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/mrc<Hello,folks!> Det har ko111111it grus i
TeX-111askieriet,därlör ser vissa artiklar i
detta nu111111er inte ut so111 vanligt. De är inte
gjorda 111ed TeX,och har därlör inte rak
högermarginal,bland annat.
Grattis,snart behöver ni inte det svåra
språket svenska längre,det räcker 111ed
engelskan. En välbehövlig språkreform s111yger
sig på oss,det är bara att tacka och ta e111ot.
Färre bokstäver att hålla reda på och 111ycket
fler ord att välja på.
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Ett exe111pel:
0111 111an går på bio finner 111an att kanske hälften
av rekla111fil111ema är på svenska. Bara lugn.
Snart är alla rekla111filmer på engelska. Och
inte behöver 111an krångla till det 111ed
fi1111titlar på svenska,snart är det engelska
för hela slanten. Shanghai Surprise, Full Metal
Jacket,Blind Date,The Color of Money,Dirty
Dancing eller So111e Kind of Wonderful,för att
bara nämna några. Efter bion kan 111an ta en
sväng förbi Pizza Hut,och då är det bra att
veta att det inte är hut do111 menar,utan hatt.
Förr var det kanske Kentucky Fried Chicken. Man
går förbi en kiosk och köper ett paket
Fresh-4-ever--New Gu111 in Town,eller kanske en
Juicy Fruit,plenpak,förlåt,plen-T-pak. 0111
111an cyklar he111,får 111an nog stanna vid någon
stoppskylt,111en efter språkreformen skall det
heta stop skylt i ett inledningsskede och
senare stop sign.
Väl he111111a är 111an kanske sugen på glass och tar
fra111 en Big Pak,sätter sig framför teven och
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tittar på någon videotape. Förr hette det band,
111en det är för 0111odemt. Tapen har du kanske
spelat in själv,111ed den nyinköpta
ka111era-recordem.
För oss so111 är i (eller är på väg till) någon
het branch,behöver det inte bli någon stor
0111ställning. Vi är ju redan vana vid ord såso111
teknologi i stället för teknik (det är inte
långt kvar till technology),allokera,
controller,111anage111ent,RAM,art-director,
copy-writer,printer och disk. För alla andra
kan det bli lite svårare,111en det är väl värt
besväret.
Med det här numret av Emissionen lämnar jag,
Knatte (Jan Bohult) och Isbjörn (Björn
Lundgren) redaktionen. Det har varit en både
rolig och lärorik tid,om än bitvis arbetsa111.
Under terminen har redaktionen fyllts på med
nya,friska krafter (de övriga namnen här
nedan). Elin och Elmer V a:,tlund har bildat
familj,och barnen Eliza,Elsa,Elke,Elena,
Elinda,Elise,Ella och Elton vi haft en viss
hjälp av,dock har flygsirnulatorprogra111111et
stulit alldeles för mycket tid från mig.
Jag vill önska fra111tidens redaktion lycka till.
Kanske du,kära läsare,hör till den! Hör av
dig. Jag vill också önska er alla en trevlig
weekend och en god jul. En til11eout kan vi nog
alla behöva.
</mfet Helge>
/bye
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Ärade medlemmar av Kongliga Elektrosektionen

Ja! Då var det dax för mit.t sista ordford.
Ett år går som ni alla säkert har märkt
mycket fort och det är andra som skall ta över
rodret. Jag vill tacka alla som har arbetat
för sektionen under denna tid, och då menar
jag alla som på något sätt har bidragit till
sektionens verksamhet.
Just nu jobbas det hårt med att ta fram
kandidater till funktionärsposter. Jag har
suttit med i två valberedningar tidigare och
aldrig har så många anmält sitt intresse. Så
problemet ligger inte i att finna folk utan att
få rätt man· på rätt plats.
Bilens verksamhet skall komma igång, är
det sagt, 1 Januari Jag hoppa� allt kommer
att fungera som det är tänkt. Claes håller
på med den sista finslipningen av pnser,
kontrakt etc.

De stadgeändringar som har gjorts de senaste
åren är nu införda på datan tillsammans med
de gamla så att vi kan göra ett nytryck.
Till sist vill jag tillönska alla en god jul och
gott nytt år.
Er Ordförande
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Instituti
· lyckats tfnnr. För att komma
' oppett'd
fram kan det vara smart att före de fyra siff�orna slå 787 eller 790.
Bor man långt bort dessutom 08TET
TTT
TdE

Må On Fr
Alla dagar

-"
-"

TDS

Elrnät
Mikrovåg
El.an!
El.mask
Acc.teknik
Tal"o+Mus.ak
Plasrnafys'k
i
Matte

NADA
t1ek
Fysik

Teer.Fysik
Regler
Indek
Kår'exp
Posten

Bibl.lånexp
Komp.f.
Kårmatsalen
.
G
rillen
Kaffet
Korvkiosken

Rest. Borneo

-"
-"
-"
-"

Må-To
Alla dagar
-"

-"

-"
-"

Må On Fr
Ti
Må-to
Alla dagar

-"

Alla dagar
Må-To
Alla dagar

-"

Må On Fr

Ti To

Sö-To
Fr-Lö
Må-To
Fr
LÖ

Sista Tbana

Sö
Alla dagar

09:30-10•3g
10:00-16;0
�9:45-10:30
3:14-14:15
09:00-11:15

g9:30-10·30
a9:oo-11;00
9:30-10·30
09:00-10: 15
09 :30-10:30
08:00-16:00
09:30-10:30
�9:00-12:00
3:00-15:00
09:30-11•15
11:00-13;00
g9:30-ll:15
9:10-12:30
09:45-11:15
�9:00-10:30
0:00-11:30
i0:30-12:30
a3:30-14•30
i9:oo-13;00
4:30-16:30
0 00-11 ·30
/:30-17;20
i9:00-11:30
2:20-19:30
11:00-16:00
i0:30-13:45
0:30-19•00
. 0
09:00-21:0
. 0-24:00
11•0
1
/:00-01:00
9:30-22:00
�9:30-23:00
2:00-23:00
.
13:00-22·00
23:48

i9:

8196
84'36
7801

7851
7860
8444

8653
7759

7728

7686
8050

8176
7070
7280
7322

Önskar jag dig som läser det här. Ja snart är
äntligen jullovet här och ger oss en chans till
avkoppling från Teknis hektiska liv. Men det
innebär också att min tid som SNO är slut.
Det har varit mycket att göra; Omväxlande
skoj och jobbigt. Men framförallt har det
gett många kontakter och nyttiga erfaren
heter, något som min efterträdare kan se
fram emot. Ny SNO väljs på SM 9:e decem
ber. Jag passar på att önska lycka till!
Så till vad som

*

Ett linjenämndsmöte hölls 17/11. Bl a
klubbades budget' och läro- och timpli!,n för
läsåret 88/89. T ex blir lnformationssökning
lp och Teknikhistoria lp obligatoriska för
årskurs 3. Vi teknologer rapporterade från
senaste årets kursnämndsmöten. Som följd
kommer linjenämndsordförande, studierek
tor och Magnus Jacobsson, E-85, att prata
med kursansvarig för Bildbehandligskursen.
Kursen har varit hårt kritiserad av tekno
logerna under flera år. Många konkreta
förslag till förbättringar finns, vilka vi nu
hoppas blir verklighet!
Och nu

* StvlE och ESN har tillsammans svarat på
en remiss om våra studiemedel. Studiemedel
skommiteen har ju lagt fram ett betänkande
som man nu vill ha synpunkter på. Det
fanns både bra och dåliga saker tyckte vi.
T ex höjs fribeloppet med 3000 kr per år
och förmögenhetsprövningen tas bort. To
talbeloppet höjs något och tillsammans med
ett kommunalt bostadsbidrag kan det bli
bra. Det är bara det att Stockholms kom
mun inte vill ge något bostadsbidrag, så
det verkar bli långnäsa för många av oss.
Återbetalningsreglerna är snåriga och verkar
i de flesta fall ge en försämring. Det ska bli
spännande att se vad riksdagen bestämmer
sig för!

* Ett glädjebud : CSN-kortet är här! (Vilket
den observante redan läst i Osqledaren.)
Dimper ner i brevlådan och ger 50dagar!

*

ESN-möte 3/12 då vi pratar om vårt
inflytande i institutionerna. Vi kommer
också at.t välja en rad fui:.ktio�ärer inför
nästa termin. (Förmodligen klart när du
läser detta!)

* Profilgrupperna som jobbar med våra ·stu
dieinriktningar börja kom1�a igång igen. Det
behövs nya förmågor, främst ur trean. Hör
av er, annars gör jag det!
Till sist vill jag tacka alla er som tillsammans
gjort ett jättejobb för att förbättra vår ut
bildning!
Tack för mig !

