vara grossist i pizzabranschen eller kanske
känner nån sådan så vore vi tacksamma om ni berättade det för oss.
Vidare passar vi på att bara i förbifarten nämna att mynträkningen på
presqutten kommar att återupptas men glöm bara inte bort att komma i tid innan
platserna hunnit ta slut. Fingerfärdiga flickor är speciellt hjärtligt välkomna.
Eftersom vi inte hunnit raka av oss tomteskäggen från i julas så väntar vi med
att vara med på bild. Håll ut bara - vi syns

KA.CC.tllitT- mer än bara gott

Ordf alia• Peter Agnvall. E-84

allmlnt: f&dd 631213 Allmlnna 88,Sabbat•
berg
apec:Aggre•iY.auddig blick

l

Vlc• alla• Anna Odeliu,, E-84
allmlnt: snygg till abiturientinfo tycker
om skvaller i Emissionen
spec: Se• ofta festande pi andra sek
tioner eller H&gskolor

l

Vice. Ord.\
I
Il'

,

l

1, I
l '
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Ka11ör alias Johan Jonasson , E-84

Johan Vaghult, E- 8 7
allmänt : tycker om snygga ben , bär of
tast hängslen och livrem. 189cm, 84kg
spec : citat "Jag gråter krokodiltårar
om j ag ej får stå i centrum" . Årr hö .
hand bakom tummen

I

l

Sekreterare alia• Anita Friadl, E-B&

al lmlnt : antecknar mani1kt allt folk
alger , kTinnlig amazon ( j ympafantaat ,
skal ett en)
spec : finne• ofta 1 ordf• knl , llngtar
till Bra•iliea, morgontr�tt , labilt tem
perament

SNO alias Martin Bakhuizen , E-84
al lmlnt : st j ll frimlrkssamlingar, foto
graferar nakna fli ckor , åker T-bana , sak
nar tre skilling banco
spec : noggrann yrkeamardare

""'
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TolverlCh alia• Jan Lindh. E-86
allmlnt : lter lrt•oppa i punsch. rump
fixerad i A . Wejke• lnda . citat "Vi •llr
ut taket och gar oa Elmer till llskautomat"
spec : Svlrmoradraa som kan krama ihj ll
en boaorm

)

Klubbmiatare alia• Annelie Dahlbe rp . E-84
allmlnt : tycker inte om att alt ami barn .
segelfanta•t f8r tvt tr sedan . ingen fea
inist . citat "Det roligaste lr nlr Ull
kommer ner frill backen och fir ta av sig
kllderna"
spec : Aggre•iY , dominerande , tar hyr
bil . f&ielaemlrken pt hakan samt noppade ögon- bryn (eller var det tvilling•y•
tern 7)

Klubbmi1tare alia• Helena Nord&tröm. E - 85
allmlnt : finnes ofta kokande kaffe ock
svamlande osammanhlngande oa index- re
glerade priser . inget tarkort . motionerar
med ögonen . citat "Att ha fem grabbar
under sig lr det blata mot dilig rygg"
spec : löper snabbt , lat . envi•

Killarmi1tare alia1 Henrik HumrMla�n.E-86
all.mlllt : llsk och bullfixerad , bondtalp
som gillar fiskaflnge , skolfixerad 6 , 0
i lekskolan kastar kniv med tar gamla
wienerbrad
1pec : prick•kytt 10• har Holme ' r •o•
idol , lilltin pi v . fot har abnora nagel

ÖfvrJa alia1 Karin Sandwall, t-ae
allmlnt : intres1erad av ty•kar
andra tanet , armbor1t1peciali1t
Hoodkomplez. oerfaren fanatiker
diskma1kiner.
1pec : dllig pi att gara saker .
att fi 1aker gjorda , luml?

av det
med Robin
1oa gillar
bra pi

ldrott1ledare alias Bengt Häll,E-84
allmlnt : lovar lta upp ett kassaskip
om Elektro vinner sola , rumpmas som gillar
koncentrerade rumpor , tycker att det lr
kul nlr det smlller , vill förllgga en
krocketbana pi borggården och att varan
nan timme skall förllggas till M och varan
nan till E
spec : sprlnglmnese:xpert , medfödd charm

Emerltu1 alias X-styret
allmänt : citat "Det var bittre förr" , sprit , kvinnor , min , förskingring , slav
handel , världsomspännande resor , röka cigarr . översitteri
spec : snygga , världsvana med Alde r , vi sdom samt numera pengar
motto : Otium cum dignitate

faddrar sökes
FEDY - 87

FEDY-konferensen 1987 (19-22 februari) ska hållas här i Stockholm och vi på E
sektionen ska stå för värdskapet. FEDY är en årlig konferens där repressentanter
från studienämnderna på alla F, E, D och Y-sektioner i hela Sverige samlas för
att diskutera gemensamma frågor.
Detta innbär att vi under ett 3 dagar kommer att ha ett antal teknologer (cirka
15 st), från andra högskolor här i Sverige, på. besök. För att härbärgera dessa
behöver din hjälp.
Att vara fadder innebär att du fixar någonstans för din/dina gäster att sova 2
nätter (torsdag och fredag) samt frukost. Du ska helst bo " ganska nära" Teknis,
dvs. på Gärdet, Östermalm eller Vasastaden. Är du intresserad så kontakta så
snart som möjligt Ragnar Kåhre (tel. 61 53 39) eller Dan Dia-Tsi-Thy (tel. 732
79 98) eller skriv upp dig på listan i Tolvan. Viss ekonomisk ersättning kommer
att utgå.
Puss

Ragnar ...................... .

Swedish ower !
•
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Bevittna energiska
rnusikeJ å "Södran"
21-22 tebruari

SMusK 25 år
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/or att möjligtvis /fi en skymt av Q-ARNE- VAL
och samtidigt sp8na vagnsförslag mm skoj och mys
M ER I N FORMATION PÅ Q-TAVLAN

effiissiii nr 1 -87

Fototipset!

SMusK spalten

Skalärmusikens verksamhet går för högtryck
i dessa väntans tider. Vissa födslovåndor
har redan gett sig till känna. Nedkomsten
väntas till den 21:a Feruari. Vad det blir?
Envisa rykten säger att det med största
säkerhet blir en JUBEL-QUONSÄR!
Uppmärksamma och studera noggrannt de
delar av detta rykte som har ynglat av sig i
diverse travar runtikring Emissionens dito
Nagelfar även väggar, tak och golv i 12:an.
Naturligtvis blir det ett "Elektriker går på
SMusks.. . ". Biljetter kommer att säljas i
12:an någon gång i februari månad.
Biljettansvarig på Elektro är Anders Kvist.

Denna månads bästa :
-Varför har du en gris på bordet?
-Jag tyckte det räckte med ett enkelt
bordsvin.
. . . . . . . . . nähä. Den här då
-Varför har du en flicka på bordet?
-Det är ingen flicka, det är en bordslampa.

