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CHEORD
(eller varför är det så mycket

SMusK i emiäsiiiiieö)
Jaha, så var det dags igen då. Vi ska till De verkade roligare än Företagsekonomi
tryckeriet om ett par timmar med denna ·90 i alla fall. Särskilt en verkar lovande,
Rlfiiij�[�!l , och jag har som vanligt inte den heter Killer Budgies...
På tal om att byta ämne; RpB verkar
skrivit inledaren ännu.
Detta nummer är dominerat av fram vara i det närmaste spikat nu (se annons
förallt 3 artiklar. Gurgagasque (vilken i sniislii_�@!l ). Det är väl lika bra att gräva
layout!), Avrättning samt SMusK (omslag ner stridsyxan, sluta sörja över Elektros
+ 6 sidor). Nåja, Quonsert är det ju bara borggård, och gå dit och ha kul. Om
en gång per år, och den var bra! För en nu gräsmattorna ska plöjas upp manuellt
gångs skull har vi fyrfärgsomslag också. (till musik), kan man väl vara med själv.
(Idolbild)
Personligen har jag varit ganska neutral
När ni får detta nummer har det gått i frågan tidigare, men jag tänker gå dit
6 veckor sedan det förra, pga påsklov och och höra på Lolita Pop. Deras senaste
omtentavecka. Personligen använde jag LP, Love Poison, har gått varm på skivtall
de veckorna till Rifö�!i.�@!l och till FD106 riken under tillkomsten av detta nummer.
Vektoranalys. Jag hoppas jag får godkänt
För ordningens skull tar vi en fräckis
på åtminstone en av dem...
också, som jag kom att tänka på under
Andra har slitit med två eller flera Westem-Pret:
tentor, och när vi klippte detta nummer
var fyra emitteurer upptagna med fysik - What does American Beer, and making
love in a canoe have in common?
eller elnät. Numera är vi ju så många
emitteurer (se redaktionsrutan nedan) att - Both are fucking close to water!
det går bra ändå.
För mig vankas nu TET del 1 (Tro Hej hopp!
ligtvis Erfarenhetskrävande Tenta) och jag
bävar redan nu. Det var ett av de ämnen
jag hade tänkt läsa ikapp under påsklovet...
Det blev inget boktips i det här num
ret, eftersom jag inte läst något riktigt bra
på sistone. Nu har jag dock investerat en
del av studiebidraget i lite nya SF-böcker.
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Osquars backe 12
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Nästa manusstopp onsdag 26 April.
Biider som skall vara med I aktuellt nummer lämnas in
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.
I P.ifu§Ai�l!_�!l gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar fur.
Baksida: av Patrik

Framsida: Blyga Betan av Bellman
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I skrivande stund är jag nyss hemkommen
från våra grannar i öst. I dagarna· tre
har våra finska kollegor gjort sitt bästa
för att jag och två andra kamrater från
sektionen skulle trivas och ha det bra. Vi
har varit och hälsat på teknologföreningen
i Helsingfors och varit med på deras 117årsfest. Eftersom det var en mycket trevlig
helg som gav både nya vänner och en hel
del skratt vill jag dela med mig lite av
min entusiasm över det här med att Aka till
andra skolor på kalas. Alla är välkomna
att åka på fest. Inbjudningar som kommer
till sektionen sätts upp på styrelsens tavla.
Tycker man en inbjudan ser intressant ut
kan man skriva sitt namn på den och