Aarlin
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Insändare.
Nu i höst har jag firat 5-årsjubileum som
assistent på Elektro, och det ger mig an
ledning att skriva några rader, om inte
Emissionen refuserar mig.
En viss roll spelar det givetvis,att jag
på omvägar har hört, att jag är sträng
och grinig. Just i dag fick jag mig näm
ligen en tankeställare, när jag �ick på
ett informationsmöte, som Försäkringskas
san kallat till. Mycket väl mottagen blev
jag och fick direkt gå in på ett rum med
en tjänsteman för att reda ut de nya reg
lerna.
Frågan, som väcktes efter en stund inom
mig, var: Hur är jag själv? Och hur är vi
assistenter överlag? Och institutionerna?
Allt fler företag och verk inser i dag,
att kunden är deras största tillgång, och
så borde det givetvis vara också för oss.
Ni bör få ut så mycket som möjligt av Er
turne genom institutionerna. Därför måste
självklart allt göras, för att kurslitte
ratur, undervisning och service blir bäs
ta möjliga, och så måste vi givetvis se
positivt på Er.
Sedan vill vi förstås maximera Era kuns
kaper - det är ju det skattebetalarna har
betalt oss för- och ett visst mått av
tester är då nödvändigt, både tentamina
och labbförhör. Samtidigt vet jag, att
det ofta är ett allt för pressat tempo
för Er, och att Ni helt enkelt inte hin
ner engagera Er i alla ämnen lika mycket.
Hur var det inte för mig själv t ex? Så
visst är det ett dilemma.

Men mitt samvete gav mig ingen ro, och
som en följd av åratal av tankemöda,
har jag nu utarbetat en egen modell för
mitt inre, som jag förstår. Detta tror
jag är väsentligt, att vi var och en
skapar oss en inre bild, som vi tror på.
I detta fall var det alltså Maxwell's
ekvationer, jag inte kunde acceptera,
men det kan ju gälla vad som helst
ytterst.
Som sagt: Hellre djup än mängd, om vi
ska få en kvalificerad ingenjörs- och
vetenskapsmannakår i det här landet i
framtiden! Om det sedan krävs en större
formell mängd kunskap, för att examen
ska bli accepterad också utomlands, må
man lägga på ett påbyggnadsår efter de
4.5. Meningen med Sverige måste ju ändå
vara, att vi ska kunna pröva oss fram
utan att i allt snegla på de andra län
derna. Pluralism är en styrka.
Kan jag då bli bättre? Stöt gärna på
mig och klaga - eller tvärt om!
Är Du missnöjd, gå på direkt, så ska
vi diskutera! Bort med tissel och
tassel och fram för öppenhet!
Glasnost,önskar Er

Mitt ideal vore, att man såg över, om man
inte kunde minska själva den kunskaps
mängd, en teknolog ska proppa i sig. Jag
tror, att det bästa vore att lära sig att
arbeta sig i genom problem hellre än att
bara hafsa förbi många. det, jag efter
strävar, är ett djup i själva inlärnings
processen. Själv saknade jag detta i t ex
TET:en. Det var bara att riva av Maxwell's
ekvationer, fast jag inte fattade ett dyft
av, vad magnetism var. Frågade jag någon
lärare, fick jag för övrigt bara undangli
dande svar, och de började snart att
kallsvettas.

Jan Olof Jonson
Tillämpad Elektronik m fl.

PLOPP - PROBLEM
�HUGO?

KONTAKTA
Auktoriserad
PLOPPOMATEUR !
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Höstens dystra öde
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Det var en morgon i november, en av de
allra sista. Snön hade kommit och gjorde
livet en smula mera spännande än vanligt då
jag cyklade längs Valhallavägen. En smula
blötare också.
Hösten var nästan slut, vintern var nästan
här.

\

�

För en gångs skull var jag tidig. En sällsam
upplevelse väntade mig. I vissas ögon var
jag lite för t.idig...Då min blick slank in
genom valvet stelnade jag till. Där var vitt,
men stämningen var ändå domedagslik. I
den första vintergryningen stod, strax bor
tom den första snödrivan, hela November up
pställt med säckar över sina huvuden. Dar
rande halvhängde de mot muren nedanför
klocktornet.
Det hela tedde sig mycket dystert...
Själv vågade jag inte röra mig ur fläcken.
Något som liknade en exekutions-styrka be
fann sig vid balkongen. Höst.gestalterna blev
mer och mer ihopsjunkna och skakade av
nå got som bara kunde vara SKRÄCK.

Samtidigt tilltog snöfallet och jag började

.
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SMusK

förstå. Kung Bore var här med sin här (yes,yes!)
för att göra slut på hösten i dess värsta form.
NOVEMBER skulle slutgiltigt besegras.
Jag tog mod till mig, kröp ihop och smög ut
ur valvet för att springa runt och ta mig in
" bakvägen" vid Mek-trappan. Med andan i
halsen kröp jag upp i t_rappan och slängde en
blick över kanten. Jag var nära de dödsdömda
nu och de så allt ynkligare ut i takt med att snön
föll tätare. Plötsligt hände något: Kung Bore
skickade ut sina mannar, November-männen
flämtade till under sina säckar, och jag slängde
mig ner. En salva hördes. Ekot rullade länge
över borggården innan det till slut blev alldeles
t-y-s-t. Jag vågade kika upp. 1;3ore och hans
män var borta. De var som uppslukade av Intet
och spåren var bortblåsta. Novemberkillarna
hängde stelt i onaturliga ställningar mot muren.
De hade inte haft en c
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Grussen aus Wien.
En ny skiva anmäler sig lagom till jul. Det är
den inte helt okända konstellationen Kongl.
1 Skalärmusikkå.ren (SMusK) och Power
Board Stompers (till en mindre del) som ger
sig tillkänna.
Skalärmusiken har under sin 25-åriga levnad
avynglat ett flertal ·alster på icke-flyktigt
medium. Det känns därför helt naturligt att
samlade erfarenheter och musikalisk mognad
tar sig uttryck i form av en liveplatta.

lj;

Inspelningen är gjord under ett av orkesterns
framträdanden i Wien, ingå.ende i den Euro
Tour som genomfördes sommaren 1987.

::;,:4.

--

Musikaliskt hört är den här plattan en full
träff. Öppningsnummret Who Walks In är
klassiskt och välkänt. Därefter följer ett vari
erat och välkomponerat utbud. Storslagna
sångt.rionumer som On the Sunny Side of the
Street blandas med 20-talets jazzgodingar,
tex · the Stampede med flera ekvilbristiska
instumentalinsatser. Hawaiian War Chant
i ett klämmigt arr (kanske världens bästa
arr ?) bjuder bla på ett lätt.nynnat. sax
chorus. Orkesterns galjonsfigur, sångerskan
Karin, framträder med pondus och säkerhet
som under många år utvecklats i samspelet
mellan orkester, arrangörers intentioner, och
inte minst. dirigentens.

Jag reste mig upp, borstade av mig och gick
huttrande ner för trappan i den tilltagande
kölden. VINTER . Jag hade beskådat dess
tillkomst.
Det ljusnade när jag halkade över borggården
och ned i 12:an.

Inspelningen är tekniskt. fulländad, gjord
med all den briljans och skärpa som da
gens moderna ljudutrustning ger möjlighet
till. Ljudteknikerna i ORFs Radiostadthalle
i Wien har verkligen gjort det bästa av situ
ationen.

JOHAN

Ett hett tips: Det blir många platta paket
till jul!
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/mrc<Forskningen på 1Tf>

Emissionen har pejlat forskningen på en av våra
populärare institutioner, rrr.
TTT bildades 1963 genom att institutionerna IT
(Telegrafi & Telefoni) och Radioteknik
splittrades upp i flera institutioner, nämligen
ITS, TTT och TDE. TTT fick då delar från både
IT och Radioteknik. Redan från början fick
signalbehandling och kodningsteori en central
roll på TIT.
På TiT jobbar ett 20-tal personer. Av dessa
forskar mer än hälften. Man har åtta
forskarstuderande, och dessa, liksom de övriga
forskarna, undervisar även. Ekonomiskt står
forskningen för drygt hälften av institutionens
budget. Pengarna kommer främst från Televerket
och Styrelsen för Teknisk Utveckling. Bidrag
från industrin förekommer nästan inte alls. På
det hela taget har man stor frihet att själv
bestämma vad resurserna skall användas till,
till skillnad från en del andra insititutioner
som är mera styrda av industrins önskemål.
Forskningen kan delas upp på tre huvudområden.
Informationsteori och kommunikationssystem är
det första, där sex olika projekt pågick under
verksamhetsåret 1986/87. Inom Signalteori och
signalbehandling pågick fem projekt, och inom
Systemteknik och kretsteknik hade man ett enda.
I det första området finner man både
bildbehandling och mobilradio.
Jag frågar Lars H Zetterberg om inte
forskningen kan komma i en intressekonflikt med
utbildningen. Svaret blir tveklöst nej! Han ser
nämligen forskningen på institutionen som en
utbildning för forskarna. TITs målsättning är
att </kursiv utbilda> teknologer och forskare.
Forskningen blir därmed ett medel,inte ett
mål. Därför skall vi nog inte räkna med några
nobelpristagare från TIT, men det hindrar inte
att forskningen håller internationell klass.
Andra institutioner har sina egna mål med sin
verksamhet,vilket till exempel kan yttra sig i
en stor fast stab av forskare,eller en stor
uppdragsverksamhet.
En professor har ju huvudansvaret för
forskningen på en institution, och bör därför
forska själv. Hinner han med det? ---Ja, inte
riktigt så mycket som jag skulle vilja, säger
Zetterberg, men det är inget större problem,
för jag har delegerat bor,t en hel del av det
administrativa arbetet. Andå kan han självklart
inte hinna med att forska på heltid, men väl är
väl det, han måste ju ta sig lite tid för oss
teknologer också.