Använder du svart-vit film? Tycker du att
film är dyrt? Det är inte svårt att ladda
sina filmkassetter själv, och'det blir mycket
billigare.
Kodak tillverkat filmer i rullar om fem sty
cken 36-bildersfilmer. De ligger hoprullade
till en enda rulle i en liten plåtask. Det
du behöver göra är att själv stoppa in fil
men i filmkassetter. F ilmen är klippt enligt
bilden, så det är inte svårt att få rätt längd
på filmerna. Den högra halvan på bilden
skall vara innerst i kassetten.
00

000000

0000000000000000000000

000000

Det enda du behöver är ett mörkt rum och
tomma kassetter. Du kan köpa plastkasset
ter, som kan återanvändas, för cirka fem
kronor styck, och en rulle med fem filmer
kostar cirka 70 kronor hos kameradoktorn.
På så vis kostar de första filmerna 19 kro
nor styck, och de efterföljande bara 14, att
jämföra med cirka 30 kronor, som är mor
malpris för svartvit film.
Man kan få filmen ännu billigare i större
förpackningar, men då får man inte den
praktiska uppdelningen i 36-bildersfilmer
enligt bilden.

--
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eller bevare mig väl
NYPREMIÄR PÅ SÖDRA TEATERN tisdagen den 10:e februari
Föreställningar även 11:e - 15:e februari klockan 19.30. Söndag klockan 16.00.
Biljetter från och med 26:e januari i Södrans kassa, 08-449900 12 - 18.
Vilka priser ! 60:- 70 :-
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Ulf RingstrÖII1
Högskolelektor Ulf Ringström, föreläsare i
fysik, blev i år Elektros kandidat till titeln
"Årets lärare" under motiveringen:
Ulf Ringström
-Har en ll1ng tid skött Elektros tre fysikkurser
pll ett bra sätt
-Har författat delar av kurslitteraturen
-Är en utmärkt föreläsare
1. MB.nga llhörare
f. Rolig, lockar ofta till skratt
9. Avbryter ofta svllra avsnitt med up
plysande experiment
-Är med i en pedagogikgrupp här pd skolan,
vars syfte är att förbättra och ge uppslag till
en bättre undervisning
-Ar en av de fil kursansvariga som siälv tar
tag i kursn.ämn.dern.a, och ser till att de blir
av

Ulf Ringström hade i sin ungdom drömmar
om att bli elektroingenjör, men eftersom
hans far var verksam inom kemibranschen
influerades Ringström att läsa naturveten
skapt Det blev matematik och fysik vid
universitetet i Uppsala, där han sedermera
fick titeln Fil. mag, varpå kosan styrdes
till fysikinstitutionen vid Stockholms uni
versitet, där han skulle dokterera. En
tid senare bar det av till Canada för att
forska inom molekylspektroskopin. Ring
ström hamnade så efter ännu en sejour
på fysikinstitutionen, på KTH. Året var
1970. Nästan tjugo år har gått sedan
dess, och Ringström har blivit en så kallad
"etablerad" lärare på skolan. Erfarenheten
har gett honom vissa inblickar i hur den op
timala undervisningsformen skall se ut.
Jag skulle vilia ha fler laboration.er, säger
han. -Men. eftersom den sortens under
m"sning är sli pass dyr, blir det svdrt att
öka laborationsandelen. Ann.ars är labo
rationerna nog den viktigaste delen i en
kurs. De visar, att de pB. föreläsningar

och övnin.go.r genomgllngna sambanden, in.te
alltid stämmer i praktiken.. Laborationerna
ger överhuvudtaget en god insikt i teorin.,
ntigot iag tycker är viktigt. Man. skall
fatta vad man. sysslar med, in.te lära sig
tillvägagllngsättet för att lösa ett problem
utantill. Därför utformar iag mina tentam
ina som iag gör. En del klassar mina ten
tor som svtira, n.llgot som förmodligen. beror
pil att tentorna sällan in.nehllller typtal. Jag
försöker istället ständigt hitta pil nya kom
binationer av olika algoritmer.
Men Ringström anser inte att tentamen
borde vara den enda examinationsposten.
Inlämningsuppgifter borde, enligt Ringst
röm, vara mer frekventa. Tentan är idag den
enda responsen en lärare får, något Ringst
röm gärna skulle kunna ändra på.
Pedagogiken är en annan viktig byggsten
i en institutions försök att göra en bra
kurs, en sak fysiska institutionen tagit fasta
på.. Man har anställt en man vid namn
Sören Törnqvist, som till mångt och mycket
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enbart sysslar med pedagogik. Pedagogikkurser har gått av stapeln, något som
lyckligtvis många assistenter närvarar vid.
Även Ringström tycker att pedagogik är
viktigt.
======
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-Det är naturligtvis väldigt viktigt att man
som lärare skriver och-talar tydligt.Jag själv
försöker ocks8 /Il. den enskilde eleven att inse
varför ett visst avsnitt är viktigt. Främst
genom att prata lite omkring kursen och
svara p8 fr8gor av typen: Varför tar vi upp
det här? Motivera? Även historiken bakom
vissa lagar kan ibland /8 eleven att förstd..
Sen /8r vi inte glömma dessa sm6. avbräck i
den vanliga lunlcen, sll.som demonstrationer
och smll. filmsnuttar, som ocksll gör under
visningen mer underh8Jlande.
Sedan finns det givetvis fler faktorer som
skiljer en dålig lärare fran en bra dito.
Det kanske viktigaste är att glädjen finns
där, att man tycker att det är roligt att
undervisa. Det verkar Ringström tycka. Det är roligt när folk kommenterar vad man
gör. Likas//. när folk kommer ned pi!. rasten
och ber om förtydJiganden.
Vi får väl kommentera och be om förtyd
liganden ett tag till, s:\ han stannar kvar
ytterligare några år, om· han nu skulle ha
några planer på att sticka.

Epi. gen pä,sU.r sig vara. !ngn.
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Spritens Historia 6(. .)

Höstens Skörd

Sörplande, fräsande, spottande deltar de entusi
astiskt. Lyriskt besjunger de vad som för stunden
fullständigt upptar deras koncentration . Förnöj
samt tar de del av det övriga sällskapets upp
levelser, erfarenheter och berättelser. Det är vin
provarna och deras fulländade konststycke som den
här gången är föremål för en hyllning
Vinkällaren Grappe

Några som betytt/betyder mycket
för vinkulturens spridning i. Sve
rige är Carl-Jan Granqvist och
Knut-Christian Gröntoft. Till
vardags är Knut-Christian läkare
och Carl-Jan driver en fashion
abel gästgivaregård i Grythyt
tan. Ikväll träffar vi dem i Vinkäl
laren Grappe på Grevgatan som
de driver tillsammans, för att på
så sätt lära oss om vinprovn
ing och även provsmaka några
sorters vin. Vinkällaren erbjuder
den intresserade att lagra sina
viner i sitt eget fack och man
hjälper gärna till med inköp, både
i Sverige och från kontinenten.