sedan kontakta vice ordf(Mats Bergmark). Ian jobbar med frågan och har skrivit en
Vissa kalas är till och med GRATIS. Jag artikel till dagspressen som förhoppningsvis
skall också berätta att, om man Aker och kommer in. Vi diskuterar just nu hur
representerar Elektrosektionen, kan man och när vi skall protestera och ett förslag
få ett bidrag på 200 kronor till present. är att vi skall ut och demonstrera med
Så varför inte göra slag i saken och Aka overall,smeck och orkestrar en lördag i
iväg till Lund, Göteborg, Norge eller något april. Blir det så hoppas jag att så många
annat trevligt ställe. Jag rekommenderar som möjligt ställer upp. Med tanke på
att vi är några tusen på skolan kan det
det varmt!
Ingen har väl kunnat gå miste om bli en kraftfull protest. Exempel på hur
att tekniska högskolan har fått avsevärda nedskärningarna skulle slå är att det blir
nedskärningar i Feldts budget. Vi måste färre övningsgrupper, färre tentatillflillen
reagera! Även om vissa av oss kommer och färre undervisningstimmar per vecka
att hinna ut innan några större fflrandringar Tänk efter, bli förbannad, reagera och ställ
märks måste vi tänka på våra yngre och upp!II!
kommande E-teknolger. SNOarna på skoEder alltid llka tlllglvne Ordf

TJABABBABA!
Efter många, lyckade och omtalade ar
rangemang(= KULTARR) sitter vi nu här
igen och skriver vår omtyckta och belästa
spalt. Sara är bakfull men det är inte jag.
Smuskquonserten genomfördes med
stor pompa och ståt och det var många
bejublade framträdanden. E.n vecka senare
intog vi Svarta Rummet för att där lura
av våra kamrater pengar. Ett välbesökt
och bejublat arrangemang(= KULTARR).
Efter att vi tagit igen oss i ett par veckor
besökte vi Kungliga Dramatiska Teatern
och såg på "Lång dags flint mot natt".
Innan arrangemanget (= KULTARRET)
var vi kvasiintellektuella och drack subbad
sherry i Legationsrummet.

Planerade arrangemang(= KULTARR)
framöver:
West Side Story å Chinateatem i början
av maj
• Eventuellt samkör med idrottsledaren
framåt maj
t> Övriga anangemang (= KULTARR) kan
dyka upp alltefter önskemål och behov

*

KULTUR ÄR KULT!!!
Kulturattache Martin Wennberg
Anita Frisen
Kulting
Sara Leggese
Kulting
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SNOORD

eller

vart tog alla pengarna vägen???

Det är allom bekant att om man saknar
pengar blir livet i allmänhet lite tristare. 1
den budgetproposition som regeringen har
lagt fram har det skett nedskärningar på
2% av anslagen till de tekniska högskolor
na. Dessutom har det skett nedskärningar
på andra håll vanor livet till hösten kan
bli riktigt trist. För elektros del kan detta
innebära färre övningsgrupper, färre labo
rationer, mindre schemalagd tid, indragna
kurser mm.

STUDIENÄMNDSMÖTET
14/3

TENTARESULTAT

Jag har tänkt att en stående punkt i SNOORD skall vara statistik från de senast
genomförda tentorna i årskurs 1 tom 3.

Period 5:

Kurs

Antal tentander

Varav godkända

Årskurs 1:

Elnät del 1

E-88: 185 st
24 st
övr

94 st dvs 50 %
4 st dvs 17 %

Årskurs 2:

Fysik del 2

E-87: 144 st
54 st
övr

77 st dvs 53 %
19 st dvs 35 %

143 st
95 st dvs 66 %
Elkraftteknik tot
Årskurs 3:
Vi diskuterade länge hur budgetnedskär
ningarna skall tacklas på bästa sätt. Det
Nästa studienämndsmöte är den 8:e maj,
kom dock inte fram några briljanta förslag.
kom då!!
En atbetsgrupp tillsattes som fick till upp
gift att försöka ta fram de minst smärt
KN - KursNämnd
REFTEC
samma besparingsåtgärderna.
- Teknologer och kursansvarig som träffas
Vi valde också Peter Thärning E-87 - Teknologsektionen inom SFS.
under eller efter en kurs och diskuterar
till ny teknologrepresentant i institution - Samordnar de tekniska högskolornas
problem och ev. förbättringar på kursen.
sstyrelsen för Plasma med fusionsforskn
verksamhet vad gäller utbildningsbe
God
möjlighet att påverka.
ing.
vakning och studiesociala frågor.
- Politiskt obunden.
IS - lnstitutionsStyrelserepresen