10

Vad forskar man om? Tittar man i TITs
årsrapport för 1986 (som är på engelska) får
man en god bild. Här följer en uppräkning av de
projekt som pågick då:
*Contour based motion analysis with application
to low bit rate coding of image sequences
*Sketch based coding of grey level images
*Mobile radio: Adaptive equalizers to combat
multipath propagation
*A dass of block codes with expanded
signal-sets
*Adaptive channer-coding for satellite
communication in the SHF band
*Function field codes and erasure decoding
*Speech coders based on a recursive LPC
algorithm
*An analysis of Lattice:-Ladder Digital filter
structures with regard to quantization effects
*Analysis of transient effect in time-varying
digital filters
*Signal processing sensors
*Adaptive filter algorithms
*Switched capacitor filters
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Därefter pratade jag med doktoranden Magnus
Isaksson om forskarens vardag. Tvärtemot min
sedan länge förutfattade mening, blir det inte
så värst mycket klurande och ändlöst funderande
under sena kvällar, utan tiden går i stället åt
till att testa ideer ( ofta med
datorsimuleringar), undervisning,
rapportskrivning, seminarier,
informationssökning, etc. Inte heller är
doktoranderna på TIT några typer som helt
gräver ner sig i sin pryl och jobbar halva
nätterna, utan de brukar ha normala
arbetstider. ldeerna kan man få när som helst,
både hemma och på jobbet. Många kommer även
från Zetterberg, som är handledare för flera av
doktoranderna.
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Lönen, då. Den har man ju hört att den skall
vara så dålig. Ja, Magnus Isaksson har kanske
lägre lön än sina Elektro-karnrater av samma
årskurs, men jämfört med övriga samhället har
ju civilingenjörer en riktigt hyfsad lön. Som
doktorand har han en lön som det inte är några
problem att leva på.

Varför börjar man forska? Kanske för att man
ogillar stressen i industrin, brådskan som gör
att man aldrig hinner tränga riktigt djupt in i
problemen. Som forskare har man chansen att bli
världsledande på det område man väljer, och ta
den tid som behövs. Som doktorand är man klar
när man är "mogen", vilket skall ta cirka fem
år. Genomströmningen är naturligtvis olika på
olika instituioner, men på TIT är den god,
nyligen utexaminerades inom loppet av ett år
fem doktorer och en licentiat.
De flesta på Elektro har nog stött på Lars F
Noszkberg någon gång, dock inte träffat honom
personligen. Uet har nämligen ingen gjort. Lars
F Noszkberg är en så kallad akronym, eller
kanske pseudonym, för Lars Olof Nordmark, Lars
H Zetterberg, Lars Kristiansson och Kåre
Mossberg. Namnet uppstod då kompendiet i
Linjära system skrevs. Senare har han fått ett
eget liv, skulle man kunna säga. Den som vill
dyrka hans avbild kan bege sig till TTTs
korridor, i våningen ovanför
studievägledningen, där en kultplats är byggd.
Förutom avbilden kan även ett certifikat för
doktorsexamen betraktas.
Någon på TTT har hittat på en ny storhet,
fnosken. Nåja, det är egentligen bara namnet
som är nytt, på andra håll kallas det frekvens,
fastän det egentligen inte är någon frekvens.
Mer om det i kursen Linjära system. Det är ett
ganska bra namn, tycker jag, och frågar om
något försök har gjorts för att sprida det. Det
har man inte, åtminstone inte internationellt.
Därför uppmanar jag nu TIT och andra att starta
missionen/slash fälttåget för Foskens
spridning. /cl</mfet Helge>

Hoftorsqueärnbetet låter kungöra:
Offentlig prygel (pesque) af den konspiratoriska hopen af neontetror, vars skuld till de
oskyldiga hvita ynglens uppslukande uppdagats och fastslagits, har verkstä.llts. Ceremonin
afslutades i glad ton med förvisning från Aquarium på obestämd framtid. De slemma
tetrorna äro ersatta med mer belefvade medborgare, vilka äga matvanor af mer spartansk
karaktär.
Aquarium har inför detta celebra gästspel piffats upp, och rotvältaren Maroonhajen Fisjch
skjstjy har vänligen beordrats upphöra med sin omstörtande och upprörande verksamhet.
För närvarande utreds också vem som är skyldig till det totala inmundigandet av Kabomba.
Den maskningsaktion som sedan en tid sysselsatt Algätaren Pinnen, kommer att föranleda
H�ftorsqueämbeiet att vidtaga åtgärder. Lock-out eller i mildaste fall lateral arabesque är
de diskuterade alternativen.
Inför den stundande julhelgen, vill Hoftorsqueämbetet påminna om den insamling till de
behövande, som årligen äger rum i ämbetets regi. I år har enhälligt beslutats att de
synnerligen behövande skall komma i åtnjutande af en flaska god cognac. Ämbetet har
ombetts att å deras vägnar framföra ett djupt känt tack på förhand. Till nästa år föreslår
vi att Osquar till de behövande skänker medel för ett par lån_gkalsonger i nylon eller latex.

Avslutningsvis vilja vi tillönska Osquar, Osqulda och lutfisken en god jul, samt nämna i
förbigående några detaljer ur ämbetets Önskelista:
1. Sugerska.............för tömningens skull !
2. Ett par C-kupor ..... cognac alltså !!!
3. Kyssgurami...........ett helt harem för personligt bruk !

4.
HÅLL AQUAR I U M KOKAN D E !

GRATIS MIDDAG
I TOLVAN •' •'
Se upp för Elektros
studienärnndsrnöten
12

�==

=

=�==

- --

· --==�

'� '\.

Privjet !
Så börjar höstterminen lida mot sitt efterlängtade slut och som vanligt som om
det kommer alldeles för sent, men som kompensation kommer å andra sidan
vårterminens början för tidigt...
I Studievägledningens lilla serie av "praktiska manualer" tänkte vi den här
gången behandla hur man gör när 11).an flyttar. Som ni kommer att märk& fäster vi
särskilt stort avseende vid de detaljer som rör vår verksamhet. Nåväl, så här
går man till väga;
1. Skaffa nytt hyreskontrakt, bostadsrätt, villa, herrgård,tillstånd att bo
eller liknande.
2. Be Televerket vara redo att koppla om/slash in din telefon på ditt nya ställe.
3. Vid avt�ad tidpunkt tar du ditt pick och pack och flyttar till det nya
stället. Ar det mer att flytta än du kan bära i fickor kan det bra att få
hjälp av någon.
4. Dagen därpå, eller åtminstone å de snaraste, går du upp till
studievägledningen och meddelar din nya adress (+tel.).
5. Strax därefter går du upp till kår-X och meddelar din nya adress även där.

+

6. Du har nu gjort allt som behövs för att KTH och THS skall kunna skicka brev
och/eller tidningar till dig. Nu är det bara att tapetsera om, packa upp
böckerna och porslinet och komma igång med vardagen igen.
7. Ett alternativ till punkt 4 och 5 kan vara att i vederbörlig tid skicka
flyttkort till oss och kår-X.
Så lite allmänna nyheter;
TÅGRABATT
Under julhelgen kommer alla som får studiemedel att få ett nytt tågrabattkort
hemsänt till sig. Det nya kortet heter CSN-kortet,är gratis och berättigar
till 50/% rabatt alla dagar från och med 880101 och ett år framåt.
De som inte får studiemedel kan få kortet ändå men måste ansöka om det och ha
ett intyg från oss. I skrivandes stund vet vi inte så mycket om det här men
när det här numret av den strålande Emissionen kommer ut har vi säkert fått
massor av info, laddat stämplarna och reservoirpennorna och sitter redo att
fixa snygga intyg för just dig.

+

ÄNDRADE TENTOR
Tentan i Elenergisystem FK är flyttad till tisdagen 15 :e dec kl 13 .00-17.00
i sal H21.
En EXTRA omtenta i elkraftteknik, EN123 bryter ut torsd. 7:e jan kl 13.00-17.00
i sal E l 4 och E l 5.
Gå inte upp på för många omtentor i julperioden. Det är bättre att klara en än
att bränna två. Också behöver man lite jullov också.
GOD JUL

Il
,.

