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Alt utstyr for elektrisk lysbuesveising

Hovedsalgskontor: Sørkedalsveien 90, Oslo 3, TIL: 559290

Avd.kontor: Harald Hårfagres gt. 7, Trondheim, Tlf.: 24639

JUBILERER UKA?
Med en knivsodd av velvilje fyller UKA 50 år denne høsten.

Mange mener at UKA ble født i 1913 og døpt i 1917. Vi mener selv

at UKA ble påtenkt i 1913, men det hele var usikkert fram til

1917. Alle visste at det måtte bli noe, men ingen visste hva.

11917 lå altså barnet der. Formen og kjønnet var klart for alle.

At barnet ble døpt i samme tempo, er ikke vår feil. Kanskje de

var redde for at det ville dø med en gang? Moren, Gjøglergleden

i Studentersamfundets Interne Teater, var nemlig bare tre år

gammel da UKA ble påtenkt, og hun var heller svak. Lenge leve

denne barne-umoralen ! ! Faren, Pengemangelen, var derimot

allerede stor og sterk. Det viste da heldigvis også barnet seg

å være.

UKA vokste fort opp, og de særegne og personlige kjennetegn

gjorde henne kjær og kjent ikke bare blant studentene, men alle

med et lyst og lett sinn.

Med unntak av noen få krigsår har UKA siden arrangert stor

høstblot for sine beundrere hvert annet år. Det er dette blotet vi

nå skal være med på.

VELKOMMEN!

6 	 7



KUNNGJØRING TIL FOLKET

Det er ukjent hva resultatet av denne kvelden vil bli. Ingen

kjenner natten før solen står opp, ikke engang vi.

Alt nå vil vi gi oss rett til, uten varsel eller kunngjøring på noen

måte, å gjøre radikale inngrep i:

1: Fremførelsen av revyen

2: Innholdet av revyen

3: Fremførelsen av innholdet

4: Innholdet av fremførelsen

5: Rekkefølgen av numrene

6: Kvaliteten av numrene

7: Kvaliteten av rekkefølgen

8: Rekkefølgen av kvalitetene.

Husk at alle endringer er til ditt eget beste!

Det kunne vært mye verre!
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Bloms Oppmåling A/S
Hjalmar Brantings vei 23, Oslo 5.

Fotogrammetrisk kartlegging i M. 1 500 og mindre målestokker.

Sjømåling for kaier, farvann, elveløp og magasinkart.

Tachyrnetermaling, masseberegning, detaljkart i stor målestokk.

UTSTIKKINGSARBEIDER — VEIPROSJEKTERING

Her nyttes, hvis formålstjenlig, fotogrammetrisk konstruksjons-
apparat m/ registerverk og fotogrammetrisk databehandling.

FILM
fremkalling og kopiering

Fotograf

Schrøder
i Nordre
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1.	 Stars & Stribes

	

2.	 Nu klinger

	

3.	 Ouverture

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

4.	Hvem er du?
Forbannet pakk

Mausoleet
Glemte ideer?

M/S Goddagen
To spaserende

Halta — Kairo
ikkje ferdigspela

Gullkvartetten
Vi er best i hele væla

Fotoatelier

Tystnaden
Sett fra bakerste rad

Stev
Musikk hører til

Skilsmisse på norsk
Liten prat om store ting

Gi oss styrke
til å gjøre verden evig god

Viserguttkontoret «De ti bud»
Frue trenger hjelp

Vår regjeringssjef
Husker du ham?

Marvellous
Is that Sweden?

Får vi leke med dere?
Om tre som gjerne vil inn

Ihi 1 ii2 J-11W1171~1
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HVEM ER DU?

Menneskeheten, hva er den min venn?
Den hvite rase, kjenn den igjen.
Jeg møtte en tysker, en tysker, javel!
Sieg Heil! Sieg Heil! De kommer en kveld.
Jeg så hans stive, forstenede blikk.
Se opp, vend om, og marsj — på en prikk.
Jo, slik er en tysker, jeg kjenner ham, takk!
La oss hate dem alle — FORBANNET PAKK!

HVEM ER DU?

Jeg traff en langhåret provo en kveld.
Han stjal min f rakk, han drakk seg ihjel.
Han satt der i søppel, forslitt of forfalt.
Stakk inn en nål, og drømmen ble alt.
Jeg så hans tomme og jagede blikk.
Uverdige men'ske, din langhåret dritt!
Jo, slik er en provo, jeg kjenner ham, takk!
La oss hate dem alle — FORBANNET PAKK!

HVEM ER DU?
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Jeg møtte forleden på Grand kafe
En glatt kineser: «Speak English? — Oh yeah.»
Han trodde på Mao, den røde gardist.
De rotter seg sammen, det gjør de javisst!
Jeg så hans skjeve, forfalskede blikk.
Den gule rase, snart kommer de hit.
Jo, slik er kineser'n, jeg kjenner ham, takk!
La oss hate dem alle — FORBANNET PAKK!

HVEM ER DU?
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Jeg var i Statene her i fjor.
De svarte er pøbler, mer enn du tror.
Jeg traff en tjukk en i håndjern, så godt.
Han gliste, han siklet, han spyttet på m e g.
Jeg så hans harde, fordervede blikk:
«Din hvite snobb, jeg skal drepe igjen!»
Jo. slik er en nigger, jeg kjenner ham, takk!
La oss hate dem alle — FORBANNET PAKK!

HVEM ER DU?

Jeg traff deg forleden i hvit supë.
Du er min venn, min landsmann, javel.
Men er du en degos med knips og med vrikk,
som nasker og snylter, så pakk deg «to hell!»
Menneskeheten er skitten, min venn.
Den rene race, kjenn den igjen.
De andre er like, du kjenner dem vel?
Ser du en, skal du ta ham — TENK PÅ DEG SELV!

URMAKER
Olav TryggvesOns gt. 6, Trondheim
Etbl. 1896 - Medlem N.U.F. - Tlf. 21784
Godkjent Omega og Tissot forhandler

anOlav Tryggvesspnsgate 19

jeg, skal ikke ut 3 refse,
hieki jeg, kunne ikke lA vozre

kjøpe tioevi av de. /ekre.
refscerfekl-eht kpleul

ka h få

Elektriske isolasjonsmaterialer Kunstoffer - Elektriske og elektroniske instrumenter

Harald liallinc i  efif. A/5
Trondheim

Instrumentkasser - Linjemateriell og pressverktøy - Ringemateriell - Komponenter
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Jngrid Wopsø A/S
Olav Tryggvasons gt. 35

Telefon 24079
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MAUSOLEET

Mel.: John Brown's body

Mitt unge legeme ligger smuldrende i glass.
Blant fredens apostler har historien gitt meg plass.
Mitt unge legeme ligger smuldrende i glass.
Vår frihet er vår makt.

Hvite geværer vil de hate,
skylden vil ingen oss forlate.
Vestens statsmenn, de vet ikke hva de gjør.
Mekong er full av lik.

Johnson, Texas, Halleluja,
Brorskap, frihet, Halleluja.
Glemte drømmene vi drømte.
Er ideen lagt i grav?

25
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% CYLINERSERVICE
Mitt røde legeme ligger smuldrende i glass.
Blodet flommet engang på den røde plass.
Mitt røde legeme ligger smuldrende i glass.
Husk massen er vår makt.

Vi drepte mange millioner.
Vi var frihetens demoner,
Løft ideens røde fane.
Revolusjon er massens krig.