NYA FUNKTIONÄRER

Till nästa läsår skall det väljas ny viceSNO.
Som sådan är man elektros representant i
StudieUtskottet (SU), vilket är kårens or
gan vad gäller studiebevakning och stud
iesociala frågor både inom KTH och på
riksplanet. Är du intresserad så prata med
mig eller Robert Ekengren E-87.
Dessutom skall det väljas nya teknolo
grepresentanter till profilgrupperna för de
olika inriktningarna. I profilgruppen för
söker man utveckla och förbättra sin speci
fika inriktning. Detta är alltså något för er
som börjar fyran till hösten!
Inför det nya läsåret behövs det dessu
tom årskursansvariga för kursnämndsverk
samheten. Är du intresserad så prata med
Åsa Danielsson E-87 eller med mig.
Detta är ett försök till att bringa lite klarhet
i hur teknologerna är organiserade inom
högskoleväsendet.

SFS - Sveriges Förenade Studen
ter
- En paraplyorganisation för Sveriges hög
skolestudenter.
- Ca 150 olika kårer ingår.
- Förhandlingspartner gentemot myndigheter.
- Partipolitisk.

tant

SU - StudieUtskottet

- Det kårorgan som har hand om utbild
nings- och studiesociala frågor.
- Representanter från alla sektioner
(viceSNO).
- Remissinstans.

- Teknologrepresentanter som sitter med
i institutionerna för att där tillvarata tek
nologernas intressen.

SR - StudieRådet
- Ett referensorgan där SNO från alla
sektioner sitter med.

ESN - Elektros StudieNämnd
- Teknologorgan som bevakar linjens ut
bildning.
- Håller i kursnämndsverksamheten.
- Alla teknologer välkomna att deltaga!

Lev väl och sköt om er.

ESN · Elektros !lucllenimnd

KRAM
Lena Helge

IS · In.tltutlonsStyrelserepresentant

eder SNO (studienämndsordförande)

4

&ffiissiiffiiå

Nr 3-89

Lediga platser

i institutions-styrelser 89/90
lnst. för talöverföring:

1 elevrepresentant till styrelsen samt en suppleant.

TdE, Tillämpad elektronik:
2 ordinarie ledamöter.

lnst. för mikrovågsteknik:

1-2 vågade teknologer som ordinarie ledamöter.

lnst. för Plasmafysik:

Ev. någon ordinarie ledamot.

Plasma med fusionsforskning:

En st ordinarie ledamot samt dito suppleant.

Inst.gruppen för Elmät & reglerteknik:

Ledig plats fBr en teknolog såsom ordinarie.

Matematikinstitutionen:

EKC, Elkraftcentrum:

En ansvarskännande teknolog till styrelsen.

Fysikinstitutionen:

Ev. en ordinarie ledamot

Tre kraftiga elektriker behövs till styrelsen.

Arbetsvetenskap:

samt en suppleant.

1 ordinarie ledamot.

TDS, Telekommunikations- & Datorsystem:

Är du intresserad av att göra en insats och
samtidigt lära dig själv något på kuppen?
Kontakta då snarast:

3 målmedvetna elever som ordinarie ledamöter.

TTT, Teletransmissionsteori:

din IS-nisse med tfn 152773

Intresserade teknologer till 2 ordinarie platser och lilca
många suppleanter.

Johan Enfeldt E-87

Som jag sagt tidigare är dessa styrelser de organ som bandar planering,
ekonomi, forskning & utbildning (m.m !) inom ramen för respektive
institution. Vår representation där är därför viktig och i flera frågor 'har vi
också en direkt möjlighet till påverkan. Alla frågor är ju inte lika intressanta
för oss, t ex vissa rena personalfrågor, men som sagt en del och dessutom
är det kul att få lite "inblick" i mera än själva utbildningen. Antalet möten
varierar en hel del mellan institutionerna men oftast rör det sig om en par-tre
möten /termin. Om du är intresserad tag kontakt med mig så kan vi leta rätt.
på en plats i just "din" institution. Du kommer också att få en del utförligare
information.
Tag chansen!
Johan Enfeldt, E-87