Just det, och gott nytt år också !
Tommy,Danne, Karin,Alf
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BLICKA IN I FRAMTIDEN

Framtidsjobben finns hos

all)

Televerket

�Radio
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 47 14
eller Nils Tullbrink, 08-7 13 4945

ELAB HAR FLYTTAT
Den långa flytten.
Kap 1.
En blöt och kall torsdag då vattnet strilade
lite lätt ifrån ovan sågs ett antal tungt be
lastade varelser röra sig på elektro. Under
tunga bördor inför massornas flinande ansik
ten släpade de tålmodigt vidare. De visste
att belöningens timme var nära...
Så börjar dessvärre krönikan om långa flyt
ten, en av de mörkaste bitarna i Elektrosek
tionens historia. Elektros Elab hade blivit
förvisat till nya lokaler p.g.a. D-sektionens
vanhedrande uppträdande.

Då vi som har hand om Elab ofta får frågor
om Elab vill vi svara på dom nu.
1. Elab är ett samarbete mellan sektionen
och LNE. Det är öppet enbart för E
teknologer.
2. Tillträde till labbet får man genom en
nyckel som man lånar hos STVL
3. Alla komponenter som finns i labbet är i
princip till salu. Priset är efter samvete
och om det saknas ELFA's 100 pris /2.
4. Inga instrument är till salu.

Nåväl, vi har flyttat till nya lokaler och håller
som bäst på att försöka få lite ordning på ett
tiotusental olika småprylar. Förhoppningsvis
är allt igång till första torsdagen i period 4.
Vi vill rikta ett ENO RMT tack till de 1.5 %
av Elektrosektionen som ställde upp samt till
elektros folkabuss. Var var Övriga 98.5 % ???

Vi som har hand om labbet går alla i trean
idag och hoppas på att nya krafter ska ersätta
oss. Är du intresserad så kontakta oss i
labbet någon torsdag lunch. V i bjuder på
öl.
Hare bra.
Kanin på bättringsvägen.
ÖL
LN
LN
LN

Peter Ygberg
Svante Granqvist
Rolf Nilsson
Tommy Ljungren

E-84
E-85
E-85
E-85

"Själv blir jag �g
aldrig mätt"
"Det har varit en otrolig utveckling på m'ättekl!iiiksiaaa de senaste åF&'ta. Det roliga är att mitt företag
insett detta och hakat på utvecklingen. Man liar sa,tsat hårt p å bättre ocn modernare utrustning.
"gt i tak. Att jobba
Har man kommit med bra ideer har det aldrig varlt s,årt att flå res.w:ser. De
- det gör att man
under såna omständigheter och med kom,1sar St>l!ll stäler stora krav 1ä. sig s'
trivs.
Jag har ju även haft turen att få en bra lfo,P'J)MiFlg IlllJtlllan.Jobsbet ocA den utbiloming jag satsat på.
Det är fördelen med ett teknikföretag som J\sea. flär ili 1:u1s håd'eb reådem och olj'Upet tor en tekni ker.
Asea Generation tillverkar elutrustningar\ffor kraftgeneferi11tg. Inom Asea Br,ow111 B,overi blir vi
världsledande. Min avdelning kommer in i slutfasen. Vi\r uppga't, kam vara att fä en maskin i drift på
kortast möjliga tid, att planera provningen före igångsättni11g, att ta fr,am ett datoriserat mätsystem, ·
att åka ut och fältbalansera på ett kraftverk eller att ta hand om ett pJFOVl1Uftgsappdrag ror en kunds
räkning. Varje projekt på min arbetsplats är en utma,titing. Mocfema generatol!er är teknislt mycket
avancerade och individuellt anpassade efter kundens b eaov. På så vis b>lir det aldrig sfeB4lrian i
jobbet.
Egentligen känner vi oss ganska nyttiga på min avdelning. Det är inte säBa:a som restl'ltatet av
vårt arbete leder till produktutveckling och konstruk'ionsffiril>ättrin�r.
Vad jag gör på fritiden? Balanserar på min motorcykei och. forseker hitta <il-0m rätta vibrationerna
med min sambo!"
Stefan Eriksson är 30 år och norrlänning. Han gick ut masl<inJiffje11 på Högskolan i Lulieå l981 me-d
inriktning på tillämpad mekanik. Efter högskolan blev han erbjuden ett antal anstiii:Lifl!in;g-ar men hatn'
nade ganska snart på Asea Generation 's kva/itetsavdelning, där han.fock syssla praktiskt (J}CM qjiitv..,
ständigt med mekaniska problem som att planera provningar f>Ch i�ngkömingar, åka ut på service�
uppdrag, hålla iförebyggande underhåll på anläggningar som är iJång erc. &efttn har n,tti(len tiflftratt
ett chefsjobb på kontoretför balanserings- och vibrationsteknik och -an&er sig inte ännu på ett tag mätt
på mättekniska problem.

�� � �

Asea AS, 12'1 83 Västerås, 021-10 00 00.
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r Jaså, har du-fått I first A IDS kif
· Js

TH

f/(). (tJ.J

2. Papper att skriva testamente på (fmaste
dubbelkräpp,oblekt)

8cf81

Har du också fått höra plumpa skämt i stil
med -Vad har S gemensamt med en gris? (Båda
dör innan Jul) eller -Varför är S jämt så
välklädd? (Han ska snart gå bort) eller
-Var på kyrkogården ska de begrava S? .
(Närmast häcken) Här är l�sningen på.dm
ångest och dina problem: ftrst AIDS k1t.
ftrst AIDS kit kommer förpackad i en
elegant frigolit kartong,inga vassa
kanter,inget glas att krossa i nö?fall,
(vi vill ju inte spilla något blod 1
onödan) bara att slita upp och HIVa iväg
emballaget.
ftrst AIDS kit (som med fördel bärs i höger
ben- ficka eller i gumrnibehån) innehåller
det du behöver bäst när gråten stockar sig
i halsen:
1. Ett par solglasögon (med lösnäsa i
trippeltestat gummi)

'-·--
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3. En LP-skiva med lugnande musik (Bröderna
Haraids senaste)
4. En dos sömnmedel (nedsköljes med
Herrgårds-cider)
Var stolt over att du har AIDS,sjukdomen
endast kändisar får. Även du kommer att bli
(ö)känd bland grannarna hemma,på jobbet/i
skolan särskilt när du bär vår special
design�de t-shirt med den klatschiga och
medryckande texten "Jag har också AIDS".
Som medlem i first AIDS kit club får du ett
elegant medlemskort, som gäller på livstid
(eller 1 år, vilket som nu inträffar
först). Medlemskap och t-shirt får du
GRATIS när du beställer first AIDS kit,och
svarar du på vår annons inom 10 dagar, får
du dessutom en signerad idolbild av S,
allas vår besmittare. Beställ idag,imorgon
kan du vara död! Vad betyder kostnaden,
ynka 500 kr mot postförskot� (ej .
_
avbetalning),pengar kan du andå mte ta
med dig! För info och beställning,Ring
0610-610610 (o-six-ten-six-ten-six-ten).

X-JOBB

På Televerkets sektion för forskning och utveckling kan
vi erbjuda examensarbeten inom följande områden:
• Bildtelefoni
• Talsyntes, ta/igenkänning
• Artificiell intelligens
• Optoteknik
• Datorkommunikation

Lön:

8509:-/månad
Il

Vi ser gärna att Osqulda x-jobbar hos oss eftersom det
stora flertalet av forskarna är män.
Upplysningar:

Harald Brusewitz, 7 1 3 1 2 04
Gunnar Hult,
7 1 3 34 0 1
713 16 13
Dag Bonnedal,
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Lilla Klara -
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- MISANTROPEN

Kultur attacheernas framfart denna höst har
förhoppningsvis inte gått någon oförmärkt
förbi. Efter Robert Broberg's populära Mo
rot. och en oerhört rafflande Fiaturnering
under fullt PRE-Squtt, var det den tionde
november dags för höstens lite seriösare ar
rangemang nämligen Misantropen, en pjäs
skriven av den kände franske dramatikern
Jean-Baptiste Poquelin Moliere. Detta är
en författare som mest gjort sig känd genom
sina komedier och farser. Också Misantropen
hör till den avdelningen men är i vissa sty
cken betydligt allvarligare än de flesta av
Molieres övriga produktioner.
Pjäsen utspelar sig i överklassen i Paris un
der 1600-talet. I handlingens centrum står
Alceste, en man i den Övre medelklassen med
flera förbindelser uppåt i samhället. Han
skulle med lätthet kunna ta sig in i dessa
högre kretsar, ja kanske till och med vid
hovet, om han inte så hårdnackat vägrat
erkänna det smicker och den falskhet som
präglar dessa kretsar. När Alceste intro
ducerar sig själv och sina ideal, rättframhet
ärlighet och enkelhet, vinner han snabbt ens
sympati gerntemot de personer han kritis
erar så djupt. Bland dem finns Oronte som
blir så förnärmad av Alcestes kritik mot
hans diktning att han låter stara en process,
vidare Acaste och Dubois, två minst sagt
skit.förmäma adelsmän som båda försöker
vinna Celimene, kvinnan som även Alceste
åtrår av hela sitt hjärta.