Sverige och vinprovning

'!
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Svenskarna har av hävd alltid varit måttliga
vindrinkare. Långt tillbaka i tiden var det
också en dryck icke avsedd för allmänheten,
vilket också reglerades effektivt av de höga
priser man nödgades ta ut för drycken.
Länge förhöll det sig också så att man
nog allt föredrog en snaps till maten och
gärna en öl att skölja ned den med. Men
i mitten av 60-talet kunde man iakta en
långsam ökning och något år in på 70-talet
fick statistiken sig en liten skjuts uppåt
och på den vägen är det. Vin förefaller
öka i popularitet och i takt med den även
intresset för den ofantligt stora kultur som
omger vinet. 1984 drack vi drygt elva liter
(per capita) om året.

---------

--

Att ett vin vinner på att lagras
känner de flesta till, men vad är
det som gör att rätt tids lagring
gör ett vin godare?
Vin genomgår kontinuerligt kemiska pro
cesser, allt större komplex bildas och faller
så småningom ut i en fällning. Det är
framförallt öninet, det röda färgämnet, garv
syran och de olika fruktsyrorna som utgör
den grumliga bottensats man ser i ett väl
lagrat vin. Även vinsyra, som är en förening
mellan kalium och vinsyra, fålls ut vid lag
ring och skapar på så sätt ett klarare och
mer välsmakande vin.
Miljön spelar också en stor roll för hur vinet
överhuvudtaget får tillfälle a.t,t utvecklas.
En ideal miljö för det bästa vinet är en
lagom tempererad, mörk och lämpligt fuktig omgivning där flaskorna får ligga utan
vibrationer. Men också det enklaste vin
vinner på att lagras en tid i lugn och ro.
Ljus och snabba temperaturväxlingar åldrar ')
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vinet, en passande temperatur ligger runt
tolv till fjorton grader. En förr torr luft får
korken att släppa in luft i flaskan, en för
hög att korken möglar, vilket i och för sig
inte utgör någon fara för innehållet, utan
mer för synintrycket. Förflyttning och an
dra omskakningar gör att fällningen grumlar
vinet.
Att prova vin
Omgivningen spelar ofta en stor roll när
det gäller att fördunkla. den fullända.de upp
levelsen i att avsmaka olika viner. Vin
provningen lämpar sig alltså inte att utföra
över en välsmakande middag, då inte bara.
smaklökar bombarderas med smaksensation
er utan också matos och dämpad belysning
omintetgör de sista möjligheterna för vin
erna att kunna doftas eller ens skönjas.
Lämpligare är, då syftet är att prova vin,
att prova dem "blint" i väl upplyst rum
utan påträngande dofter av till exempel
tobaksrök och parfymer. Ett glas med friskt
vatten att skölja munnen med och även en
l�ten bit neutralt och okryddat bröd hjälper
till att rensa bort kvardröjande eftersmak
mellan de olika vinsorterna.
Valet av gl as kan tämligen olyckligt påverka
intrycket, inte minst av doften. Ett kla.rt,
tunnt och ofärgat glas, skilt från foten med
en tillräckligt lång stjälk så att vinet kan
betraktas utan skymmande skuggor fyller
de flesta funktioner väl. Även slipningar och
etsningar bör undvikas då dessa komplicerar
betraktandet. Kupan skall vara smalare
i mynningen än nedtill och inte för kort.
Två former lämpar sig extra bra. Dels
den tulpanformade och ännu hellre den
päronformade med en förlängd mynning.
Naturligtvis är det som helst inget krav att
en glassa.mling omfattar även vinprovarglas
om man anordnar en vinprovarafton. Å
andra sid an finns det säkert någon i ens
vänkrets som både kan berika kvällen med
kunnande såväl som nödvändiga tillbehör.

Ett vins färgnyanser varierar med åldern.
De röda vinerna har i sin ungdom en blå
anstrykning, en lätt violett ton. Denna
övergår efterhand i klart rött, blir allt
mer tegelstensfärgade, för att hos äldre
viner skifta i en gulaktig och slutligen brun
färg. Tydligast ia.ktar man färgnyansen
genom att luta glaset lätt framåt och stu
dera "vinkanten", den så kallade kantfårgen.
Det vita vinets färger varierar från den ung
domligt ljusgula, med eventuellt inslag av
grönt, till allt mustigt gulare kulörer. Är
vinet riktigt gammalt kan den gula färgen
försvinna och vinet blir brunt.

Vinprovning på Vin: och Spritcentralen.
Varje vara stickprovas och bedöms nog
grannt av en van personal. Förändringar,
ojämn produkt och övriga fakta rapporteras
Doft
Bouqueten, doften, sägs vara hälften av
vinet och alltför ofta missunnar sig vindrickaren den förhöjda. upplevelsen vilken
just doften kan skänka. Den erbjuder också
de kvaliteter, nyanser eller drag som inte
går att återfinna på samma sätt i smaken.
Genom a.tt varligt rotera vinet i glaset frigörs
på så sätt en koncentrerad doftmängd som
kan förnimmas genom att hålla glaset tätt
mot näsan. Genom att ta god tid på sig och
c �rkulera vinet ytterligare gånger kan man
nJuta av det vin som man så småningom
ckså hinner med att avsmaka.
20
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En doft är stor eller liten. En stor doft
förnimms tydligt och kan beskrivas med
lätthet i allt subtilare ordalag. En liten
doft kan vara svår att uppfatta och därmed
också. svår att liknas vid någonting. Man
ka.n då. låta. vinet få. ytterligare en chans
vid senare tillfälle, då. bouqueten kanske ha.r
hunnit utvecklas.
Frukten ka.n också. upplevas i doften. För
nimmelsen ka.n ma.n ofta. likna. vid inslag av
en a.nna.n frukt, till exempel äpplen, päron,
persikor, mango och så vidare. Lika.så. kan
syran i vinet uppfattas och ofta. som en
friskhet i vinet. Fa.tla.gra.de viner kan ge
träkaraktär, viner lagra.de i ekfat ger ibland
ifrån sig en doft av vanilj. Även sötman
i vinet ka.n upplevas som en honungsdoft
eller ädelrötekara.ktär. Beskrivningarna. är
otaliga och bestäms av den som upplever
sensationen. Ytterligare exempel är unken
källare, fotogen, gummi, cigarrlåda., mult
nade löv, svettig häst och stallgödsel vilket
inte alls behöver vara. nedvärderande utan
tvärtom kan vara synnerligen förnämligt.
Jästdoft, doft a.v svavel, madeira.inslag och
förnimmelse av alkohol eller till och med
vinäger är däremot något som inte får förekomma. Det tyder på. slarv vid tillverkning
eller hantering och borde ha gallrats bort av
tillverkaren/importören.