5
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Häpp!
Så gick äntligen det stora Västeråsarrangemanget av stapeln. Tidigt
en onsdagsförmiddiag under en strålande vårsol, i en bitande (po
lar) vind äntrades bussarna till Gurkastan för en dag (och natt)
av studiebesök, allehanda upptåg och GASQUEANDE!! För alla
var detta belöningen efter en vecka fylld av tentor och an
dra umbäranden, vilka för E88:or bestod av Pa-tenta som
artikelförfattaren givetvis känner sig manad att visa sina
"färdigheter" i längre ner på sidan:

Dosor, smeck och overdl,
phästarstassen, inget prdl.
Alla lika,
ingen svika.
vi nu höja, säga skdl!

Program Gurkagasque(input,output);
Type
Osquarulda = packed teknolog of KTil;
Var
Promille,dB : real;
Ton
: boolean;
Procedure Song&Häf;
Begln
dB:=mer;
Promille:=mer;
IF (dB = massor) and (Promille> nog) then
Ton:=false;
end;
Begln
Whlle Osquarulda In V:ås Kårhus do Begln
Promille:=lite;
dB:=lite;
Osquarulda:=Osquarulda + mat + nubbe + öl;
repeat
Song&Häf;
untll Sthlm;
End;
End;

6
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Rå gitarr, synth, trummor d' skrik.
det är Ordo Boys metodik.
Vilket ös
mycke' klös,
hdller stilen med rockharmonik.

Föreläsare gasquen gästade,
liksom vi andra de phästade,
bägaren höjd,
gutdr och fröjd,
Almen även scenen bevistade.

..

Det hdlls gasque i Väserds,
Teknologer frdn KIH
E-osqarulda smörjer sitt krds,
drack å' sjöng d' stod pd,
nubbar vi sukta,
Väggarna skaka,
strupar vi fakta,
Golvet det knaka,
med bäsk tills vi alla förgds.
Men kdrhuset stdr ändå.
Hoppas på omstart nästa är gör:

7

Jörgen LeiJon
E-88
Anders Törnblom E-88
Stefan Andersson E-88
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SRKB-89:s ruta

Glad senpåskl
Hoppas påsken har varit till nytta och nöje för er
alla. Hoppas inte krafterna har sinat efter rader med
omtentor eller för mycket ägg.
Sedan sist det fanns något att läsa från vår
periodvisa rapport i den eminenta Emissionen har det
hunnit hända en hel del på studieresefronten. Både
moln och solsken har visat upp sig.
Ett av molnen är att företag som tackat ja till
företagskv!lll ändrar sig i sista stund och inte kommer.
Mycket pengar som vi hade räknat med Men det
finns andra som sköter sig bättre. T ex BPA El som
var hos oss 28 februari och Candela lndustådata AB
den 6 mars. Annat att i skrivande stund se fram emot
är Domändata den 21 mars, samt ett antal temadagar
för näångsliv och/eller teknologer. Elkraftdagen går
av stapeln 15 mars, DSP- och PC-dagarna den 18
april. De två senaste· är endast till för näringslivet.
Vår del i det hela består i marlcservicen. Förresten,
om Du som är studieresedeltagare har tid och lust
att göra Dig populär hos arrangörerna den 18 april,
kontakta någon av de ansvariga för temadagarna.
Andra evenemang framöver är att vi skall gå