Leve, nye revolusjoner.
Blod fra mange millioner.
Hvor er viljen til å ofre sine liv?
Er ideen lagt i grav?

Mitt døde legeme ligger smuldrende i glass.
Nye ideer de kan aldri ta min plass.
Tusenårsriket, det er evighetens pakt.
Deutschland, husk min makt.

Verdens ungdom vil maschieren.
Igjen der FCIrer skal regieren.
Verdens vilje er min makt — inn i takt.
Loft die Fane Hoch!

Deutschland, verden den skal beve.
Rikets fane høyt skal leve.
Der hvor støvler tramper frihet ned i takt.
Der er jeg Føreren igjen!

26	 27
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FURUHOLMEN
INGENIØR THOR FURUHOLMEN A/S
ENTREPRENØRFORRETNING
Karl Johansgt 39 - Oslo 1.

TIUNNU,LEZ•KRFIFTVERY
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VÅR REGJERINGSSJEF
Vår regjeringssjef, kjenner du ham?
Han er satt til å lede vårt land.
Som en vaskeekte trønder, med storbondens sinn,
var han den som vi trengte da valget gikk inn.
Vår regjeringssjef, hvor er han nå?
Er det noen som vet hva som skjer?
Er han kneblet og bundet, vår trofaste venn,
av de fjorten partisvorne menn?

Vår regjeringssjef, husker du ham?
Han ble satt til å styre vårt land.
Nå regjerer de landet fra hvert sitt kontor,
til høyre, til venstre, vi vet ikke hvor.
Men regjeringen trenger profil,
gi oss mannen som vet hva han vil!
Får vi ikke tilbake vår trofaste venn,
ja, da stemmer vi Einar igjen!

29



Stinclal, Oslo 3,
tlf: 60 82 80.

Dronni,n3ens3l- , 23, Trondheim,
tlf. 28 6 08.

FÅR VI LEKE MED DERE?

Ædda, bædda, bare ligg der.
Jeg vil ikke ha deg inn her.
Jamen, vi vil leke med ham.

Nå er dere veldig dumme.
Tror du at du er no bedre?
Hor, nå driver de og krangler.

30 31



TEKNISK UKEBLAD

Refr.

Ingenlunnelenge dytte dytte
Ingenlunnelenge bytte bytte
Ingenlunnelenge kan'ke vi'kke
leke med noen fler
fy'a meg, da er du lumpen lumpen

» 	 » » » fjompen fjompen
Gå vekk du få'kke komme inn til oss og leke likeve I.

32
3
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THOROLF GREGERSENt
Tollbodgaten 24, Oslo. Tlf. 41 58 75. Telegramadr.: «Gregen». Telex 1160

Forhandler for tegnemaskiner i Trondheim: TAP I R, N.T.H.

Hvis jeg får låne bilen der
kan alle komme hjem til meg
og ha det gøy i skogen våres.

Hvis jeg får låne kranen der
kan alle komme hjem til meg
og ha det gøy i haven våres.

Men bare hvis vi allesammen
også store bror kan bli med
ellers vil vi neimen ikke,

R e f r.

Får jeg ikke komme inn
så sier jeg det til onkelen min
så kommer han og tar deg altså.

Onkelen min er sheriff, han, og
sier alltid atte du er
rampete og slem, din dritsekk

Jeg er'kke redd for onkelen din,
den store, stygge, slemme mannen,
slemmeste jeg vet om, altså.

R e f r.

Nå er jeg jamen lei av deg
og alt det dumme snakket ditt.
Jeg tror du har fått høl i hue.

Du skal bare være slem
og ødelegge alt, din drittsekk.
Du kan bare gå hjem med deg.

R e f r.
Ingenlunnelenge dytte dytte
Ingenlunnelenge bytte bytte
Ingenlunnelenge kan'ke vi'kke
leke med noen fler
fy'a meg, da er du lumpen lumpen

» »	 fjompen fjompen
Gå vekk du få'kke komme inn til oss å leke li k e v e I.
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TAPIR •?

Tapirer, Tapiridae, et upartået hovdyr med 4 tær på frem-

og 3 på bakføttene. Klumpet kropp, inntil 2,5 m. Nesen

forlenget til kort snabel. Skulderhøyde 1 m. Planteeter.

I tertiærtiden vidt utbredt, nå bare en art i Bak-India og

Sumatra, 3-4 arter i Sør- og Mellom-Amerika, og en art

på NTH og NLHT.

Æ har en galte som æ kaiile
Jarragakkeringer.
Rusla han opp i heia.
Sprang og ræla
sette seg pa budeia.

eh... hva?

TAPIR!
å, ja..

studentenes egne
forrefilivige,- for s-luclievnateriell

Y1 I Int 	 n1-11 afwv,r,i7
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M/S GODDAGEN

Goddagen.
Vi er skipsreder Hagen
vi er ferdig for dagen
og er ute og går
hmm hmmm
ron nasje
gir en klekkelig gasje
mens vi bare går
lalalalalala

Eneleverandør av NTH-ringen
i over 30 år.

Vårt store utvalg av sølv og
gull artikler skulle også være
grunn til å avlegge vår butikk

et besøk.

For penger
er hva landet vårt trenger
selv om vi ikke lenger
er en slik garanti.
hmmm hmmm
Den gangen
hadde vi første rangen
i dets økonomi.
lalalalalalalalala

GULL SOLV 0 TRYGVASONS GT. 24

For skatten
gjør oss våkne om natten
vi beholder ei katten
av profitten vi får
hmmm hmmm
Kreditten
kunne reddet profitten
det blir verre hvert år.
ialalalalalalalalalalala
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TV, Radio og Musikk
Alle ledende merker
Stort utvalg i radiodeler

Ranum & Sylthe A.s
Autorisert Radio- og Musikkforhandler

Nordre gt. 11

Se kronen
tæres av inflasjonen
og glem ei progresjonen
vi har snart spilt fallitt
hmm hmmm
Vi deler,
skriker staten og stjeler
det som bare var mitt
lalalalalalalalalala

De tider
det er krig og man lider
de har og sine sider
da er raten på topp
hmm hmmm
Konflikter
i vitale distrikter
får fortjenesten opp
laialalaialalalalala

Vi aner
at som liberaner
kan vi utføre planer
som ei ellers vil gå
hmmm hmmm
For staten
er jo rene piraten
den vil aldri forstå
lalalalalalalalalalalala

40 41
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GULLKVARTETTEN

Nå er skisesongen endelig i gang,
gutta står der, vinter'n ække lang.
Vi skal fly for Norge, Engerdal og Gull.
Av nordmenn ser'em bare hæla,
Vi er best i hele væta.

Inn i karusellen som et piska skinn.
Hele vinter'n strømmer gullet inn.
Lillelien skriker: «Hør på folkets brøl!»
Brusveen er blitt rene dusten,
Skiforbundet holder pusten.

«... inn i vintereventyret, — på ski, på ski, på ski».
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ORKANGER.

Vække redde vi skal gjøre alt vi kan.
Gullkvartetten jodler alle mann.
Hele sommer'n går i show og pop og tull.
Penga gror på denna måten.
Få hele folket med på låten.

. om skogen og lia og fjellet».

Får vi presentere tømmerhogger'ns liv.
Pengegalopp med dobbelttak og driv.

r i sten e betaler villig sin billett,
Mens gutta jogger rundt i graset,
Kommunestyret i ekstase.

«. 	 . i Engerdal, i Engerdal,
der Ordfører'n smiler bak glaset».