Smak
Sött, surt, sa.It och beskt är de fyra. smaker
vi ka.n uppfatta. Övriga upplevelser beror
på. de aromer som via. svalget förs upp
till näsan. Men tillsammans kan smak
och doft utveckla. en förfinad upplevelse,
den vi normalt ka.lla.r smak. Vinprova.ren
använder sig av sex olika grundka.ra.ktärer
som tillsammans med utseende, färg och de
olika dofterna till slut skall våga. fram en
gissning på. varifrån vinet kan härstamma.
Kropp eller fyllighet. Ett vin kan karak
täriseras som lätt, medelfylligt eller fylligt.
Vinet ha.r också. olika längd i kroppen, kort
eller långt. En lång kropp innebär att
smaken stannar kvar länge i munnen, en
kort kropp ta.r slut snabbare.
Fruktsyran eller enbart "syran" betecknar
inslaget a.v syrlighet och utgörs väsentligen
av vinsyra och äppelsyra.
Sötma hittar ma.n mest hos söta viner men
ibland även hos vissa enklare röda. Den
kan ha tusen olika. nyanser och varierar allt
eftersom vinet tilltar i mognad.
Garvsyra eller tannin, som nästan finns enbart hos röda. viner, är det som upplevs som
strävhet. Är det stor garvsyra. tapetserar
den hela. munhålan, är det mindre använder
ma.n liknelse vid sandpapper, från grovt till
fint.

0

�:)!='==

===

/�

======�
----

emissim nr 1-s�-_,L-)"'.':_"'.':_"'.':_"'.':_"'.':_"'.':_:==':==':=='-=:'.'==�- �
Frukten har i smaken samma kvaliteter som

i doften, även om de mer subtila nyanserna
urskiljes just i doften.
Efteramaken eller vinets svans är den smak
upplevelse som stannar kvar i munnen efter
det att vinet svalts. Detta omfattar inte det
av syran eller garvsyran som dröjer sig kvar
utan syftar enbart på aromämnena. Särskilt
bättre och mognare viner har mer uttalad
eftersmak, vilket alltså är att betrakta som
ett kvalitetstecken.
Hemkört
Höstens skörd består inte enbart av druvor.
Hit räknas också övriga frukter, bär, ja
också rotfrukter. Kan man då smaka av
även vin gjort på udda ingredienser med
någon som helst behållning?
Jodå, det går alldeles utmärkt. Några av
förutsättningarna är naturligtvis att vinet
gjorts efter noggranna recept och att vinet
fått klarna ordentligt samt genomgått den
gängse lagringsperioden på något år. Något
som man ofta slarvar med i Sverige, efter
som man förefaller tro att alla vin är "snabb
vin".
Engelsmännen, som är experter på udda
vintillverkning, lyckas ofta över all förväntan
med alla konstiga recept. Palsternacksvin,
vin gjort på pumpa och eklövsvin är tre
roliga exempel. Vill man dessutom få lite
extra krydda på jäsningen, tvekar man inte
för att stoppa i en höna också (kokt).
När Carl-Jan, Knut-Christian och Emissio
nen provar vin går det emellertid inte lika
vilt till. Tre sorter, varav två ganska udda,
serveras i vinprovarglasen. Nedanför pre
senteras de var för sig.
Apelsin- och rigvin
Reaktionerna är inte alls oväntade. Vinet
får i de optimerade glasen en värdefull chans
att verkligen visa. sig från sin rätta sida.
Vinet har en dragning åt brunt, men dess
guldgula färg framträder till åskMarens för
tjusning. Smaken är speciell och lockar
till hågkomst av aperitif eller likör gjord
på apelsin. Inslaget av råg komplicerar in
trycket och ger en eftersmak som påminner
om mycket starkt öl. Knut-Christian vågar
en gissning; Kan det vara apelsin, kan det
vara råg, möjligen fikon...
Rödbetsvin
Den riktiga långköraren i gänget. Efter
tre dryga års lagring har det annars vack
ert klarröda/purpurfärgade vinet gulnat i
kanten. Smaken står sig dock väl och

har avancerat nog antagit en högre grad
av madeirakaraktär (läs sherry), även om
den sydligt trampade jordsluttning den här
rödbetan växte på kan sägas vara markant.
Smaken har i Övrigt mer och mer antagit
den så angenäma upplevelsen att ha förlorat
sin speciella karaktär, utan lockar istället
provsm �karen att lösa gåtan med vinets ur
sprung an mer.

Banan/ nyponvin
Carl-Jans favorit. Med sin smått infama
doft och mycket kraftfulla. smak av frukt,
kräver denna dryck ibland även en experts
totala. uppmärksamhet. Färgen är djupt,
djupt röd och en blick genom glaset avslöjar
att en levande ljuslåga färgar den klara
drycken i en något orange kulör. Vin gjort
på banan och nypon är en ganska vanlig
smakavstämning och är inte populärt endast
för sina visuella. och muntliga. egenskaper,
utan också för sin rappa, sprudlande, ja till
och med skummande jäsning. Sött å gott.
Ett tack till Carl -Jan och Knut-Christian för
deras obetvingade entusiasm att prova alla
sorters vin och för ldnet av den litteratur
som som denna artikel i mllngt och mycket
bygger pil
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Carl-Mikaels och Knu t-Jockes
vinprovarskola

(

A och O vid vinprovning ir en trevlig klidsel.
Naturllgtvi, behöver det inte ,e lika propert
ut •om p6 bilden, men gäma Ute festUg••

� ' , i\

Att korka upp flaakan akal göra• med den
största .,.dakt

1

,
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Sniffa ,, korken. Det •kall dofta attraktivt
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Studera vinet, gärna mot en lampa.
därefter, aedan f6r du hälla I dl1 det

Dofta

�1

Alla 16nger uppfyUer kan•ke Inte •maken dina
Men ge Inte tappt. Det finn• en sort för alla ...
förväntningar
,,f
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/
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Den sista stridens dag. Oktobennörkret svepte in över landet. Försvarna rengjorde
de skarpvässade svärden, slipade bort ha.eken ur yxornas eggar och stuvade undan de
blodstänkta brynjorna. Trötta efter den långa kampen övertransformerade de sig till
sin välförtjänta meganirivana i den sextonde dimensionen.
De trogna dröjde kvar och torkade av murarna och golven, och lade liken på den
väldiga borggården där Fälten väntade, och långsamt oscillerande, styrda från Kryptan,
tills mörkret anlände.
Först när sömnens tystnad lägrat sig över citadellet började de asödlorna röra sig i
loja parabler ned mot likhögen.
Men förtvivlas icke. Ty som di Gamble säger:
Jag ser i trolldom rök öde bärvägar
röster som blänkande drivved,
ger oss ondskans 4r tillbaka
Törnesnh glänser i violetta källardunkel
Dock skall icke makten givas 4t n4gon.
Cykliska eld
Kretsande sakta
Brinn i regnet mellan vha länder
Fyrar, hus i 4ska, människor
p4 sina färder
Vi har sett vha bröder dö
gryning, vind, yxor som faller och blända
kring det försjunkna ansiktet;
O vht vemod är ej släkt med deras dödar.
O äntligen är handen full av dödens liv.
Sömnen är evig, här skall oron
alltid glänsa som vrak i orfiska isar.
Tiden kommer fr4n havet
Barn�n faller p4 knä i kyrkan .....
W� OFVER SCHLEMMET