på studiebesök hos Ericsson, 12 eller 13 april, och
ABB, 26 april. Dessa studiebesök är obligatoriska
för alla som skall med på resan.
Finns det någon som undrar hur det ekonomiska
läget ser ut? Jodå, vi har fått ihop mer än hälften
om man räknar med de inbetalningar vi gjort ur egen
ficka. Prognosen är dock sådan att vi nog måste rlilcna
med att fiska upp en del ur den egna plånboken för
att det hela skall gå ihop.
Det ser ljust ut med möjligheterna att få ihop
studiebesök på plats i Japan och Korea. Tyvärr har
vi fått skära bort besöket i Kyong-Ju, den gamla
kejsarstaden i Sydkorea, på grund av tidsbrist, likaså
sightseeingturen i Osaka.
De mentala förberedelserna i form av Japan
och Sydkoreakursema är till hälften genomförda.
Koreadelen är på gång just nu under period sju och
kommer att fortsätta i period åtta. Inte riktigt enligt
planerna, alltså. För information om tid och plats se
Skåpdörren.
1ill sist, om ni väntar post adresserad till SRKB89, kolla gärna själv i postfacket på Kåren emellanåt.
Nyckel finns i Skåpet, postfacket på Kåren är märkt.

På återläsande.
Mvh Katarina Cedermark, sekr SRKB-89.
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VARBAL

Vi behöver hjälp med:
*
*
*
*

HEJ!

Mottagning av gäster(gäma busigt)
Punschorientering
Stugan-Hugan-kör
Inkvartering

Dessutom kommer en del andra fest
ligheter gå av stapeln denna helg och efter
som deltagarantalet är begränsat kommer
naturligtvis de som hjälper till att få förtur
till dessa kalas.
'lycker DU att något av det här låter
som en utmaning, tag kontaktlll!

Det är vi vi som är VBK89 (vårbalskom
mitt�) och vi håller som bäst på att planera
och arrangera 1989 års vårbal. Vårbal
är inte bara vårbal. Det är ett tte-dagars
arrangemang med massor av spex, bus och
skoj.
Helgen sträcker sig från den 29/4
till den 1/5. Till alla dessa festligheter
kommer gäster från när och fjärran. Vi
behöver DIN hjälp för att göra helgen så
angenäm och trevlig som möjligt for dessa
gäster.

Hälsar VBK89 som består av:

Mats Bergmark (Ordf i VBK,vice Ordf E-sekt)
Christina Weckman (Ordf E-sekt)
Karin Heden (Sekreterare)
Ulf Strömgren (Klubbis)
Jacob Norrby (oxå Klubbis)
Bodll Alexander (Fan& Rått)
Mlkael Bäck (Frequensnormal)
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Henrik Ekelund.
Topptränare inom
svensk industri.
Henrik är en entreprenör i varje tum,
med ett par framgångsrika nya företag
bakom sig. För fyra år sedan startade
han Business Training Systems.
BTS är ett företag där man tränar
chefers affärskunnande med avancerade
si�uleringsspel - ungefär på samma sätt
som piloter tränas med flygsimulatorer.
Bland kunderna finns många av Sveri
ges mest välkända storföretag.
Henrik föredrar utmaningar även på
fritiden - en bestigning uppför Kiliman
jaro till 6.000 meters höjd är både ett
äventyr och en naturupplevelse.
Det viktiga är att alla risker är kalkyler
bara.
För att hålla huvudet kallt föredrar
Henrik mineralvatten.
Men inte vilket vatten som helst - utan
Vichy Nouveau.
Vichy Nouveau innehåller lite mindre
kolsyra. Och framför allt - lägre salthalt.
Dessutom har hälften av natriumsalterna
bytts ut mot kaliumsalter. Kaliumsalter
har nämligen ingen blodtryckshöjande
effekt.
Prova Vichy Nouveau du också.
Du kommer att upptäcka att det är ett
pärlande friskt och gott mineralvatten.

VICHY�
NOUVEAU

Mineralvattnet med balanserad salthalt.