Hele greia er blitt butikk som forslår,
Gjennom sporten får vi bedre kår.
Toppfolka gir PR, Skiringen er pop.
Amatøridretten er gått fløyten,
Hele tolket får ta støyten.

Nå er skisesongen endelig i gang.
Gutta slår her, vinter'n ække lang.
Vi skal gjøre alt for Konge, folk og land.
Av nordmenn ser'em bare hæla,
vi er best i heie væta

Vi leverer krepp-nylon drakter for turn, hånd-

ball, ballett, ski og skøyter.

Kostymer til visa over har vi også levert.

44 45
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Parkveien 57, Oslo 2
*56 45 80

BYGGETEKNIKK
Dr. Ing.
A. Aas-Jakobsen
Rådgivende
ingeniører
M.N.I.F.
Medlem Norges Tekniske
Vitenskapsakademi
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1. Å, hvor jeg er lykkelig
Stift på en ny måte

2. Personlig
Skjul din lengsel

3. Kropp er gøy
m/gøy kropp

4. Er det ikke rart?
Alle har vi noe vi er opptatt av

5. Har vi rett til å drepe?
Tja, si det

6. Fancy
den unge verdens ABC

7. På en og tre?
Du ha'kke skjønt en dritt

8. All virak er pass
Om gitarer, fans og rytmehysteri

9. Husker du?
Femti år er gått

10. Good evening — friends

11. Tilbake til naturen
Ode til en grill

12. Bygg opp
Så fort kan det gå

13. Finale
La livet slippe inn

51
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JEG SETTER ALLE PENGEN E MINE PR KONTO i

Å, HVOR JEG ER LYKKELIG

SAS
BINDER
NORGE
SAMMEN

SAS har hyppige og regel-
messige forbindelser mellom
12 viktige steder i Norge - fra
Kirkenes i nord til Kristiansand
i syd - fra Oslo i øst til Bergen

Hva er det?
de andre de unngår meg
i kveld

Jeg undres
på hvorfor
hva er vel hendt

Hun er ensom
står alene
helt alene
uten venner

Sist i går
var jeg sammen med en gjeng
med ett er alt forbi
nå er livet blitt så tomt

helt alene
uten venner
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Bil-Elektrisk - Diesel Innsprøytningsutstyr

Trondhjems Elektromotor Reparasjon
Sentralbord 20 5 20

Je le.r9. ikke l'ordra
Aerdi2-5ydd DERES KLÆR

syr De rimeligst etter mål

hos

4-1. 'Mortensen
KONFEKSJONSSERVICE

Nedre Bakklander 2 - Trondheim - Tlf. 30 333

Trenger De
turbuss?

Ring

A.s RUTEBILSTASJONEN

Tlf. 27 322 - 24 474

Er det kjolen
eller si meg hva er galt
Kan det være at jeg er litt tykk
litt tykk
nei det kan det ikke være

Hva kan jeg gjøre for å bryte ned den mur de bygger om seg
der de står

Nå skal jeg si deg en ting
du skal ikke tro det er noe galt med deg, du er jo vakker.
Hva er det da?
Kjære Bente,
Snakk nå ut, hva vil du at jeg skal gjøre?

Du må forstå at om du bruker denne stiften er du sikker
og du vil se ensomheten svinne hen som en drøm
og føle straks at du er omsvermet av høye blonde menn.
God aften
God kveld
Se der, hva var det jeg sa!

A, hvor jeg er lykkelig.
Endelig har livet fått en mening
Nå kan jeg være som de andre.
Fremtiden fortoner seg langt lysere.
Nå skal du se at alt går bra.
Hva skulle jeg ha gjort foruten den
Ja, husk at denne stiften løser alle dine små problemer.

Vi er sammen, hun er sikker
alltid sikker, alltid vakker.

54 55
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FANCY

Hør på gamle gubbers gnål,
de sier jo ikke filla sans for hva som er pop i dag
Finn en fancy Varner-dress
et skjørt som er sexy farget, åletrang,
det er helt pang-pang.

Fancy
de unge jenters ABC
Fancy,
er alt som kiler når det går i kroppen.

Erru helt på jordet, jøss
får hetta av dem som ikke skjønner no'
om to og to
Bare la dem driv' og rote for seg sjæl



Nu skal vi imidlertid ikke

oppta. Deres tid lenger

i denne omgang. Vi

ønsker lykke til med

den videre gjen-

nomføring av

«UKA»

D et er sikkert ikke mange som har tid enn si lyst til å lese

faglig stoff under «UKA» —

Men likevel, enhver NTH-student er nødt til å holde segMen

 om det som foregår innen teknikk og industri,

både nu og i fremtiden —

I «Ingeniør-nytt» har De en aktuell og lettlest teknisk nyhets-

avis, som utkommer ukentlig og teller en rekke NTH-utdan-

nede sivilingeniører i sin medarbeiderstab. Og leseranalysen,

foretatt via Fakta, viser nesten «unormalt» gode resultater.

Give a tickle tackle, jøss
du ha're i kneet, åndspapp, eru kitch
Come on and switch.
Tar du rytmen gamle gutt
den gynger på fire flate. Du er med,
på en og tre

Fancy, den unge verdens ABC
Fancy, la arge gærninger få møll i kroppen

Verden kan bli hypp på camp
Hvis eldgamle gubber glemte, herregud
få kutta ut.
Når det går i kroppen, fancy, blir'e knæsch.

Vanskje vil De også gjerne følge med i sivilingeniørenes arbeids-

IN marked ? Da er «Ingeniørnytt»'s stillingssider stedet å kon-

sultere.

V i utgir også det nye norske spesialtidsskrift «Elektronikk»,

som fra 1968 av utkommer månedlig.

UTGIVER: TEKNISK PRESSE A'S - Oscars gt. 28 B, Oslo 3 - Sentralbord 46 99 94



Mange takk for sist,
her har du oss igjen.
Dyktighet er ndkkel
til en stor suksess..
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ALL VIRAK ER PASSE

Mange takk for sist
her har du oss igjen.
Hår og vrikk var nøkkel til
en stor suksess.

Slutt, finito, schluss,
all virak er passe
belevenhet i dagens aristokrati.
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Limousine, privatsjåfør i hvit livre
vakre, unge kvinner
penger og ære
er det primære.
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LEGG INN KASETTEN

OG FILM 

YASHICA
introduserer

den nye SUPER 8 filmopptaker

Så forbausende enkelt er

det. De får ca. 50 % større

bilder enn på vanlig 8 mm

De slipper å tre filmen

De slipper å snu filmen,

kan det bli enklere?

YASHICA SUPER 8-25 har

også zoom objektiv og er

helautomatisk

Demonstreres hos Deres fotohandler

Importør :

Drammensveien 43. — Telefon 44 37 82 — 44 93 10

Massehysteri
profitten var vårt mål
bedro de enkle sjeler med psykologi.
De tør jo ikke være seg selv,
men skriker med hver eneste kveld.

Pop er beinhard business,
men den lønner seg,
vi bare smiler til fansen,
gjør en grimase
helt i ekstase.

Slutt, finito, schluss,
vår nøkkel til suksess
forærer vi en trengende frelserarme,
gitarer, fans og rytmens hysteri.
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HUSKER DU?

Vi fyller femti år,
ja, det er fælt hvor tiden går.
Gamle dager, kjære venn
husker du dem igjen?
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Da var det mangen god revy,
man ble servert en lett meny.
Dengang man brukte bare menn,
husker du dem igjen?