This is t
to be, th o be or act ua11
Y not
at is the
question, co t��
lll n=t tences
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D..enna ......
ening pRa
s atta til··�
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l engelska svenska ar
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Nu har tre nya krafter tagit över ansvaret
för sektionsidrotten. Vi heter Bengt, Peter
och Jens. Kul va ? Först och främst vill vi
sprida lite information om vad som kommer
att hända under vårterminen.
* Teknisskidan 21/2. Ett skojigt arr. där
man deltar i 3-mannalag och åker en kortare
sträcka på sådana där långa saker som lap
parna har. Avslutas med ett hejdundrandes
kalas på kvällen. Sista anmälningsdag 13/2.
* Spadsimmet (ToPms)
* Jubelloppet. Här gäller det att hålla ett
lag igång under 12 timmar. Obegränsat
antal lagmedlemmar. Går av stapeln någon
gång i slutet av terminen. (ToPms)
* KTH-mästerskap i volleybolley 28-29 mars.
Anmälningslista anslås i tolvan.
* Ytterligare KTH-mästerskap kommer att
äga rum under våren, men vid denna up
plagas pressläggning kunde inte idrotten på
kåren ge någon information.
* SOLA-stafetten 8-9 maj mellan Göteborg
och Karlstad. (Jfr Dover-Calais). När
Du läser detta har anmälningslistan redan
suttit i tolvan ett djävla tag, så Du kanske
står där med din långa näsa.
(** ToPms = Tid och Plats meddelas senare)

SPADEN
Spaden är en idrottstävling mellan sektion
erna. Den sektion som under året sam
lar flest poäng vinner. Du tillför sektio
nen poäng genom att fylla i ett spadkort
varje gång du idrottar. Korten finns i
plåtlådan direkt innanför ytterdörren till
omklädningsrummen på kåren. Idrotter
som ger poäng är exempelvis löpning runt
slingan, gymping på kåren, innebandy, styr
keträning, simmning på GIH-badet.
Har Du frågor eller ideer om olika idrottsarr,
fråga oss.
HUT OCH IDROTTA FÖR FAAAN !!
Idrotten genom
Bengt

�ORr�ÅTT�R

ATT R\NNA .. . . . .

HEJSAN!

,I I

i� I

Det är jag som skall försöka fylla Puttes
plats som öfvrig den här terminen. Vi
får väl se hur det går. Nu har de sista
overallerna kommit som väl alla ettor för
hoppningsvis upptäckt. De som inte hämtat
ut sin kan väl rycka tag i mig så ska vi se
vad vi kan ordna. Det finns för öfvrigt extra
exemplar till er som glömde bort att beställa
i somras. Nu stundar snart sommaren även
om det är svårt att tro och det börjar _.....,........
bli dax för sommartröjan. Har ni några
ideer så hör av er till mig. Även ideer om
"sommarprylar" tages tacksamt emot.
en 1tor kram tlll er alle
fr6n eder öfvrlg
Karin

I

till sig själv,
Dynna. mening refererar inte
för "dynna" är inget ord.
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SJ ELKRAFT

Så här såg det ut på
1930-talet

Om Du vill veta hur tek
niken ser ut på 80-talet
och vill vara med om att
utforma 90-talets tekilik,
är Du välkommen till SJ
Elkraft

Vi söker nu en civilingenjör till huvudkontoret i Stockholm för bla utredning om SJ Elkraft
försörjning för tågdriften inom området energihushållning.
Är Du intresserad kan Du kontakta Ove Grundstedt, 762 35 20, eller Nils Jahnson, 762 35
24, för närmare upplysning.

Vi kan erbjuda jobb i Stock holm, Göteborg , Malmö,
Norrköping, Ö rebro, Gäv le, Sundsvall och Luleå..
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Esquader-pre och torrsegling

Kom ner i . sektionens egen tolva fredagen
den 27 mars. En tolva som kränger vådligt
vid tillfällen som detta trots all dryckjom
och mat som nogsamt är stuvad i lovart.
Positiv vindriktning samt friska stänk (från
någonting) är lika självklart den här kvällen
som att fisken pinkar i vattnet.
Men vad är då ett Esquader-pre ? Ett
Esquader-pre är gemytligt, navalt, nostal
giskt men framför allt vilar där en kittlande
spänning över att något är på gång. Vadå?
Jo en ny sommar men sist och inte minst,
utan snarare först och framför allt störst Esquadern !
Esquadern börjar med Esquader-pre't och
fortsätter under våren med att besättningar
bildas, skeppare koras och båtar skaffas.
Den kulminerar sedan den första veckan i
juni med sol, jämn bris och Elektrosektionen
som ger sig ut på vattnet i Stockholms
skärgård.
När startskottet går den 27:e mars, kom och
få en första fläkt av Esquadern nere i tolvan.
Du som söker dig dit är troligen intresserad
av segling, sköna naturupplevelser och inga
lugna hemmakvällar.
Ung, intresserad Esquaderstab söker kon
takt med erfaren, levnadsglad, flåbuse, sjö
björn, siren, Elektriker och annat löst folk.

l[ l ___

Svar till Esquaderstab
Mikael Jonsson
Johan Edlund
Patrik Lundkvist
Mikael Svanström
Pernilla Sönne
Joakim Cadquist
Anders Nilsson

_�______

CE, Lek och Plask
Naval Kortläsare
Skeppssnickare
Signalboy, Lek och Plask
Handelshinder
Koordinater

_

_

_

___J

DRUM
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deltog i 85/86 års upplaga av Whitbread Round the World Race. En kappsegling utan
motstycke i världen. Världsomseglingen som startade hösten -85 och avslutades våren -86
hade sin sträckning runt södra halvklotet. Deltagarna fick utstå sol, storm, haverier, allt.
Ombord på Maxiracern Drum med upp till 20 mans besättning seglade även Roger Nilsson
vars sysslor ombord var navigatör och läkare. Roger som förut var kirurg på KS, jobbar för
närvarande på heltid med att hitta sponsorer till ett svenskt deltagande i nästa Whitbread.
Fredagen den 27 mars, kl 18.00 kommer dock Roger Nilsson till Teknis, sal E l, för att visa sitt
bildspel som skildrar kappseglingen. Roger stannar även kvar efteråt och svarar på frågor.
Biljetter (20:-/styck) kommer att säljas av Esquaderstaben som ofta är synlig i Tolvan, samt
vid inträdet. Närmare detaljer kommer upp på anslag nere i tolvan.
PS Efter bildvisningen så är det Esquader-pre-squtt nere i tolvan.