Pripps Konsumentkontakt 08-757 70 50.
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KUNGLIGA TEKNISKA
HÖGSKOLAN
Rektors ämbetet

KUNGÖRELSE

KUNGL TEKNISKA
HÖGSKOLAN
Sektion E

1 9 8 9-02-20

STIPENDIER FÖR PRAKTIKTJÄNSTGÖRING UTOMLANDS
Härmed ledigförklaras stipendier ur Civ ing An
ders Malmes fond.
Fonden har till ändamål att lämna bidrag till
studerande vid KTH : s E-linje för mö j liggörande
av praktikt jänstgöring utomlands - främst i Eng
land, Tyskland och Frankrike - under sommar
uppehållen . Även examensarbete utomlands kan
komma ifråga . Företräde ges dem som specialis
erar sig på starkst römsteknik .
Stipendiernas storlek är beroende av antalet
ansökningar och deras kvalitet . Troligt nor
malbelopp ungefär 10 . 000 kr .
Tilldelade st ipendiebelopp utbetalas normalt
efter hemkomsten . Förskott kan dock utbetalas
efter särskild ansökan .
\ltterligare upplysningar om stipendiet kan er
hållas från Kansli E, tfn 0 8 / 7 9 0 9 1 7 0 eller 790
8494 .
Ansökan om st ipendium ställs till rektorsämbe
tet och skall ha inkommit till Kungl Tekniska
Högskolan, Registratorskontoret , 1 0 0 4 4 Stock
holm, senast den 28 april 1 9 8 9 .
Ange diarienummer 1 9 6 / 8 9 .
Ansökan ska l l , utöver det sökta beloppet s stor
lek innehålla :
- Uppgift om avsedd praktik/examensarbete (kan
få kompletteras i efterhand)
- Gymnasiebetyg, betygsutdrag och, för exam
ensarbete , helst rekommendation �rån ansvarig
handledare
I ansökan skall anges vilka övriga finansier
ingskällor som kan vara aktuella .

KUNGÖRELSE
1 9 8 9-02-20

STIPENDIUM FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSTUDIER I USA
(Dnr 1 9 7 / 8 9 )
Sektionen för Elektroteknik vid KTH ledigkungör
st ipendium ur " John och Karin Engbloms stipen
diefond" .
Fonden "skall hava till ändamål att mö j liggöra
studieresor till USA" för vid KTH utbildade ci
vilingenjöre r . Stipendierna avser telekommu
nikationsområdet och föret räde lämnas sökande
som bedriver eller har för avsikt att bedriva
forskarstudier ( för licentiat- eller doktor
sexamen) . Den avsedda utlandsvistelsen bör om
fatta minst sex månader .
Stipendium är skattefritt och skall huvudsak
ligen avse merkostnader för uppehälle, resor
etc .
Beloppet kan variera beroende på vis
telsens längd, övriga finansieringsmö j l igheter
mm. Tidigare utdelningar har legat mellan 9 0 . 000
kr och 140 . 000 kr för ett år .
Ansökan om st ipendium görs på särskild blankett
till KTH : s registratorskontor, 1 0 0 4 4 Stock
h.o lm. Ansökan skall ha inkommit senast
1 98 9-04-28 och innehålla närmare uppgi fter an
gående sökandens person, redogörelse för plan
erade studier, uppgift om annat st ipendium som
erhållits eller sökes samt om möjligheter till
annan finansiering . Stipendiet är förenat med
skyldighet att avge skriftlig redogörelse för
studieresultat och användning av stipendiet .
Ansökningsblankett kan rekvireras från
kansli E, tel 0 8 / 7 9 0 8 4 9 4 eller
skolans registratorskontor tel 0 8 / 7 9 0 7 0 1 5 .
Ytterligare upplysningar kan lämnas av
kansli E , tel 7 90 9 1 7 0 eller 7 9 0 8 4 9 4 samt
Erling Dahlberg, tel 7 9 0 8 4 3 0

Så snart besked om att praktikplats erhållits
skall ansökan kompletteras med uppgift härom.
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Lasershow
•
I Vax-kab