Det var deilige tider
da kvinnene var menn
Bing-Bang hadde nok sider
vi aldri ser igjen,

Folk har bedt oss gang på gang
å synge om den gamle sang
Så vi vil gjerne prøve den.
Husker du deg igjen?

A/syjretninsbanken-
DEN NORDENFJELDSKE KREDITBANK

STUDENTFILIALER:
STUDENTERSAMFUNDET • LÆRERHØGSKOLEN
FORØVRIG FILIALER I ALLE BYDELER



ELEKROTALJER • KRANER • HEISER • MOTORER

Sverre Munck Aksjeselskap - Bergen - Tlf. *98030 - Telex: 2247

Trondheimskontor: Klæbuveien 175 - Tlf. 35107

T

TILBAKE TIL NATUREN

Vil du tilbake til
naturen
naturen
naturen
naturen
så kjøp deg en grill,
slik hvor man morer seg
og leker
og steker
de rareste
retter
på gammelmannsvis.

Nå kan du få den med fire hjul
så du kan komme så fort du vil
tilbake dit hvor du kom fra
den skjønne natur.
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GJENNOM HYGIENE

TIL

SUNNHET OG VELVÆRE 

MODERNE BARNEUTSTYR

BRØDRENE DAHL A/5 MEDLEM AV

OSLO BERGEN KRISTIANSAND S. STAVANGER VVS
INFORM

HALDEN: KARL KNAP A/S • HAMAR: J. ARNT JENSEN A/S	 NORGE
ASJON

(.1

HELDIGVIS HAR

Lykke
UT5ALG PÅ. MOI-10LT OGSÅ!

Da kan du grille deg
beleilig
en deilig
en saftig
en kraftig
en nærende biff.

Kjenn hvor du plutselig
blir ett med
blir ett med
de gamle veidende
gutta i garvet
og gode, varme, myke dyreskinn
der hvor du sitter foran hulen din.
Men vil du bruke ilden om igjen,
saaaa . .
da bør du dekke over glørne,
tenk om lighteren skulle svikte.

Hvis du har en bil, da kan du kjøre langt avgårde
og puste inn en fantastisk og herlig vidunderlig luft
som virker kjølig foryngende på sinnet.
Det kjennes så godt.

Sett bare bilen der du
haaaaa-a-a-ar
ha-har-na-tur

natur natur
haaaa-a-ar
pu-re-rene natur

og gå litt i skogen
med pure natur omkring overalt

haaaa-a-ar
overalt

hvor du vender deg hen
så hører du susende vind som blåser fra skogene

kjenn bare hvor godt det gjør
kj-e-en bare hvor go-odt det gjør
kjenn hvor det gjør.
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F. SELMER
Ingeniør F. SELMER A/5
Ingeniør- og
entreprenørforretning.

Ut47

La ikke freden bli forstyrret
om biler
som kjører på veien bak din bil spyr eksos.
Slik kan du sørge for et stille, rolig, vakkert, fredlig sted

Her har vi funnet oss et stille og rolig vakkert fredlig sted.

Få vekk den varme, myke dynen din.
Kom heller hit og bo i hulen min
så kan vi bruke ilden om igjen.
Da er vi gode, gamle veidegutter begge to.

Her er en grill
Nå har vi fått den med fire hjul

så den går av seg selv
så vi kan komme så fort vi vil

fort vi vil
tilbake dit hvor vi kom fra
den skjønne natur.

Vi er tilbake i
naturen
naturen
naturen
naturen
her har vi en glill.

Vi er tilbake i
naturen
naturen
naturen
naturen
naturen
naturen er vår.
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„Uke-tips"

for

hele året:

kr. 1250,
kr.2500 -
skattefritt !

NORSKE FORENEDE.
LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAP

D.S

FINALE

Vi bygger opp mosaikk,
vi bruker farger og lys og komikk.
Ja, alt som tumler
omkring i hodet vårt
fra paver til abort
er med å lage et bilde vi har,
en mosaikk som er enkel og rar.
vi tar med biter
av alt som rører seg.
av Vietcong og timotei.

Kanskje har vi med en bit av deg.
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Herrekonfeksjon

Guttekonfeksjon

Manufaktur

Trikotasje

Alltid de siste nyheter

Munkegt. 31

Midt i byens promenadegate

INGENIØRENE BONDE &CO
RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK

SIVILINGENIØRER MNIF - MRIE --- OLAV TØIEN	 OLAV FOLKESTAD - JENS ØSTBY - TORMOD JØSANG

- BRYNJULF MELAND - SVEIN ATLE FOLKESTAD	 MEM B ERS OF NORCONSULT AIR.

Vi vil at alle skal gli
inn som en bite i vårt maleri.
Vår jord er liten,
nå bor vi samme sted,
la alle leve med.
Vi digger lekegrind, kvinner og klær,
pornografi og det brukne gevær.
La verden syde
foran ditt åpne sinn.
Se alt som lever, slipp det inn,
alt det rare. Ikke gjør deg blind.

Vi bygger opp mosaikk,
vi bruker farger og lys og musikk
ja, alt som lever,
men hvis du krever at
din fiende blir tatt,
så vil vi vise deg vår mosaikk
med toleranse, humør og mystikk.
La verden syde
foran ditt åpne sinn.
Se alt som lever, slipp det inn,
alt det rare. Ikke gjør deg blind.
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ORKLA PRODUKTER TIL BYGGET!
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måne
stjerner
glitre
glitre
glitre
gli tr

GLITNE
GLITNE

GLITNE
GLIT E

GLIT
GLITN

GLIT
godt

Elektrisk
avdeling

Emballasje
avdeling

Linjemateriell for høyspenningsarmatur
for overføring og fordeling
av elektrisk kraft.
Elektrisk isolasjonsmateriell

Plast-emballasje, massivpappkasser
Stiftemaskiner for pappemballasje
<Speedry» merkepenner og merkeblekk
Industrihansker og -forklær

1-1.C.A.M E LBYE
AKSJE-	 SELSKAP

Telefon "21 37 55
Telex 1796
Postb. 42 Grefsen, Oslo 4

ETABLERT 1907 Sandakerv. 104 b

BETONGBYGG A is
Ingeniør- og Entreprenørforretning

Trondheim

HVA SÅ?
De har nå vært vitne til den mere

eller mindre organiserte delen av

blotet.

Initiativet er nå Deres eget. Gjør

Dem kjent i Huset.

De f ølgende sidene gir en liten

orientering om hva vi har å by på,

og hvor De finner dem.
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Desorientert?
Aktiviteten i Huset er all-
sidig og foregår på mange
plan. Det er god grunn til
at vår gjest klor seg i hodet.
Kanskje kartene på de føl-
gende sider kan hjelpe ham
ut på ferden mellom de plan-
løse planene?
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Studenter!

Det beste utvalg i kjøtt- og

pølsevarer får De hos

ALB. GRIMSTAD
Utsalg: Trønderheimen og

Karl Johans gt. 5

1. E T.
En uunnværlig bok

i livets skole er en

GOD DAGSAV IS

Ingen dag uten

WbresneaWien
siden 1767

ELGESETER GATE

1. CYCLON BAR: øl, vin og
pølser.

2. VALHALL: øl, pølser, musikk
og allsang.

3. MJØD og SPIKJI:
spekemat og mineralvann.
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En gros - Detalj

Prinsens gt. 34 - Telefon 20660

GÅ IIXE RUNDT MEp
MYSErIDE BLIKK, GA
1-IELLER TIL :

SJØHAUG
09 SANDE

MURGÅRDEN,

THOMAS ANGELLS GT. 22

TELEFON 32830 - TRONDHEIM

7P -
LET.