�
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Om Du är allergisk mot en framtid i ett statligt affärsdrivande verk,
aka Du inte göra Ditt examensarbete vid Televerket Radio. För vira
cxamensarbctare trivs och vill gärna gl vidare i en stimulerande
karriär inom Televerket Radio.

Televerket Radio har de intressanta
framtidsjobben!
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-7 1 3 47 1 4
eller Nils Tullbrink, 08-7 1 3 4945

TeleverketIl
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Till red. av

effiisäiöift

Får jag bidra med två urklipp apropå er
intressanta serie om alkoholiska dryckers
historia?
Det första är saxat ur en essä.samling "Stam
fränder" av Carl G. Laurin, som kom ut
cirka 1923. Se\ här lyder det:
En vinterafton 1920 kom ja.g fran en resa.
genom Europa. fr�n Syra.cusa. som sydligaste
punkt till Malmö. D� jag efter kvällsvarden
kom ut i ka.feet och hörde det glada sor
let vid punchkvartingarna, fr�gade jag min
reskamrat: "Var i Europa ha.r du sett den
gladaste kafepubliken ?" "Här", svarades det
ögonblickligen. Jag blev rörd vid tanken pi
vad jag skulle vilja kalla punchens sakra
mentala betydelse. Liksom teet ing�r i den
halvt religösa, halvt sociala japanska tecere
monien, s§. framkalla dessa gula, starka,
söta, ej d överdrivet välsmakande drop
par en sällskaplighet, en vänlighet, ett gott
humör även hos sädana svenskar, som eljest
icke äro s§. vidare sällskapliga. Ja.g sade mig:
"Klockan är tio. Fr�n Malmö till och med
Kiruna sitta nu p� tusentals ställen her
rarna och även halvherrarna - varför skulle
icke ocks� de fä ha lite roligt - omkring
sina brända och destillerade drycker, kal
fraterande sina generaldirektörers och andra
chefers mindre lyckliga sidor och berättande
historier. De se dock livet i ton och tycka,
att det är litet bättre än det dg ut p� mor
gonen" Man fryser in i hjärteroten vid tanke
pci att detta skulle tas ifrcin svenskarna.
Sista meningen tyder på att stycket är
skrivet under debatten före förbudsomröstn
mgen.
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Det andra urklipper stod i Scientific Ameri
ca.n, nov 1886, och återgavs enligt denna tid
skrifts trevliga. vana 100 år senare, i novem
bernumret 1986:
According to a recent report by the Hon.
Geo. C. Tanner, United States Consul at
Chemnitz, Gennany, the citizens of this
country ha.ve as yet no adeq u ate idea. of
the real science of drinking, simple as it
may appear, when compared with tbe blind,
irrational and suicidal manner of drinking
in the United States. All drinks are taken
sip by sip, a hall hour or threequarters of
an hour often being spent in consuming a
single glass of beer.
Mr. Ta.nners vetenskap - som väl hellre
bör kallas konst - synes gå stick i stäv emot
de ideal som ligger bakom teknologers tra
ditionella ölhäfning. Man kommer därför
osökt att spekulera över om det ginge att
uppfinna en motsvarande tävling i mera
"europeisk" stil, där alltså den skulle vinna,
som får en flaska öl att räcka längst. Upp
giften verkar svår; kanske kunde man ha
viss nytta av analogin med backhoppning,
där ju den vinner som håller sig i luften
längst (eller hur? - nöt för de mekanik
intresserade). Det bleve förstås också svårare
att finna industriella. sponsorer till en så
måttfull tävling. Men kanske Systembol
aget...?
Göran Kjellberg

(f.d.nummelärare)

Q . Arne Wants You!
Det finns tre olika sätt att uppleva en Qua.rneval:
1. Plugga bort den.
2. Bygga den.
3. Arrangera. den.

Q-staben inbjuder dig till att var med och arrangera 1987 års Quarneval. En unik
möjlighet att fä vara med om din studenttids största grej. Träffa nya trevliga människor,
gå på Q-kala.s, arbeta häcken av dig. En höjdargrej för t ex dig som går i ettan.
Vi behöver glada teknologer till Qupol (cirka 30 pers.) och till QBM (6 pers.). Qupol ,
som står för Quarnevalspolisen, har en mängd omväxlande arbetsuppgifter t ex affis
chera, vakta byggplatsen, dra repet på Q-dagen, korka upp vin på slutfesten, ta hand om
gäster osv. Några ur Qupol kommer under freda.gen och dagen Q vara musikvärdinnor
och ta hand om tågets alla orkestrar. Qupols arbete är mycket intensivt under bygg
veckan, 9 -17 maj, så den måste du boka åt Qupol (tentapermis utlovas). Någon gång i
början av mars kommer vi, Qupolchefen Erik och Musiqualen Martin, kalla dig till ett
informationsmöte genom att sätta upp en lapp på Q-tavlan vid salladsbaren å Nymble
Corpsen. Så håll ögonen öppna!
Qua.rneval står för mycket skoj bland annat en mängd stora och små kalas. Därför
behövs det sex personer till QBM, Quarnevalens Qlubbmästeri. QBM kommer att
jobba direkt under Festcheferna Lise och Klas.
En av de många fördelar du kommer att åtnjuta i Q. Arnes tjänst är att han bjussar
på slutfest utan att du behöver sälja 90 BRUX.
Om det låter skoj så tveka inte! Sök genast genom att fylla i talongen längst ned
på sidan och lägg ned den i brevlådan på Q-rummet. Q-rummet ligger längst upp i
serviceflygeln dvs ovanför KårX. Självklart kan du fä. lösa talonger av sektionsgenera.len
Sven Sigling så slipper du förstöra tidningen.
Qupol och QBM erbjuder dig
Obegränsade arbetsuppgifter.
Obegränsat trevlig chef(er).
Obegränsad glädje.
Obegränsat billig slutfest.

Om du har frågor så kom till Q-rummet eller ring:
Q-rummet 10 20 18
Qupolchef Erik Ström 54 43 84
Musiqual Martin Hagberg 24 30 25 (15 25 72)
Festchef Lise Langseth 65 09 43
Festchef Klas Nilsson 63 92 11
Sektionsgeneral Sven Sigling 0762-732 88
klipp hår

Jag tvekar inte, jag söker

D Qupol och vill vara musikvärdinna D Ja D Nej.