I TV-Expressen inför programmet Veten
skap den 13 mars, som handlade om kaos
forskning och fraktaler, kunde man läsa
följande definition:
"Fraktaler är former, färger och mönster
som bildas på en datorskänn om man ger
den några enkla startkommandon. Som
levande organismer växer de över skännen.
Oändligt skiftande, bedövande vackra och
- till dataoperatörer och vetenskapsmäns
stora förtret - helt oförutsägbara."
I aiiifälii� kan vi nu avslöja de en
kla kommandon som ger upphov till dessa
fenomen. I Vaxkab är det emellertid
inte skännama som drabbas utav dessa
krälande fraktaler utan laserskrivarna! Följ
råden noga så får du se dessa förtrollande
former:
1. Kopiera en användbar text med kom
mandot COPY <GRAPE.PUB> MANDL
AR.TXT <>

2. Skriv ut texten på matrisskrivaren med
PRFS MANDLAR.TXT

3. Ge det magiska startkommandot RUN
<GRAPE.PUB> MANDEL och välj in
gångsv!irden ur tabellen MANDLAR.TXT.
4. Se uppi En PostScript-fil bildas på ditt
konto som tar 260 block i anspråk. Skriv
ut den med PRPS FRAC.PS.
Tänk på att det tar tid för en fraktal att
välla ut på disken så ge inte dessa magiska
kommandon på en kvartsrast eller något
liknande. Bäst är att hålla på någon gång
mitt i natten, ty det kan nämligen ta uppåt
en timme innan fraktalen krypit fram på
pappret.
I nästa nummer får du veta mer om
fraktaler och i synnerhet Mandelbrotmä
ngdens fraktala egenskaper.

Janne
The Reverend Wmg Fu Fing com
plained today that Christian leaders were
refusing to threaten his life because of the
offensive nature of his novel, ''Fuck, YESI
A Guide to the Happy Acceptance of Ev
erything."
''My book is just as obnixious as
anybody else's," Wing Stated, '1 certainly
deserve a price on my head. Maybe $4
million is too much to ask. How about
some MacDonald's coupons?"
Reacting to the massive news cover
age given to "Satanic Verses" by Salman
Rushdie, Wing announced that Walden
books, Daltons and many others major
book chains have refused to carry bis book
for a full year before Rushdie's Novel ap
peared. Also, the Canadian govemment
has attempted to ban it. ''But do you think
anybody cares?" Wing bitched.
This is another example of America
being bested by foreign competition, ae:
cording to Nick Palmer, spokesman for

FUCK, YES!
Author complains of death threats
Shepherd Books, publisher of "Fuck,
YES!". '1f some of our so-called religious
leaders would climb out of bed and whip
good Christians everywhere into a frenzy,
then foreigners would be buying Ameri
can books instead of American 's buying
foreign books."
''Fuck, YES!" is a novel in the form
of a self-help book; it has been highly pri
ased by reviewers in several obscure mag
azines. "It really is a shame," according
to book reviewer Talcott Blitch. "'Fuck,
YESI' could pottentially offend millions
of people across the world, but it's being
virtually ignored. Really, there's some
thing in there that'll bother every special
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interest group but lesbians."
When �ked about Reverend Wing,
Palmer said, ''Wing's banannas." How
ever, he pointed out, the Ayatollah Khome
ini 's orders to kill Rushdie have spurred
sales of "Satanic Verses" far beyond the
wildest hopes of it's publishers. "If some
one threatens Wing, we 're going to put
him on Letterman or Carson, I can promise
you that. This sucker's not going into hid
ing. That's not the American way. That's
for sure."
This uncopyrighted material copied by:
Gordon Letwln
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DKS avrättade på p-klubb
Få hade väntat sig att få se DKS
högtidligen avrättas på en av sta
dens före detta porrklubbar, Lido
på Söder. Inga nakna dansöser
fick vi se men en lång, lång av
rättning.
Tisdagen den 21(2 skulle OKS utplånas
från jordens yta genom ettans försorg.
Samling i E l 17:37 var det sagt. Så
smånigom fick vi en spännande busstrans
port till platsen för evenemanget. Vart
skulle vi? Grand? Slottet? Globen? Verk
ligheten överträffade (läs underträffade)
alla spekulationer. Det blev Lido på
Hornsgatan.
Vid sjutiden började spexet. Vi fick
se en serie sketcher som gjorde parodi
på årets nOllegrupper och deras uppdrag.
De flesta nOllegrupperna blev parodierade,
ibland fyndigt. En av ljuspunkterna var
"Vi � helknäppa B-idrott . . . ". Spexet
blev dock inte så lyckat. Idrerna var
det säkert inget fel på men det gruvligt
långsamma tempot fick inte publiken att
skrika "omstart!" utan snarare efter mat
och dryck. Att konfrenciern dessutom
skötte telefonkontakten med skamdarjäg
arna och på så vis blev avbruten stup i ett
av en ringande telefon höjde ju inte tempot
direkt.