4. NIRVANA BAR: intim, rolig vinbar.

5. CLUB INTIME: rolig vinstue, visesang.

6. MONTE CARLO: rulett.

7. CAFE MICHELLE: vinbar i Paris-miljo.

d. IGLOO BAR: snach-bar med soft-ice

og mineralvann.
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Landets mest solgte
likørekstrakt Svensk PUnsch

A. HOLBÆK ERIKSEN & Co. A.s

90 91

ELGESÆTER FABRIKKER A/S
TRONDHEIM

BALLETS DRONI`IITIG
1-}AR. SMYKKER FRA Dette er UKA's internasjonale bar i ekte Paris-miljø. Vi har

et rikt utvalg i viner, og dessuten får de både pommes frites,

småretter, øl og mineralvann.

TRYKKERI - PAPIRINDUSTRI

TRONDHEIM

MUNKHOLMER

GULLSMED

PÅ TIORDRE



92
93

\Ill
\•,;\ 	 iH

} 	

„ 	
,\.\\

Baren på Selskapssiden med det eksklusive preg og de

mange spesialdrinker.

Servering enten ved bardisken eller ved småbord.

ilf - N

Ill '11
U	 \\\

I. H. KNUDSEN A.s

SPORT — VULKANISERING

Telefon 24 361	 Telefon 30 134

PRINSENS GT. 45



FOR DEN
VELKLEDDE
MANN ......

Deres erfarne partner

på alle områder innen

elektroteknikken.

SIEMENS NORGE A/S
Sluppen — Trondheim

0

Cr63D , Eft

En rolig vinstue hvor man kan

nyte sin favoritt-drink (og dame)

mens den kjente svenske truba-

dur «Skepparn» synger sine viser.
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Dette er stedet for den som ikke alt er tørst. Mjød og Spikji

serverer alle typer spekemat. Du får også grillpølser, øl og

mineralvann.

A/ s  SULITJELMA GRUBER
SULITJELMA



ALT I RADIO OG TV

NILS RYJOIlq2h

A. B. BERDAL
Rådgivende ingeniør

M.N.LF. M.R.I.F.

Vannkraftanlegg, dammer, fløtningsanlegg,

betongkonstruksjoner. Elektriske anlegg for

kraft- og transformatorstasjoner og for

industrien. Takster og skjønn.

Hegdehaugsveien 31, OSLO	 TELEFON 60 46 90

Alt i herreklær

TELEFON 30814

Nordre gt. - Trondheim

Dette er UKAs eneste snack-bar hvor det serveres soft-ice

og mineralvann. Den ligger fint til for en rask avkjøling,

hvis ønskelig, fra dansegolvet i Storsalen.
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UNNGÅ MOTORSTOPP
(DET ER NOK MED FISKESTOPP)

DIESEL ER LØSNINGEN —

SABB DIESEL
ER. MOTOREN !

(6- 8- l0 -16 HK)

SABB DIESEL- NR.1 I SALG OG 5ERvicE.

DAMS GÅRD MOTORFABRIK i BERGEN

ølstue i god Vikingstil hvor du treffer din historieiriteresserte svirebror

i fin blotstemning. Grillpølser serveres også.

Sanglysten kan du tilfredsstille ved å ta del i allsangen som foregår

hver kveld.

POOE N II X

VAN

100 101



-111

Dessiitet\ - fv - e+'
 SY

SA LL1 -- 	k__ ~
1<A\L__1.5UP>E

KA LI 3 1l_FAT5 U PE
OCnsuF'1/4_.-6"sFA-r-
0@\_9696\c>. vi. vil

eg.,5c,- k unne-
rpea,

ALUMiNiumsuLA- 1 -

00 	 c)

T

MM11.... EN HYQE5TUND

Ønsker De en soupe eller a la carte i stille og rolige omgi-

velser etter forestillingen, er dette stedet. Det er her reservert

plass spesielt for Dem. De finner lettest fram ved å gå ned
trappen i Søndre Rotunde.
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Får ikkejeg også
KJE1DSBERGS snart na
s£ strei kerje . q og /
blir fell i tv-ten.

KJELDSBERGS
KAFFE

Allerede de gamle egyptere gravde huller i jorden, og også vi har vårt

hull. I Bodegaen sleper seg, kveld etter kveld, i en egen slentrende

avmakt, runde etter runde, flokker av ensomme unge menn, som drikker

sin niste, veksler sine beskt muntre kommentarer idet man passerer, og

skuler inn mot de dansende, i uttrykt forakt og undertrykt avind. Langs

Nord-Europas lengste bardisk møtes gruppene og er medstudenter for

hverandre. Motsetningene dempes og spillet går videre inntil det stilner,

og man stiger opp og ut til den svalende vind og det kjølende regn på

Elgeseter bro.

Skriver
I Karle?
Ja, det gjør dere vel. Men hvor-

ledes er det med skrivered-

skapen?

Er det den gamle, kjente peke-

fingervalsen på hakkebrett?

Slutt med det tullet.

Anskaff deg en skikkelig skrive-

maskin, — en TRIUMPH.

Tro ikke at det bare finnes

kostbare elektriske maskiner.

Ring 28 6 80 Agnar Lindbak

& Co. ildungården og be en av

konsulentene vise deg en

TRIUMPH Portable.

Bli en fornøyd Lindbak-kunde,

du også!
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TEKSTILVARER
DAMEKONFEKSJON

Ole Dahls!

()i31omster

NORDRE GATE

Telefon 22 520

ETABLERT 1866 — TRONDHEIM — NORDRE GT. 9

POSTGIRO 872 92

Olav Tryggvasons gt. 27

JI '(1WCITC

Undergrunnen

I mange år har statlig sendrektighet hindret oss i å erobre Vollan
fengsel. Plassmangelen ble mer prekær, og vi måtte vurdere mulig-
hetene for utvidelse på egen tomt. Den eneste løsning var en sammen-
slåing av Herreklubben og Cafe Parri med mellomliggende lager. Ideen
om en slik utvidelse er ikke ny, men realiseringen av prosjektet er blitt
utsatt p.g.a. arbeidets størrelse. Jobben var for stor som vanlig UKE-jobb,
og den ville bli uforholdsmessig dyr med leiet hjelp.

Av denne grunn besluttet vi like etter jul å prøve oss med en utvidet
UKE-jobb. Bergstudentenes forening sa seg villig til å påta seg oppgaven.
og før påske angrep de en 45 cm tykk langsgående murvegg med kne-
mater og annen gruberedskap. Man fikk boret ut to store buer før påske-
ferien og påfølgende eksamens-festligheter satte en stopper for arbeidet.

lgjenstøpingen av en døropning ble foretatt først på høsten og 11. sep-
tember kjørte man påny på for fullt. Arbeidet er som nevnt meget omfat-
tende, og vi vet ikke på dette tidspunkt (i skrivende stund) om lokalet
blir 100 °h ferdig. Den kritiske jobb er oppsettet av en fullgod ventilasjon.
Til dette trengs profesjonelle folk, og disse kan som kjent ikke kjøres
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like hardt som UKE-funksjonærene. Vår del av arbeidet skal imidlertid
bli ferdig,

Det nye rommet vil få et golvareal på 155 m2 og noe over 100 sitte-
plasser. Innredningen blir rustikk, og lokalet skal tydelig bære preg av
å være et kjellerlokale. Det skal imidlertid utformes slik at det passer
såvel i fest som til små møter.