- Moliere

Men vartefter pjäsen går, för emellertid Al
ceste's totala oförmåga att acceptera sin
omgivning honom längre och längre ifrån
de övriga trots vänen Philinte's oupphörliga
försök att få honom en smula medgörlig.
Samtidigt minskar vår sympati för honom
även om vi fortfarande, eller rent utav ännu
mer skrattar åt de företeelser han vill mot
verka. Till och med när han träffar Celimene
inleder han med en lång avhandling om
hennes fel och först därefter förklarar han
sina känslor, hur han älskar henne och just
därför kritiserar henne så. Mot slutet sit
ter han ensam kvar på sin Ö som han hellre
lämnar genom döden än genom att svika sina
ideal.
Det hela var en mycket trevlig tillställning,
Lilla Klara var i det närmaste fullsatt med
en mycket varierande publik, från gymnasie
elever till pensionärer. Vad anbelangar skåde
spelarprestationerna har åtminstone lekman
nen inget att klaga över. Dekoren var smak
fullt enkel och bestod av stora lätt disiga
plastskynken som formerade långa korridorer
runt scenen, medan kostymeringen glänste
med sin prakt och färgrikedom.
Kort sagt var det ett utmärkt arrangemang
som kulturattacheerna förtjänar all heder av.
Dessa tillfällen att på ett enkelt och trevligt
och dessutom ekonomiskt fördelaktigt sätt
förgylla tillvaron är verkligen något att vara
tacksam över, utnyttja dem väl !

..
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Karriär

HOSTRUNDAN 1 987
Den 30 oktober 1987 genomfördes Elektros
första höstrunda någonsin. Deltagarantalet
blev kanske inte riktigt så stort som vi hade
väntat oss men efter en enorm reklamkam
panj på föreläsningar etc insåg tillslut 35,
teknologer att det inte är så dumt med lite
motion. "Tävlingen" bestod av en 4 km bana
i Lill-Jansskogen. Längs spåret. fanns di
verse "kontroller" av typ_ äggkastning, pyra
midboll, kasta pil med mera. Teknologerna
fick också tillfälle att visa upp sin minneska
pacit.et. Tipspromenad a la Sing-Sing fick en
del att grubbla. Det var beklämmande att
se att så många trodde att Gunde Svan är
Sveriges statsminister. Bäst lyckades ett lag
som hade det pessimistiska namnet " Måste
Vi?" , bestående av Niklas F, Jojje S, Pon
tus S, Magnus J. Dessa lyckades trots Niklas
som förstörde ägget och försökte fuska på
pyramidbollen.

Några unga, förhoppningsfulla teknologer har
uttalat sig i landets ledande branschtidning,
Ny Teknik. Jag kan bara beklaga att ingen
av dem var från elektro. Det nya fräscha och
stolta Sverige visar upp sig...
Här finns det som behövs mest. Nämligen
karriärlust och kapitalsinne.Äntligen några
som vågar ta bladet från munnen och uttala
de nya attityderna. Jag bugar_ mig. Hade
inte kunnat säga det bättre själv (lite avund
sjuk är jag nog också).
Vad sägs t.ex om:
-Jag har vetat sedan jag började på gym
nasiet att jag skulle bli civilingenjör ,bli rik
och duktig

eller

-Jag vet att jag skulle bli en bra direktör

Inget flummande. Här finns folk som verkli
gen vet vad de vill och har livet. klart för sig.
Beundransvärt av en 19-åring! Bäst är ändå
Anna ,21:
Hon ska " bli verkställande direktör då hon

Efteråt var det bastu med öl och sedan en
mycket prisvärd prisutdelning i tolvan OCH
VILKA PRIISERR !! (allt. från freestyles
till de mest exklusiva badbollar i tolvpack).
Det.ta eminenta evenemang tillförde Elektro
så mycket. som 1 .05 poäng i spadt.ävlingen
(icke att. förakta) och vi är nu på god väg att
passera Data.
Vi återkommer i vår med liknande och för
hoppningsvis ännu bättre arrangemang. Och
då vill vi givetvis se fler lag ...
Vi vill till slut tacka:
Alla funkti�när�r som ställde upp,
PHILIPS FORSALJNING AB
( för freestyles och drinkmixers)
PRIPPS ( sport.dryck och T-shirts)
TRYGG HANSA (ispikar,
T-shirts med mera)
KONSUM STOCKHOLM (T-shirts
och choklad)
BRITISH AIRWAYS
RESEVARUHUSET
NORDISKA KOMPANIET
TELEBUTIKEN
TELEVERKET RADIO
RUNE
med flera
Och sist men inte minst alla deltagare.

är 45 år, då de barn, hon tänker skaffa vid
30, efter ett par år i yrkeslivet, har blivit
10 år gamla" .

Fantastiskt! Här vet. man verkligen vad man
får...Var alla tjejer såna skulle vi inte ha
några skiljsmässor! Varudeklaration!!!
Karriär alltså. 4.5 år och sen full fart mot
rikedom och status. Rådjursadel och dyrt
rödvin. Passar mig fint. Men jag känner mig
ensam på elektro. Valde jag kanske fel ändå?
Ingen bryr sig om dessa viktiga ting, nej här
är det ett evigt flummande med tidningar och
orkestrar och öl och maskerader och annat
tjafs. På det tjänar man inga pengar! För att
inte tala om den bokcaf'e-liknande inrättning
som inryms i sektionslokalen.... Herregud!
Det är nitton år sen -68! Det måste bli
ett slut på flummet och varför finns ingen
optionsklubb??? Försök att greppa att det
är sånt som gäller idag.
Ber att få avsluta med rubriken till ovan
nämnda artikel:
Konstruktör - aldrig
Vi ska tjäna pengar

Precis. Bara 4 år kvar...

Sporta mera tycker,

Johan
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Hyr Bussen!

!IIi i Just det, nu finns det möjlighet att hyra
bussen, både för sektionsarrangemang och
Il privata d:o. På ett extrainsatt SM den 16
!I november vädrades åsikter och förslag kring hur
bussen ska drivas. Sedan har jag försökt
:!i · sammanställa allt detta och kan nu presentera
de slutgiltiga reglerna och priserna. Först
bara en kort prsesentation av den kalkyl som
ligger bakom priserna:
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Beräknad körsträcka 3500 mil per år. Gissad
livslängd 5 år.
Återanskaffning: 3 .40 kr/mil Skatt och
försäkring: 2.00 kr/mil Reservdelar, däck och
service 3.40 kr/mil Parkering 0.30 kr/mil
Summa 9.10 kr/mil

Privatarrangemang:

Priser:

Såsom privatarrangemang kategoriseras alla
evenemang vilka inte går in under gruppen
sektionsarrangemang. Vidare gäller denna taxa
om något annat sektionsorgan än Elektros här på
teknis vill hyra bussen. Ett sådant arrangemang
har naturligtvis lägsta prioritet. Mer om detta
senare.

Minder än fem timmar 1 Okr/mil. Mer än fem
timmar 8kr/mil och 80kr/påbörjat dygn.
Veckospecial 6kr/mil + 800/vecka kronor fast
avgift med 50 fria mil/vecka.
I samtliga fall utlämnas och återlämnas bussen
fulltankad.
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Sektionsarangemang:
Som sektionsarrangemang räknas evenemang som
är öppna för hela sektionen eller då sektionen
ska representeras utåt i någon form. Hyrestid
mindre än fem timmar 8 kr/mil + bensin = 14
kr/mil. Är hyrestiden längre än fem timmar
räknas det som ett dyng, och då gäller 6 kr/mil
+ 50 kr/påbörjat dygn + bensin =12 kr/mil + 50
kr/påbörjat dygn.
Kort om bokningsrutinema:
Anmälan sker fyra veckor i förväg till
Carakarlen. Har sektionsarr och privat arr
bokat samma tid går sektionsarr före. Har två
likställda arr bokat samma tid avgör
inlämningstiden. Efter fyraveckorsgränsen
gäller "Först till kvarn ... " och då är alla
arrangemang likställda. Listor kommer att
sättas upp i 12:an med inbokade tider för
kommande fyra veckor. Max uthyrestid i taget
under temiinen är en vecka, och nycklarna ska
tillbaka till Carakarlen mellan uthyrningarna.
Vad gäller lov kan längre hyrestider komma att
bli aktuella, och detsamma kan gälla om någon
vill kombinera en tentavecka och en läsvecka
till en något längre hyresperiod. Det mesta går
att fixa här i världen med lite smidighet.
Bokningarna är bindande och avbokningar måste
för veckoarrangemang ske senast två veckor
iförväg, annars uttas en straffavgift på 200
kronor. Motsvarande för dygnshymingar är 1
vecka och 50 kr/dygn.
Speciella bokningsblanketer liksom
hyreskontrakt är under tryckning, och på det
speciella hyreskontraktet kommer bland annat
följl;lnde att stå att läsa:

Kgl Elektrosektionen ansvarar för att bussen vid
utlämnandet är i trafiksäkert skick. Bussen är
helförsäkrad. Vid eventuell skada på bussen
står föraren för hela kostnaden för reparation
av skadan upp till självrisken på 1200 kronor.
Har skadan uppkommit i samband med ett
sektionsarangemang går sektionen in och bidrar
med 2/3 av kostnaden:
Olyckor med bussen hoppas vi innerligt att vi
ska slippa. Skulle det ändå hända något är som
sagts tidigare bussen helförsäkrad, vilket
innebär att vi ersätts av försäkringsbolaget
även om den aktuella föraren varit vållande
till olyckan. Emellertid måste vi dock ta ut
självrisken på 1200 kronor av föraren. Sektionen
går även i detta fall in och stöttar
sektionsarrangemang med 2/3.
Betalning av hyresavgiften ska ske inom en vecka
från tillbakalämnandet av bussen. Vid försening
debiteras hyraren en förseningsavgift på 50
kronor. Betalning sker lämpligen över postgiro.
Jag ber er att inte bli skrämda av alla dessa
regler och förordningar. De är bara till för
att hela den här verksamheten ska fungera så
smidigt och rättvist som möjligt.
Det här blir min sista insats på bussornrådet.
Nästa år tar Carakarlen över verksamheten, och
då är det till honom ni får komma med frågor
och kritik.
Varför inte förgylla jullovet med en skidresa
till fjällen med polarna? Lätt fixat! Hyr
bussen, lasta in all pilsner och sen är det bara
att sticka. Tala med mig om bokning så ska vi
nog kunna fixa den saken.
Er andra vill jag passa på att önska GOD HJUL.
Själv sticker jag till sydligare breddgrader,
för jag hatar vintern ! ! !

Ct'au

tel 08-758 50 13, konto ANDERS03

För mycket av det goda kan vara underbart
Mae West

Av två onda ting väljer jag alltid det jag inte
har provat på tidigare
Mae West

UK/1 -87
Tisdagen 27 / 1 0 höll på att Övergå i ons
dag då fem trötta elektriker satte sig i bilen
för att fara till NTH i Trondheim. Där
skulle nämligen UKA, ett treveckorskalas ar
rangerat av trönderna, gå av stapeln. Lasse
Magnusson begynte köra mot det hägrande
målet, medan vi andra sökte lägga oss tillrätta
för lite rättmätig sömn. Efter åtskilliga
chaufförsbyten, 1 1 timmars resa samt några
minuters förfasan över att vi glömt långkal
songerna på sydligare breddgrader, var vi
slutligen framme i Norge.

Vi ringde på hos Ingebj0rg, stormeister på
Omega, varpå hon Öppnade, iklädd pyamas
och ett slitet anletsuttryck och slängde ut en
ölöppnare samtidigt som hon slängde igen
dörren igen. Efter några sekunders tvekan
Öppnade vi dörren och steg in i hallen. Där
möttes vi av en lapp som frågade " Hvor
bor Ingebj�rg?" ( Den frågan får vi anled
ning att återkomma till senare) samt en
ölsnitslad bana som ledde in i ett rum.
Frågan var besvarad. Väl inne i hennes
rum såg vi en samling " utslagna" norrmän
ligga i soffor och på golv omgärdade av såväl
fulla som tomma . sprit-, öl- och vinflaskor.
Vi "väckte" dem och blev bjudna på lite
välkomstbobbel. Strax därefter anslöt Björn
Johannesson, som flugit, till våran skara.
Efter lite presenterande, drickande ( och te
stande av innehållet i den stora dunken) och
kallpratande var det dags för inkvartering
hos välvilliga Omega bröder (läs systrar) och
pique-nique i skolan.
Späkemat, potatissallad och Lysholmerbira
(jabbans! ) stod på menyn, och vi dumma
svenskar satt där i godan ro och frossade
då två gestalter, iförda svarta kåpor gjorde
entre. Folk började skandera " Megavolt!
Megavolt!" och vi förstod naturligtvis in
genting till en början, men vi blev seder
mera informerade om att detta var en del
av nOlleproceduren. NOllan skulle hälsa på
en av dessa mystiska gestalter för att up
ptas i Omegabrödraskapet. Nu skulle vi
göra detsamma för att bli hedersmedlem
mar i sällskapet. Jonas G unnarsson gick
fram först för att hälsa och hans kamrater
fick se hur han vred sig i plågor (Avsky!).

Den kåpförsedde mannen hade nämligen två
metallringar på höger handske, placerade på
tumme och pekfinger samt en ledning som
gick igenom ärmen ut till en gammal tele
fonväxel där den andre mystiske figuren stod
och vevade. Postuma efterforskningar visade
att växeln genererade spänningsspikar med
ett topp-till-toppvärde på 1 ,5 kV!! Skakis
i benen begav han sig till sin stol. Vi lo
var, Megavolt är ett vilseledande namn. Det
borde heta Ter(r)avolt istället. Därefter var
det Lars Erikssons tur. Även han genom
strömmades av åtskilliga ampere. Trots
att alla ville vara någon slags Rambo då
de gick fram, var det ingen som lyckades
hålla masken det minsta. Man kan utan
tvekan säga att detta var ett såväl varmt som
spännande (fniss!) mottagande.

Efter denna upplevelse stod besök på "Käl
laren" på programmet. Källaren är Omegas
fest.lokal, belägen i ett av studentområdena,
och används vid såväl vor- som nachspiel.
Där satt vi i åtskilliga timmar och intog bira
och potetgull.

Jonas ägnade sig också åt att stå i baren
och pracka på folk de mest omöjliga drinkar.
Hångel försöktes också säljas, dock utan
framgång. Plötsligt släcktes lamporna och
det var dags att bege sig mot Samfundet
(motsv. Kåren) och de "riktiga" Ukafes
tiviteterna.
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Samfundet är byggt i ett sextiotal olika
etager ( etage # våning) och är mångfalt
större än vårat underdimensionerade kårhus.
Under Uka smälldes 32 barer upp i kåken,
varför köer var ett nästan okänt begrepp. D å
Ukas mål är att dra in pengar för samfun
dets verksamhet under en tvåårsperiod, var
priserna dock allt annat än teknologvänliga.
Men det gjorde detsamma. Man kunde ju ta
ut mer pengar.
Allehanda aktivitet.er försiggick under kväl
lens lopp. Man kunde t .ex inta en smärre os
tbricka i ost-och-vin baren, se på Ukarevyn,
betrakta Rocky Horror show i Bodegan, en
stor barlokal där en av bardiskarna var en
förarhytt till en folkabuss, där man följakt
ligen bokstavligt talat fick sin öl serverad
genom front.rutan, och mycket, mycket an
nat.
Enligt gängse alkoholförordningar i Norge, är
det förbjudet att servera sprit efter klockan
03.00. För att kunna fortsätta hålla vätske
balansen vid konstant nivå, stängde man
igen stora· delar av kåken och slängde ut
folket som befann sig i dessa delar av byg
gnaden. Kvar fanns bara några småbarer dit
endast medlemmar av den förening eller sam
manslutning, som höll i baren i fråga hade
tillträde. Hade man kontakter kunde man
dock slinka in på ett och annat ställe ändå.
Det var i en av dessa barer, där förresten
sprit.pudding serverades, som Lars och Jonas
införde begreppet caps i tröndernas vok
abulär. Geir med flickvän Mirette samt ln
gebj�rg satt gladeligen och spelade tills det
var för sent. När alla fem deltagarna ansåg
sig fått nog var det dags för hemgång. Lasse
sprang hem i förväg, varför lngebj�rg och
Jonas fick luta sig mot varandra under sin
hemgång i den bistra oktobernatten. Väl
framme vid Lasse och Jonas inkvartering
frågar Jonas, som anser sig ha "pejl" , gentle
mannamässigt. sin norska följeslagerska, som
vid det här laget är märkbart berusad, hu
ruvida han ska se till så hon kommer hem
ordentligt. Svaret lyder:" Det rer ikke noe
problemer. Jeg har pejling på situasjonen."
Jonas beger sig därför upp till Borghilds
lägenhet för att språkas vid med Lasse som
borde kommit hem. Det har han dock inte
varför Jonas glatt lägger sig i den enda
s ängen för att få lite sömn innan morgonda
gen.
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Lasse och Jonas väcks morgonen därpå av
ett ihärdigt bankande på dörren. En ko
rridorkamra. t till Borghild hävdar att sven
skarna har telefon, vilket Jonas naturligtvis
inte tror kan vara sant vid denna tidiga
timme. Det visar sig vara Lasse Magnusson
som vill ha upp oss så vi kan fixa en present
till kvällens "hyttefest". Vi alla, utom Micke
Svanström som bestämt sig för att sova,
beger oss ut i Trondheim för att fixa ihop gre
jer till en gåva. Klockan 15.00 skulle vi vara
klara och befinna oss ombytta och klara vid
samfundet då program skulle ta vid. 14.55
var allt fixat på stan. Kvar var bara hemfärd,
dusch, och transport till samfundet. 16.00
anländer vi till samfundet , där vi får höra di
verse historier om gårdagen. lngebj�rg hade
vid framkomsten till sitt hem, tagit upp ny
cklarna och försökt få in dem i nyckelhålet
utan framgång. Hon hade då börjat ringa
på för att någon av hennes korridorkam
rater skulle öppna. Men istället för någon
av hennes grannar öppnar en herre i mor
gonrock som snällt frågar om hon kommit fel.
Stormeistern beger sig skamset därifrån för
att söka lyckan annorstädes.(Som sagt var:
Hvor bor lngebj0rg?)