D QBM.

Jag heter -------------...J,Jch går på Elektro se....______
och har telefonnummer på dagtid _______......,ch kvällsti,..________
Jag vill jobba för Q. Arne därför att ------------------ För Q I Tiden -
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Det har blivit ett nytt år och därmed nya festliga evenemang. PR har (full)
kontroll över dem alla.
Vi vågar lova att det blir en historiskt otrolig vårbal och vi har beslutat att
den skall äga rum fredagen den 31 april. Ölen kommer att forsätta att ha
ett löjigt lågt pris och den kulinariska standarden skall bibehållas.
Det känns naturligtvis dystert att det dröjer så länge innan det blir sista. april
men misströsta. inte, det händer mycket innan dess. Det blir en vårfest, firad
med bland annat pulkåkning, i februari och ett antal högklassiga. PResqutt
med efterföljande Squtt.
Squttorkester

Jobbar p6 PResqutt

30/1 Cotton Club
13/2 Trance Dance

Torulv, (Janne)2
Gutniskt roligt
Annelie, Helena, Nenne stämning med
snyggare personal
Sara, Janne S, Peter
Kallare bärs
Varmare pers
???
Nära toppen
Helena, Ja.nne J, Nenne Allt kan hända.
Kanske det ja
ALLA
Totala Phästen

27/2 Easy Action
13/3 ???
27/3 Wilmer X
10/4 Ev. Squtt
8/5 Q-arnevalsyra

PReköratema

För att släppas in till vår bar skall kårleg kunna uppvisas. Och står det
Elektro på det får man ta med sig en gäst också.

•

recension av

Stockholms Negrer
på Downtown
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JULBOKEN
FUNKTIONSTEORI OCH DIFFEKVATIONER
av Borg-Kellberg.

Redan i oktober såg jag till att ha nå.got
trevligt att läsa i jul. Boken är en av vår
tids främsta inom ämn·et komplex psykologi.
Den är som sagt skriven av radarparet
Borg-Kjellberg, ett samarbete som alltid
har funkat bra.
Boken inleds med att man talar om kom
plex i stort och om de behandlingsregler
man måste följa. Man talar även om di
rektörskomplex, det vill säga representa
tion, och argumenterar om beloppen och
hur dessa bör bestämmas entydigt. Man
fortsätter med att jämför olika komplex.
De kan vara högst olika och som ett exem
pel nämns Minkowskis. Komplex psykolo
gins grundsten, triangelolikheten, som ofta
jämförs med likheten fadern, sonen och den
helige ande, framhävs av förståeliga skäl i
detta kapitel. Avslutningsvis i detta kapitel
talas om själva källan till komplexen, den
Riemannska bollen.
Boken fortsätter med ett stycke med anal
lyteskomik vilket inte direkt skapar har
moni enligt Rouche. Man argumenterar
för principerna och kommer till en holo
morf slutsats. Även om det ter sig ele
mentärt så diskuterar man Joukowski och
hans möbiustransformator. Denna kan sägas

vara ett sätt att avbilda komplexen då man
vill föra diskussionen på ett annat plan.
Denna diskussion kan annars vara uppsli
tande för att inte säga uppskärande. Man
skriver i samband med detta ganska många
blad om Riemann vilket dock kan tyckas
väldigt ytligt.
I en senare del av boken talar författarna om
hur man ska bli av med komplexen. Man
kan gå olika vägar för att lösa problemen.
Det visar sig dock enligt författarna om
problemen hänger ihop med den tidigare
dragna slutsatsen att vägvalet ej spelar
någon roll. Enligt Cauchy är det till och
med så att resultatet huvudsakligen blir
noll. Boken avslutas med några exempel på
lyckade projekt. Svenska Pingislandslaget i
singel sägs ha löst sina problem med residun
i skorna. Detta dun består av laddade poler
som får gå runt i ring.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att
boken är lättare att läsa när den är färsk och
inte som kontrast till julskinka och Davis
Cup.
Ten Talgen

A voriazresenärer
Sigge djävul meddelar alla Avoriazresenärer
att A voriaz är en by i det forna Gallien. Det
som i dag av gemene man kallas Frankrike.
Fransoserna har ju oxå. som bekant, på
senare tid drabbats av en smärre släng av
paranoia. De tror på fullt allvar att varje
turist som kommer in i deras älskande land,
är en fanatisk terrorist, vars enda uppsåt är
att förvandla deras domäner till en gigantisk
parkeringsplats, eventuellt avställningsyta
för uttjänta libyska fordon. Den franska

staten har därför beslutat att alla ditre
sande måste ha visum för att besöka landet.
SKAFFA DÄRFÖR VISUM SNARAST Å
FRANSKA AMBASSADEN
(Har vi någon skylt därifrån?)
Franska ambassaden
Narvavägen 28
Estocolmo
08/69 02 70

Gefl.oa

-

stad i vlärden

Under en lång tid, ja ända sedan stadens
äldsta byggnad år 1727 brann upp, eller
kanske snarare ned har gefloa eller gefle som
staden själv föredrager att kalla sig härjats
av alla de katastrofer och naturens nycker
som är av ondo.
Gefleborna har under det gågna året ut
bildat sig till fullfjädrade kärnfysiker och
räknar lätt upp de intressanta isotoper som
stadens flora innehåller: Här finns flera
arter av Cesium, Strontium 90, Cobol 68
och det mycket sällsynta plutoniumet i rik
lig mängd. Tyvärr har jod 131 en mycket
kort blomningsperiod på våren men då är
den desto intensivare. Närheten till fors
mark borgar för arternas fortbestånd och
kommer med all säkerhet att bevara floran
såsom rikets främsta.

Gefle har ju mycket länge varit en stad som
varit föremål för ryssarnas odelade intresse.
Regnar det inte "manna" från himlen kan
man se deras närgågna periskoper strosa
runt i hamnen. Vattnet har här mycket
vackra fårgskiftningar efter den senaste tid
ens oljeäventyr. Vågbrytare är numera
onödigt sedan man lyckats "gjuta olja" på
vågorna och fjärdarna ligger spegelblanka
även i den grövsta höststorm.
Nå, gefles söner fostras hårt och blir årligen
utsatta för furuviksbarnens show där ag
narna sållas från vetet. Bara den verk
liga eliten får insupa dofterna från Korsnäs
Marmas cellullosa-fabrik under den årliga
picnicen i det gråa. Övrigheten får inte upp
leva den nirvana, den totala upphöjelse som
det innebär att sluta på gubbhus i gefle.
Spalt örn

FUNDERI NGAR KRI NG EN GUMM I DRÄKT

Torke l , Torkel !

Varför har du snorke l ?

B l i r det mycket skönare då

e l l er är det bara e t t sät t a t t få den a t t s tå ?