Når det gjelder behovet, kan vi nevne at linjeforeningene i dag må
avholde sine møter utenfor Samfundet. Bør ikke disse faglige og selska-
pelige grupper slippe å arbeide i proffekantina? Under UKA-67 vil lokalet
vesentlig bli benyttet til representasjon og bortleie til linjeforenings-fest-
møter. Derved håper vi å få rommet innarbeidet blant de framtidige bru-
kere, og legge forholdene til rette for den studentmessige suksess
rommet bør få.

UKE-sjefen.

DELIG ) FERbKT BROD
"'M'IDRE AKERVARER

fRA

WILH. HOFF 'Ai5
BASERI	 ..$2 ,11E)1T01-1
CLAV '172.YV.N.501-1sC4T. 8 — 10
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vart stereoplateutsalg, er
veer ev ri et-t besøk verd

Etter denne turen i Huset vil vi anbefale

et av våre to danseorkester

I tida 21.-26. oktober og 6.-13. november står seks mann fra Kjell
Karisens storband for dansemusikken i Storsalen.

Kjell Karlsen	

- 

orgel og piano
Finn Eriksen	

- 

trompet
Per Halvorsen	

- 

tenorsaksofon, fløyte,
klarinett, gitar, bass, piano.

Bjørn Jacobsen	 — bass
Svein Erik Gaardvik	 — trommer
Odd Børre	

- 

vokalist (saksofon)

110 111



INGENIØR

CHR. F. GRØNER
M.N.I.F. Rådgivende ingeniør ..M.R.I.F.

KRISTIANSAND	 OSLO	 TRONDHEIM

EERGEN	 SARPSBORG

VANNKRAFTANLEGG - DAMMER - VANNVERK

VANN og KLOAKK - KAIANLEGG

INDUSTRIANLEGG - SPENNBETONG

ALT I TEKNISK
TEGNEUTSTYR OG
KOPIERINGSMASKINER

STEDET FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

A/ s  TØRRKOPI
SKØYEN - OSLO

Bent Selves orkester står for dansemusikken i tida 27. oktober-5.
november. Vokalisten Vigdis Mostad er Orkanger-jente, og står midt i en
rask karriere i show-businessen.

Kåre Furuholmen	

- 

trompet
Knut Risan	 — tenorsaksofon
Terje Fjærn	 — bass
Geir Schuman	

- 

orgel
Ole-Jacob Hansen — trommer
Vigdis Mostad	

- 

vokalist

113112	 8



1917
1967

A/S National Industri er en av landets ledende elektrotekniske bedrifter og kan i 1967 se
tilbake på 50 års virksomhet. Med sin store produksjon av transformatorer, generatorer,
hoyspeniapparater, konder::::orer, kobbertråd og line, samt de velkjente Delta varme-
ovner og komfyrer har A/S national Industri blitt en viktig faktor i norsk industri og for
norske hjem.
Bedriften har i de senere år ekspandert sterkt i takt med økning av kraftproduksjonen
her i landet. Omsetningen er mer enn fordoblet i den siste 10-års periode. Antall ansatte
er nå 1000. A/S National Industri er en 100 Va norskeiet bedrift og med en stor og høyt
kvalifisert stab av spesialister til rådighet.

Trans-
formatorer
Bedriften er lan-
dets største leve-
randør av trans-
formatorer til
kraftforsyningen
Produksjonen
omfatter alle ty-
per transforma-
torer fra de minste
til de største.

Generatorer
A/S National
Industri leverte
i 1957 den første
generator. Ti år
senere leveres to
av Norges største
generatorerer til
Tysso II, hver med
en ytelse på hele
110 MVA.

Høyspent-
apparater
A/S National
Industri har
også en be-
tydelig pro-
duksjon av
hoyspentappa-
rater. —Av
denne produk-
sjon kan nev-
nes kondensa-
torer og strøm-
transforma-
torer i alle
ytelser og for
alle spennin-
ger.

Kobber-
	 Delta-

trekkeriet
	

produktene
er et av lan-	 Forskning og
dets største,	 produktutvik-
og det trekkes	 ling har alltid
årlig mer ennhatt en viktig

-----=	 2 000 tonn kob- I	 J.aÇ 	 plass i bedrif-
bertråd av alle	 tens virksom-
typer og di-	 het. Dette har
mensjoner.også gitt seg
Foruten til	 '- 	utslag i Delta-
eget bruk trek-
ker vi tråd for	
',. 1" p, oduktene
med sine man-

andre norske	 ge tekniske
bedrifter, elek-	 og bruksmes-
trisitetsver-	 sige fordeler,
kene, NSB og	 samt gode
Telegrafverket,	 formgivning.

S NiVI'K)NAL
DRAMMEN
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GJØR. som DEM,
AGA K(HiEm)!

ES, DENNE SIDE TIL HJELP IPDR STUDENTER. MED OVERTAI4LSESVANSK
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FJELLANGERS
OPPMÅLING OG LUFTKARTLEGGING

Ir\c

Gratis hjemkjøring i kveld?

La ikke straffeparagrafene tyngde Dem. Unngå likevel den ufrivillige

Mallorca-turen. Bruk UKA's hjemkjøringstjeneste. La våre sjåfører bringe

Dem og Deres eventuelle bedre halvpart trygt og sikkert hjem.

Ordensvernet står til tjeneste med denne populære servicen fra revyen

er slutt til <'silingen» godt og vel er over. Senere hjemkjøring må avtales

før kl. 01.00 på Ordensvernets kontor i Nordre Rotunde.

Servicen er gratis, men avgrenses til Stor-Trondheims romslige grenser.

SKAL DE REISE	

VI STAR ALLTID TIL DERES TJENESTE:

REISEBYRÅ
Trondhjerns Sparebank

Kongens gt. 4, tlf. 21070, rikstlf. 27 222

Cicignons plass, tlf. 24840, 32460
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Studentersamfundet i Trondhjem

Studentersamfundet i Trondhjem har til dags dato aldri vært

så gammelt før. Dette er god nok grunn til en real fest, men 57-

åringen kaller ikke til jubileumsfeiring i år.

Hvor vil vi så med dette? Jo, vi vil ha sagt at Studentersam-

fundet, i kraft av sin alder, er et tradisjonsrikt samfund med et

miljø som er kjent langt utenfor de runde veggene. Dermed er

det ikke sagt at vi kjenner de miljøskapende kreftene innenfor

veggene.

De følgende sidene kan kanskje hjelpe oss litt med å forstå

bakgrunnen for miljøet og tradisjonene.



Alle arkitekter og inge-
niører har bruk for
branntekniske kunnska-
per når de kommer ut i
arbeidslivet.
Følg derfor undervisnin-
gen i brannteknikk ved
N.T.H. - og les tidsskrif-
tet «MOT BRANN».
Kontingent kr. 10,- pr.
år.

Norsk Brannvern

Forening
Cdr) 	 Klingenberggt. 5, Oslo

Aktieselskabet

SYDVARANGER

Klubbstyret

KLu Å  ETEN,

Klubbstyret kan sies å være det andre STYRET i Studentersamfundet,

og har fått sitt navn fra den hyggelige Klubben. Her kan man lese

«Donald Duck» eller lokalaviser fra det ganske land, se TV eller spille

gitar, og alt foregår på samme tid.