I·

Lasse Magnusson plussar på söt norska.
Dock, som synes, utan framgång
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Dagen efter kvällen innan. Bira på samfundet
Efter några öl och goda skratt på samfundet,
gick vi upp till NTH för tågfest. På deras
skoigård finns nämligen ett gammalt lok, som
står på 12000 mm räls. Vi åker tåg, dricker
varm saft med sprit och åker tåg igen. Till
tågfest hör också tågfilmer, varför vi alla
går till en föreläsningssal och ser höjdare
som " Bussen som ingen ville kjpre" samt
informationsfilmer om hur man får och inte
får bete sig på tåg. Feststämning rådde i
hela salen och glädjen visste inga gränser
då en liten 60-talshuligan vandaliserar en
tågtoalett. När filmkavalkaden var till ända
åkte vi medelst hyrbussar till stugan för
hyttefest.

I den stora stugan ( avsevärt större än Os
qvik) överlämnades våra presenter: Omegak
lockan och den sprängda ubåten. Klockan
capital)
var helt enkelt ett stort (eng.
omega med en liten matklocka hängande
inuti. Ubåten fick på sedvanligt vis in
tagas av stormeistern efter en demonstra
tion av stormeister emeritus Sverre, som ju
hade goda minnen av denna från vårbalen,
dock med den skillnaden att den nu hade
"sprängts" medelst en kinapuff (gott, gott).
Vi fick nu också mottaga våra bevis på att vi
var omegabröder. Bastu och bira och dans
och raj hela natten lång tills det är dags för
frukost morgonen därpå.

Bengt Häll och Cantzler Knut Gaaserud i stugan, aningen dästa
. ��'===================='
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Bengt Häll hade sett Björn tidigt på mor
gonen, varför vi vid hemfärdsdags tog för
givet att han tagit en tidigare buss. Un
der hemfärden underhölls vi av en norsk
civilingenjör vid namn Lars medelst svenska
väckelsesånger ( t.ex H_an har öppnat. . . ) och
engelska skämt exekverade med norsk bryt
ning ( t.ex Have you farted? Yes of course I
have. Do you think I smell like this all the
time.). Via ett kafe och en bira var det dags
att bege sig hemöver för att kränga på sig
fracken och sedan ta sig upp till "källaren"
för ytterligare ett par pilsner innan kvällens
" Gala".
16 :00 skulle vi vara hemma hos Hedvig,
källarmeister på omega, för att intaga en
smärre middag, varför vi var en smula stres
sade när det plötsligt ringer och stör mitt i
videosarna och punchen. Varken Jonas eller
Lasse hade lust att svara, då vissa problem
att tränga igenom språkbarriären kunde up
pstå. Eftersom Lasse just vid denna tidpunkt
bestämde sig för att uppsöka duschen, fanns
det bara en som kunde lyfta telefonluren.

Jonas fick då först tala med en norrman som
hävdade att han vid sin sida, hade någon
som ville tala med någon av de gästande
KTHstudenterna. Det visade sig att det var
Björn Johannesson som supit bort sig och
nyss vaknat ute i stugan, utan ett öre på
fickan. Möjligheterna att ta sig hem var
således starkt begränsade. Efter många turer
och många skadeglada skratt, lyckades han
dock tillskansa sig en tia, för att medelst
denna och en buss, ta sig hem till Hedvig.
Skratten åt Björns fadäs fortsatte över hela
den utsökta middagen, och det därpåföljande
besöket på källaren. Vi insåg snart att det
faktiskt inte var hans fel, utan mer vårat,
då vi helt enkelt glömde att ta med oss
ett av våra kollin. Väl i källaren fick vi
snart annat att dra på våra mungipor åt
då allas våran Lars satte igång med sina
väckelsesånger ånyo. Sångerna blandade
med smärre skämt och historier fortsatte
att sjungas och berättas hela vägen ned till
samfundet, där vi skulle tillbringa denna
galakväll.

Björnen sover

Frack- och smokingklädda herrar, blandade
med vackra långklänningsförsedda damer,
ockuperade denna kväll hela samfundet, där
folk satt och spelade roulette på James
Bond-vis, dansade till ett. gigantiskt brass
band, sjöng allsång eller förlustade sig åt
någon av de otal andra aktiviteterna som
försiggick.
Kvällen led snabbt, alltför snabbt, mot sitt
slut och när nachspielet stod för dörren, ty
ckte vi alla att vi inte hade hunnit med
tillräckligt mycket under kvällens lopp. Detta
åtgärdades med backhoppning utanför sam
fundet, där en 4-riietersbacke hade uppmon
terats vid en grässlänt. Lasse och Jonas hann
utföra var sitt hopp innan taxin anlände,
som skulle föra oss alla till källaren för
lite traditionsenlig caps. Nämnas bör at.t
varken Jonas eller Lars hade en enda fläck
på fracken, grässlänt och skarvförsed<l backe
till trots. Efter avslutad caps bestämde sig
Jonas för att springa hem ( efter att ha blivit
väckt på dansgolvet) för att få sängen. Jonas
hittar dock inte sin sovsäck, varför han snor
Lasses dito. Lasse fick ånyo sova på golvet.
Påföljande morgon var väldigt tung för de
flesta, dock inte för Bengt och Lasse Magnus
son som bestämt sig för att köra hemåt. Det
blev ett vemodigt farväl till NTH, och många
hade lust att stanna några dagar till, men
nöden hade ingen lag. Andra förpliktelser
Med sorg i hjärtat
väntade hemmavid.
lämnade vi denna underbara stad och detta
fantastiska kalas. Men det är bara två år till
nästa gång, och ni s�m fortfarande går kvar
då, skall inte missa detta gyllene tillfälle att
ha kanske era livs roligaste dagar. Alltså:
En stor långnäsa till er som missade det.ta
dunderkalas den här gången.

w�

Lars "Sivilingenjör" just efter vinsten på n:r 24
My name is Bond. James Bond
Lasse Magnusson
Bengt H äll
Micke Svanström
Lasse Eriksson
Jonas Gunnarsson
Björn Johann esson
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Det är inte Snön
som faller...
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HUR NOLLAN BLEV ETTA
Det är inte lätt att komma från Röån och vildmar
ken och plötsligt kastas in i studentlivet i kungliga hu
vudstaden. Det är vad vår egen Humpery råkat ut för.
Sedan vi sist träffade honom '1ar han i vederbörlig
ordning hunnit avfesta sin mogenhetsexamen. firat en
lugn sommar utan bekymmer och kommit in ( hur vet
ingen) på "Teknis" i Stockholm.
Man kan säga, att Humpery haft tur. De flesta vit
mösseprydda ynglingar brukar ganska snart ställas
upp på led inför statsanställda glädjedödare, benämn
da furirer, fänrikar eller liknande, som har sina egna
uppfattningar om hur en students lyckliga dar' skall
förflyta.
Humpery kunde lugnt sova över den morgon hans
kamrater ryckte in. Han visste inte vad som komma
skulle.
Sommaren förflöt, hösten kom. Han skulle till Stock
holm och bedriva akademiska studier.
En första förutsättning för att man skall lyckas med
studierna över huvud taget, är att man får tak öve1·
huvudet, och det är minsann inte så lätt i dagens
Stockholm. En snabbinventering av släktingar och be
kanta på platsen gav till resultat, att han så småning
om kunde flytta in i ett rum på öfre östermalm. Rum
mets förtjänster kan snabbt sammanfattas sålunda:
Det har fyra väggar, golv och tak, vad därutöver· är,
är lappverk. Värmeelement - det är något, som Hum
pery numerB endast ser på bilder. Själv har han en
kakelugn med vackra målningar på, tyvärr är den ut
dömd av hälsovårdsnämnden för femton år sedan. Den
värme han alltså har i rummet skaffar han sig dels
genom åkarbrasor, dels genom en osande fotogenka
min, vars effekt är lagom för att torka strumpor. Han
kan dessut,om skryta med, att han har en av de ytterst