Du undrar var gång v i ä l s kar : Kommer l u f ten i tuben a t t räcka
hur l ångt kan vi o s s i våra sexfan tas i er s träcka?

Kan ske t i l l s du exa l terad ropar : " Ko_m h i t m i n s l an k i ng
dags för span k i ng ! "

Men räds l an f i n n s kvar

kan ske ropar du : " M i n gummi karl
åh , åh , stön , f ru s t , t j u t
m i n syretub tog s l u t . . . ..

M r Chang
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Vi kompletterar vårt framgångsrika bassystem, som används både i Sverige
och på exportmarknaden, med vårt nya Bassystem 2000. Detta innebär att
vi i Service- och Supportsektionen nu ansvarar för ett produktsortiment
som spänner över:
• Lokala nät

• Operatörsplatser
• Datorer
• Operativsystem

Till
Från
Dedicerad punkt till punkt -----.. Generellt lokalt nät baserat
på dubblerat Ethernet
-----.. Högupplösande färgrasterscan
Svart-vitt random-scan
-----.. MC 68020-baserat
1 6-bits minidatorer
multiprocessorsystem
---+ Avancerade distribuerade
Enkla runtime-kärnor
realtids OS

Vi på bassystemets Service- och Supportsektion är i dag drygt 20 personer. Vi ansvarar för:
• Teknisk support • Felsökning och underhåll • Test och idriftsättning av nya produkter •
Diagnostik på enhets- och systemnivå • Drift av aktuellt bassystem som referensanläggning
Våra kunder är applikationsavdelningarna som med hj älp av våra produkter bygger Philips
militära system.

•

Programmerare
kommunikation
Du skall ansvara för underhåll och
modifieringar av de kommunikations
produkter vi idag installerar i våra
kundsystem och också deltaga i arbe
tet kring Bassystem 2000 när det gäl
ler kommunikation.
Du skall ha erfarenhet av kommuni
kationsprogramvara och god känne
dom om standardprotokoll.

•

•

Ansvarig för
Applikationsingenjör
hårdvara
realtidsoperativsystem

Du skall sköta underhåll av operativ Du kommer att fä överta ansvaret
systemet. Detta innebär support till för enheter som ingår i värt aktu
applika tionsprogrammerare, felsök ella och framtida bassystem. Du
skall hjälpa till vid test och idrift
ning och modifieringar i samband
sättning och utföra underhåll och
med ändrad funktionalitet.
modifieringar på enhetens hård
Du skall ha lämplig teoretisk bak
och
mjukvara.
grund och erfarenhet av program
Du skall vara väl insatt i hur ett
mering i realtidssystem.
mikrodatorbaserat realtidssystem
fungerar.

PHILIPS ELEKTRONIKINDUSTRIER AB i Järfälla är med sina drygt
2 400 anställda ett av de största elektronikforetagen i Sverige. Av den totala
omsättningen, ca I 600 miljoner kronor; går ca 60% på export.
Verksamheten bedrivs i tre divisioner: Försvarse/ektronik, Terminaler och
Telekommunikation samt Instrument och Kraftelektronik.
Division Försvarselektronik befinner sig i en stark expansion och har fn
I 200 anställda. Produkter och system utvecklas i samarbete med ochför det
svenska försvaret. Lednings- och eldledningssystem samt radar och mot
medel är de viktigaste områdena.

Om du vill veta mer om hur arbetsupp
gifterna ser ut kan du kontakta avdel
ningen direkt på tfn 08-761 72 00
och fråga efter Elisabet Asker, Bengt
Benson eller Stefan Larsson.
Du kan också ta kontakt med Hans
Cederberg på vår personalavdelning,
tfn 0758-1 00 00.
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En fullständigt ovetenskaplig
undersökning av Dassfilosofi

För att utröna. var och vad som är klottrat på våra. toa.letter så beslöt sig toalettdykarkom·
mandot för att besöka de toaletter som vanligtvis används av Elektro. Vi har därför besökt
samtliga dass på kåren, biblioteket, Elektro samt Fysik, både herr och dam.
Då vi anser att visst klotter typ: Jag älskar Micke Sva.nis eller Kuken i örat, varken är
särskilt intelligent eller roligt har vi sovrat bland visdomarna. och tagit med de som vi helt
subjektivt anser vara. värda. att publicera. Detta. har medfört att bidra.gen från damsidan
blivit infinitesimalt, antagligen beroende på tre orsaker: antalet damdass är färre, antalet
damer är färre och att flickornas klottera.mbition är väldigt låg.
För att även damerna skall få något att läsa. uppmanar vi härmed Osquar att besöka deras
toaletter.
Då vi inte vill uppmana till regelbrott påpekas härmed att denna artikel inte på något sätt
försöker förespråka ett mer ihärdigt klottrande.
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Emissionens problempyssel

.

!
I

I figur A visas ett nät av 63 tändstickor. B
visar hur man kan "förstöra" alla trianglar
i nätet (det finns 78 stycken i varierande
storlekar) genom att ta bort en eller flera
bokstäver från varje triangels omkrets. Figur
C hur man kan förstöra alla romber (det
finns 492 stycken) genom att ta bort 20
bokstäver. Din uppgift är:
Vilket är det minsta antal tändstickor du
må.ste avlägsna för att förstöra alla trianglar
och alla romber i nätet A?
L�iiLn_g.pub li�eras i nästa nummer av

emtss1oneo
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Tråkigt ?
Har du inget att göra under föreläsningarna?
Spela ett spel med en kamrat. Spelet Kafka
går till så här:
De två spelarna skall samtidigt tänka på
varsitt tal mellan 1 och 5. Sedan jämför man
ta.len. Normalt får man samma antal poäng
som talet man har bestämt sig för, men om
skillnaden mellan talen är exakt et-t, får den
som sagt det lägre talet summan av de två
talen, och den andre får inga poäng alls.
Vinner gör den som har flest poäng efter till
exempel tio omgångar.
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115 39 Stockholm
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Johan Jonasson
har bytt namn till
Johan Vaghult
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Lennart Andersson
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Mats Allaskog
Hans-Olov Ericsson
Per-Anders Fax
Göran Finne
Fredrik Magnusson
Halina Nordin
Lars Stugemo
Jörgen Westman
Lars Winther
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Somliga har fällbara
Robban "under" sängen
Herr Björklund har hittat en

Tv6 skånska bönder av den gamla .«>rten träffas i Ystad och kommer
samspråk.
Jocke: - Ja har mitt lantbrug alldeles utanför stan.
Samuel: - Ja i ossA Iantbrugare.
Jocke: - MAdi, .var h� du ditt lantbtu1 dA?
Samuel: - En hden bid utanför Lunta.
Joc
tyst �0• stund och funde""'. Sedan undrar Jian försiktigt: börskomet - Kaken sth
di löna sieJ A ha ett lantbrur :SA långt norrud?
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