Vårt mest populære arrangement er nok likevel den nesten ukentlige

klubbaften. Ingen mannlig student med respekt for seg selv unnlater å

benytte denne anledningen til å få Trondhjemspian på dansegolvet

og/eller .... Mange lykkelige, ekteskapelige forspill gleder vi oss over

å være medskyldige i.

Vi gjor også vårt til å stimulere studentenes åndelige lyster. Vårt fyldige

bibliotek består av seriøs og aktuell litteratur. Tidsskriftsamlingen omfat-

ter alt fra teknikk til kultur, og Farmand må nevnes spesielt.

Det er også vi som arrangerer filmaftenene med helaftens spillefilmer,

og det er vi som har ansvaret for utstyret til alle spill man kan leie i

Kontrollkontoret. Klubbstyret's gode bløtkaker er en privat hemmelighet.

Kort og godt: Vi er studentenes velferd.
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Fotogjengen

Motto: Ta et bilde først, angr etterpå.

Når man fester, vil ens reflekser som regel sløves etter hvert. Men det
skal mye (spirituosa) til at man i løpet av en UKE-kveld ikke registrerer
intense, korte lysglimt rundt om i Huset. Disse står Fotogjengen for. Vi
lyser opp festlivet til glede og ergrelse for deltakerne, som etter noen
dager får tilsendt mer eller mindre uventede, autentiske bevis på ens fest-
form. Før bildene brennes eller hives i papirkurven (på grunn av frykt for
eventuelle følger), så tenk litt på den arbeidsinnsatsen som ligger bak. En
del fotograferende amatørstudenter, eller omvendt, jobber i sitt ansikts
sved i mørkerommet lenge etter at det er blitt stille i Huset og vaskekonene
strever med sitt. Dette gjør vi til minne og gled for folk flest, til nytte for
Studentersamfundet, og til hygge for oss selv.

Denne Samfundets minste gjeng har ellers en rekke arbeidsoppgaver
med bi. a. UKE-filmen, kanonkjøring og fotografisk dekning av møter og
arrangementer av alle slag fra immatrikuleringshøgtiden til titusenmeteren
på Stadion. 
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REGI

REGI, med trykk på første
stavelse, driver sin muldvarp-
virksomhet på og under
scenen. Det er vi som har
ansvaret for alt det scene-
tekniske, og til vedlikeholdet
disponerer vi et verksted
som mange påsegforståere
misunner oss.

Men vårt arbeidsområde
spenner over et langt større
felt fra skifting av kullsyre-
flasker på ølmaskinen i Bo-
degaen til skuddet i Stars
& Stribes.

Kremen av alt Regiarbeide
er likevel UKE-jobbinga og
kjøringa av rævy'n. Den siste
hektiske uka før U-dag ar-
beider instruktøren og Regi
i fellesskap med lyssettinga.
Alle uvedkommende perso-
ner blir sett på som spioner,
og behandlet deretter. I den-
ne tida blir vår døgnrytme
utsatt for en sterk fase-
forskyving som gjør det lite
hyggelig å tenke på skolen,
men UKA er GØY, og vi
koser oss likevel.
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ELEKTRO
INGENIØRER

Som ledende firma i produksjon av
elektroteknisk materiell i Norge,
har vi til stadighet behov for personell
til de forskjellige tekniske avdelinger, som
omfatter de fleste elektrotekniske områder.

Apparater — høyspent og lavspent.
Elektronikk — servoteknikk og fjernkontroll.
Roterende maskiner — generatorer og motorer.

Stillingene byr på interessante og allsidige
arbeidsoppgaver i et rikt og hyggelig
teknisk miljø med store muligheter for
såvel nyuteksaminerte som erfarne ingeniører.

Muntlig eller skriftlig henvendelse
kan skje til vårt personalkontor,
som vil være behjelpelig med nærmere
opplysninger. Sentralbord: 55 70 90.
Postadresse: postboks 429, Oslo 1.

NEBB
ÅK TIE SE LSKAPE T

NORSK ELEKTRISK & BROWN BOVERT
OSLO
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Akademisk Radioklubb

ARK består av individer med særlige interesser og muligens en viss

sans for tekniske finesser og studentikos. Vi har blant andre fostret folk
som Vebjørn Tandberg og Bernt Førre.

Våre tradisjoner i kringkastingsbransjen strekker seg helt tilbake til

1923 da vi drev den eneste kringkaster nordafjells. Våre rike erfaringer

kommer naturligvis UKE-senderen til gode, og vi setter fortsatt vår stolt-

het i å ha færre tekniske feil enn NRK. Vi arbeider ikke i mørke, men

bare en beskjeden del av vår virksomhet får offentlihetens lys over seg.

Jeg tenker t. d. på den regelmessige assistanse med sambandstjeneste

for lokale idrettslag og avvikling av telegrafikurs for alle interesserte i
Trondheim og omland.

Våre bidrag til å styrke verdensfreden består blant annet i forbrød-
ri ngsvirksomhet over kortbølgen ved hjelp av vår egen radioamatorstasjon

som trygt kan karakteriseres som landets mest kjente.

Forovrig er det vår mening av UKA er GØY.
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<Spis i Samfundet)

er god gamal skikk, men

høver det slik så sjå inn-

om kaffistova vår.

Kafeteriaservering.

Heimtriveleg og godt.

Forsterkerkomiteen

Studenter
Skal hybelen males,
vaskes og flis --
gode råd da gi's

hos

Fribtjof Olsen Sønn Ras
FARGEHJØRNET

Eidsvoldgt. - jonsvannsveien

TRØNDERSTOVA
Kongens gt. ved Rutebilstasjonen

TRØNDERHEIMEN
Prinsens gt. 27  

Forsterkerkomiteen, eller kanskje bedre kjent som F.K. (utt.: EFF-KA),
tar hånd om alt det lydtekniske i Huset.
Dette omfatter i første rekke Scene- og Storsalslyder i alle varianter fra

den store, forventningsfulle stillhet til øredøvende rabalder.
Lyder av uanede kvaliteter sendes også ut til samtlige andre lokaler rundt

omkring i Huset, ca. 60 steder i alt, og vår høytalerpark teller over 250
stykker.
Videre har vi ansvaret for den interne telekomunikasjon som teller ca. 80

apparater tilknyttet automatsentral.
Foruten disse arbeidsfelter, er det også F.K. som sørger for lyden i

UKE-senderen. Til dette har vi på loftet et permanent utbygget studio med
et selvstendig lydanlegg, og herfra går vi N.R.K. en høg gang i de små
timer under UKA.
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Under Dusken
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Under Dusken er Studentersamfundets nesten ukentlige trykte organ.

Helt fra starten av i 1915 har bladet vært basert på selvfinansiering, og

påstås i så henseende å være enestående i Norge. Organet skrives full-

stendig frivillig — eller på diskret oppfordring — for det meste av stu-

dentene selv.

Den redaksjonelle hovedlinje, dersom det finnes noen, har alltid vært å

stille Samfundsstyrel i et så dårlig lys som mulig . Ellers er det studenter-

livet og verdensproblemene, fra de største til de minste, som ofres den

største oppmerksomhet i spaltene.

KAFFEKOS med

ARBEIDER•AVISA
tibonner
DE ogsh!

130131



Har du overveiet medlemsskap i

DEN NORSKE INGENIØRFORENING
FORENINGEN FOR ALLE SIVILINGENIØRER

Ingen kontingent under førstegangs

militærtjeneste og videre studier.