fä sprutmålade tavlor som finns: ett hemskt badmotiv
på. 3,36 m� prima faner tillverkat av schabloner och
sprutlackeringsutrustning.
Humpery var dock glad över vad som gavs. Han
packade upp sitt bagage och började möblera. De tre
vita skjortorna lades på. en hylla i den ännu så länge
tomma bokhyllan. Brödet och smöret, som hans om
tänksamma moder hade sänt med, Jades i en skriv
bordsläda, medan resten fick ligga i en väska som
sköts in under sängen.
På fastställd tid anlände Humpery till Kungliga Tek
niska Högskolan för att bedriva studier. Han hade
vässat pennan och köpt en ny kautschuk. I det pro
gram han fått, hade det bara 8tått, att han skulle
samla sig på. teknologgå.rden ett visst klockslag, ingen
ting om vad som skulle hända. Han tog dock för givet,
att han skulle bli hälsad välkommen av någon av sko
lans auktoriteter; döm därför om hans förvåning när
han befann sig öga mot öga med en skäggprydd yng
ling i smoking med en nejlika i knapphålet, och sagda
yngling talade om för honom, att han var en stor, ful,
ovärdif,' och hopplöst dum NOLLA, som nu skulle ut
sättas för nå.got som hette skändning.
Han stod därmed för första gängen inför en Konglig
E-Osquar. så. benämner sig nämligen de, som går på
avdelningen för elektroteknik, den kongligaste av alla
avdelningar på. Teknis.
Humpery kom mycket snart underfund om, att en
E-Osquar var nägonting vådligt fint, och som det enligt skändarna - var förskräckligt svårt att bli.
Först måste man genomgå. en mängd otäcka prov som
de Kongliga hittade på..
En dag när Humpery höll på att tvätta en spärvagn
med tandborste, allt under det att den tydligen mycket
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lättretade föraren uttalade sin förbannelse över honom,
började han så smått undra över vad han gett sig in
på; visserligen hade skändarna beordrat honom att gö
ra så, men ändå!
Dock, han tröstades snart av att en av hans olycks
bröder kom åkande förbi på den livligt trafikerade ga
tan på rullskridskor iförd störthjälm, motorglasögon
och med en strålkastare hängande på magen och ett
rött baklyse på ryggen.
Till sist måste Humpery avbryta sitt arbete - inte
därför att svårvagnsföraren tvingade honom till det
utan därför att vattnet tog slut.
Under tre veckor upplevde Humprey på detta sätt
de hemskaste dagarna i sitt liv. Kulmen nåddes under
den så kallade nollegasquen då han fick sjunga inför
represf;)ntanter för skolans professorer och övriga lä
rare och sina kamrater.

Efter långa överläggningar bland dessa, de högre,
bestämdes det äntligen att Humprey och hans gelikar
skulle få bli ettor, visserligen på nåder, men ändå!
Ingen kan ana vilken lättnadens suck vår Humpery
drog. Nu kunde han börja sina studier på allvar. Han
hade visserligen gått på föreläsningar även under de
gångna veckorna, men det hade aldrig blivit något
helt med det.
Tiden gick och snart hade Humpery och hans kam
rater smält in i den nya miljön riktigt bra. Hur det nu
var så visade det sig, att de sturska och överlägsna
skändarna i själva verket var riktigt bra kamrater,
som gärna hjälper Humpery till rätta, när han någon
gång står tveksam inför något.
Ibland ser han emellertid fram mot den höst som
komma skall, då det kanske är DU som är en dum,
ful och hopplöst efterbliven nolla; då kommer Humpery
att njuta - och minnas.

I qsq
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Bank och finans
,15 000:- önskas IAnaav kristen
skötsam man som startat eU
nytt liv med gamla betalnings.
anmärkningar. Kvaliticerat
yrke. •••••

Vem är sexigast
på Elektro ?

Jag -går gärna på fesl Men
jag går oftast hem rätt tidigt
numera. Det gör jag inte för
jag är sur. Utan för att när
folk börjar upprepa vad de
just sagt med samma allvar
som nyss, har festens kul
men nåtts och jag kan gå
hem i glad feststämning och
slippa resten.

För den som lyssnar mycket på radio är det
ingen nyhet att allas våran miljöminister Bir
gitta Dahl(s) utsetts till Sveriges osexigaste
kvinna. (Red instämmer)
Mot denna bakgrund utlyser härmed Emissionen
tävlingen "Vem är sexigast på Elektro?". För
slagen (OBS! ingen motivering krävs - namn och
år fullt tillräckligt) lägges lämpligen i den
mossgröna brevlöda i Röda Rummet. Namn
(och BILD!) på vinnaren publiceras i nästa num
mer.

Jodå� l,t,innor är
ocl.så ,nännishor

Släpp loss alla hämningar nu, och kom ihåg att
polotröjan inte kommit på modet igen bara av en
slump!

• • Ar 5115 samlades 43 katolska biskopar
och 20 "biskops'<uppleunter" i Mn<;on i
Frankrike för att cliskut.era om kvinnor var
att hetraktu som miinniskor.
Efter en lång ,lehett blev det omröstninac.
Resultatet blev :J2 ja m·h :n nej.
MNI 1·n rösts iivcn;ikt förklarades kvinnor
rör mänsklige.

Sagt...

vid senaste sektionstidningsrådsmötet (Puh!)
appropå att Emissionen finansieras med hjälp av annonser:
Data: "Vi skulle kunna fylla hela vår tidning (D-buggen) med annonser om vi
fick en mikrovågsugn till vår sektionslokal"
Lantmäteri: "Annonser??? Hos oss råder fortfarande 1968-stämning. Våra SM är
egentligen inte SektionsMöten utan STOR-Möten"
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Narnn och nytt
Besöksadress
Rolf Westman
M/slash S Marco Polo , Navis
Ryssviksv. 12
Kungl. Djurgården
tel 010 - 78 60 46
Jesper Näsström
Diligensv 1 14
131 48 NACKA
tel 718 45 05

Helena Myren &
Johan Boeryd
Soldatv. 47
191 71 Sollentuna
tel 754 82 85

Christina Hugosson
S:t Eriksgatan 108, 3 tr
1 1 3 31--Stockholm
08-33 88 41

Gunnar Forsell
Birger Jarlsgatan 107
1 13 56 STOCKHOLM
tel 32 16 04
EXAMEN EFTER 871028

Peter Norman
c/o Hagman
Gästrikegatan 1 nb
1 13 34 STOCKHOLM
tel 30 65 25

Ulf Jagermark
Ola Jeppsson
Agneta Elmhammer
Per Olof Jacobson
Mats Amebjer
Erik Dahlrnan
Mikael Gudmundson
Henrik "Bubblan" Malmström
Mikael Tillman

E79
E81
E82
E82
E83
E83
E83
E83
E83

Dator
Dator
Egen
Dator
Tele
Tele
Tele
Dator
Dator
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Det ryktas att . . .
*

Kongl. Jonas tycker att gräset är grönare på
andra sidan kölen.

*

Solen skiner alltid hos en viss Herr Uffe
Strömgren.

*

Vissa falanger inom E-85 vill ha Hr. Ragnar
Ottosson utnämnd inte bara till Årets Lärare
utan även till Årets Svensk.

*
*

ESN fixar stughelg.

*
*
*

Karin har sagt: "Det är farligt att ragga på
sektionen! " Men det var ju i våras, förstås.
Ulf, Patrik och Roger har hakat upp sig.
M-C och Bettan gillar cirkelbågar.
MBR kommer att uppträda i skinnbrallor
inom kort.

*

Heavy Metal Warriors' stora succe
"augustin" snart kommer i ploppomaten.

*
*

Kongl. Hugo skall gå på en lektion.
Piff och Qualle var i Uppsala på fest.

HEJ ALLA PÄ E
Jag het.er Tommy Samuelsson och är ny
anställd studievägledare på E, började 1
november. Min tidigare arbetsplats var
grundskolan så här är mycket nytt. Bra
hjälp kan alla E-teknologer ge mig genom
att komma till studievägledningen och st.älla
frågor om möjligt och omöjligt. Om ni riktigt
sätt.er mig på prov lär jag mig snabbare och
kan vara till större nytta för er.
Jag vill också passa på och tacka för all vänlig
uppmuntran under den första veckan. Jag
känner miJ?; välkommen till E.
, ,- " -ti :.
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• ' Tommy Samuelsson
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Carnegie, ett öl för kännare

Lär känna Carnegie! .