Redusert kontingent de to første år

etter eksamen.

NIF's generalsekretariat, Kronprinsens gt. 17, Oslo 1, gir råd om:

stilling, kontrakter, lønnsforhold

og sender på anmodning brosjyren: FRA HØYSKOLE TIL ARBEIDSLIV

Søknadsskjema for medlemskap får du i studentsamskipnaden og

studieadministrasjonen ved N.T.H.

Studentersamfundets orkester

Studentersamfundets Orkester er først og fremst kjent for sin særegne
tolking av «Stars & Stribes» ved festlige anledninger. (Verdensrekord: 2.02.6).
Men foruten å medvirke i Huset med all slags musikk — Mozart, Count
Basie m. fl. — avholder vi også uregelmessig konserter for en liten trofast
tilhørerskare. Denne skal enkelte ganger endog ha vært stor nok til å gi
overskudd i kassa. Av andre aktiviteter må nevnes at vi hvert år d. 16.
desember feirer Ludvig van Beethovens dåpsdag — vi kjenner ikke hans
fødselsdag eksakt.

Bak betegnelsen Studentersamfundets Orkester skjuler seg også et sym-
foniorkester og et storband, «Bodega Band». Disse har i fellesskap vært
ansvarlige for revymusikken under alle UKEr, og yter også i kveld sitt
beste i grava for at også De skal synes at UKA er GØY.
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Tre av oss
Elgeseter bro» i 1924 og deltagelse

Trondhjems Studentersangforening
Trondhjems Studentersangfor-

ening holder til på Søndre Side-
loft, hvor koret stadig overdøver
naboen, «Strinden», ved hjelp av
sine avgrunnsdype basser og sin
tallmessige overlegenhet. UKE-
koret «Pirum» har også sitt hoved-
kvarter på Sangerhybelen, der man
i riktig sene nattetimer også kan
støte på foreningens lyriker: Hol-
ger Lens.

På mandagskveldene finnes vi
i Sangerhallen, hvor øvelsene har
vært holdt siden 1929 da Huset
ble innviet.
Foreningen er foruten sine øl-

pauser også viden kjent for å være
et godt kor (nærmest aller best)
med et rikt variert repertoar. Kjen-
ningsmelodien. «Gammelt øl», er
bare en av spesialitetene. En an-
nen er talekoret «Olav Trygvason»
som blant annet har avfødt følgen-
de inserat i Adresseavisen: «Jeg
må si jeg følte meg i høg grad ille
berørt da jeg for en tid siden hørte
TSS synge «Brede Seil» i paradert
form. Kan noe gjøres for å hin-
dre en gjentagelse av taktløs-
heten-»
Studentersangforeningens histo-

rie er preget av en rekke turneer
til inn og utland, samt «Slaget på

i den like berømte «Ranheimstour-
neen» i 1929.
Foruten å være huskar i Samfundet, deltar vi ved studentenes tradisjo-

nelle Vårkonsert. Siste året har vi også kastet oss ut på det store plate-
marked. Koret har til nå gitt ut to plater med gamle Studenterviser fra
Trondheim.
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SAVOY
I MODERNE

00HBELIFILTER 	 GIR RIKERE DG SENERE KOKEGLEDE

Hver eneste SAVOY gir rikere og renere rekeglede!

Strindens Promenadeorchester

Strindens Prom. Orch. er Samfundets mobile orchester; hvori ordet mobil
er innlagt utspekulerte disharmonier. Eller på en annen måte — om man vil
—et noe forvokset «Guttekorps».

Repertoiret innbefatter alt fra Chopin's etyder (forspillet) til gammel danse-
musikk. Alt etter som det ikke passer.
Strindens deltar i så mye som mulig av Husets aktiviteter — fra motta-

gelser av Samfundets celebre gjester til barnetog 18. mai; for de små.
Dessuten ved banketter for diverse statsministre og Rosenborg's kamper
på Lerkendal.
Strindens er lettest kjennelig på sine uniformer hvori inngår floss, bowler

og/eller stråhatt.

Motto:
Ingen oppgaver er for store!
Ingen oppgaver e store nok!
Ingen oppgaver er for små!

SAVOY MED AKTIVT
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Bruksriktig formgivning —
et krav til
DANFOSS konstruktøren.

DANFOSS automatikk —
pen og holdbar finish,

DANFOSS's
produksionsprogram
er vidtspennende:
automatikk til stor e
anlegg, s m å anlegg,
kalde anlegg og
varme anlegg.

DANFOSS automatikk —
et kvalitetsprodukt,
som forhandles
over hele verden,

DANFOSS service er på
benene døgnet rundt!

B.RISBERG

Hjernen bak mange anlegg er
DANFOSS automatikk.

Moderne design kjennetegner
DANFOSS produktene.

Prikken over i'en på ethvert
anlegg er
DANFOSS automatikk.

På steder, en ikke ser,
sitter det DANFOSS automatikk
og styrer funksjonen.

STUDENTERSAMFUNDETS INTERNE TEATER

S.I.T.

• Opererer på Sarnfundets scene
• spiller enaktere
• leser egne og andres dikt
• viser kavalkader av gode gamle nummer

fra gode gamle UKER
• gjøgler og viser seg frem

så ofte som mulig
• på Samfundets moter

UKE-revyen & S.I.T.

S.I.T. skriver revyen
S.I.T. skaffer instruktor til revyen

i år Erik Lassen
S.I.T. spiller revyen

SAMFUNDET tar imot applausen
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Taktekking

utføres av
våre fagfolk

A/S Trondhjems Papir- og Papfarik

Stålreoler og skap

for oppbevaring av

verktøy, utstyr

og reservedeler

GRENSEVEIEN 82
05L06 - NORWAY
TELEFON *68 35 87

JON SIVERT NIELSEN

Vi er på lufta i NRK's ettermiddagspauser
hver dag i tiden 21/10-12/11.

Våre sendinger finner De på følgende frekvenser:
Mellombølgen	 1313 kHz (228 m)
Kortbølgen	 9645 kHz (31,1 m)
FM-båndet	 99,5 MHz
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Ca. 750 studenters innsats har det kostet å bygge opp den maskin som

nå har startet — UKA-67. Og det er dyrt.

Hvorfor? Hva får 750 studenter til å forlate tegnesalene? Det finnes kun

et svar: Trondheirnsstudentene har virkelig overskudd til å foreta en felles

innsats på det ikke-faglige plan. UKA-67 følger opp den tradisjonsrike rekke

av Studenter-Uker. Her i Trondheim skapte man begrepene Studenter-UKE

og Studenterrevy, og her har man gått i brodden for å utvikle den.

Når ALLE slutter opp om ALT som skjer, DA blir det virkelig UKE.

Studentersamfundets livskraftige pengemangel har etterhvert gitt UKA et

sterkt kommersielt preg. Dette kan mislikes, men er uomtvistelig nødven-

dig skal vi kunne sitte her som herre i eget hus. Vårt lovpriste studentmiljo

hadde neppe vært noen realitet uten nettopp dette Huset.

UKA og dens miljø skapes ikke av studentene alene. Uten den store vel-

vilje fra publikum,lorretningsstanden og våre annonsører, hadde man ikke

klart å lage de mange vellykkede Uker,

Jeg vil takke for all velvilje og tålmodighet som vi studenter blir møtt med

her i Trondheim. I visshet om at dere til sine tider også kan ha glede av

oss, sier jeg god natt og takk for i aften.
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Kart over Huset  	 87
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Pub  	103
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