Efter spexet intog A-song scenen och
framförde en rad suveräna sånger. Roliga
texter och vacker sång fyllde lokalen och
den hungriga publiken för en stund. Som
avslutning framförde man en favorit i
repris: ''Varför Teknis . . . "

Äntligen final!

Ur-trdkigt.
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Ungeftlr kvart i nio vallades skmnderiet
in iförda chicka plastpåsekläder. Nu var
det dags för själva avrättningen. Som
väntat förde OKS ett sabla liv men man
lyckades hälla dem någorlunda i styr.
Avrllttama hade satsat mycket på att göra
en personlig avrättning av varje DKS
medlem med sarkasmer och pikar på flera
plan. Publiken fick t.o.m. öva in en ramsa
till "'Piff att framföra vid dennes dödsstund.

Snyggaste plugget i tjejjen?

Skrendarna blev milt avrättade en efter
en till de dundrande tonerna av "You're
gonna' get it". Avrttttarna hade räknat
med att skrendama skulle samarbeta på
scenen genom att svara på frågor, sjunga
sånger etc. Detta gjorde de givetvis inte,
vilket medförde att även denna del av
föreställningen blev seeg. Många hade
hellre sett en snabb och schlemmig avrät
tning, men jag måste hålla med avrättarna
att en individuell avrättning hade förutsätt
ningar att bli intressantare.

...medan "'Jan fick nöja sig med plast.

Redan döda har dötrist.

�nna spelade bättre än spex-enseblen.
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Framemot tiotiden började det suga
i magen rejält. Då var det äntligen
dags att äta mat. Maten och drycken
var god men gasquedisciplinen var sämre.
Freqvensnonnalen fick jobba hårt för att
äska tystnad.
Knappt hann vi äta fltrdigt innan man
började rycka i bordsdukarna för att göra
iordning inför musiknOllans framträdande
med efterföljande disco. MusiknOllan
fick till mångas besvikelse bara dra ett
fåtal låtar och dessutom valde Lido's ljud
nisse att mixa bort sången. Som tur var
fick fansen åtminstone höra den sedan
nOllegasquen efterlysta mördarversionen

Nr 3-89

på "Jhonny be good" innan ljudet stängdes
av och det blev dans till vinyl i stället.
Snart tunnades folkmassan ut och dans
golvet stod gapande tomt.
Det här låter ju inte så positivt men
det är inte lätt att arrangera en hel.kväll
med så många olika delmoment: spex,
jakt, avrättning, pausuderhållning, mat,
musk, bar, disco mm. Dessutom lyckades
avrättarna inte bara hålla allt hemligt för
DKS (något som aldrig hänt förut) utan
även för varandra. För att slippa ryk
tesspridning och pladder planerades och
genomfördes varje delmoment av små grup
per som inte visste vad de andra hade för

Vi kommer aldrig att ge vika för fönster,
väggar och annat tjafs!

sig samtidigt som man förlade all aktivitet
utanför KTii's område.
Till slut skall jag på begäran framföra
beröm till den vackra och trevliga server
ingspersonalen.
För BiiiiffR�

bild:

Janne

Bellman

& Patrik

Jag bara dör och dör ,d .-. . .

ZZZZZZZ ! ! !

Gäsp. Kommer inte maten snart?

- Äh, pojkar, ska vi gå och ta en bischa
till7

Hdngel i AIDS-säkra kläder.

Vi tar en öl till. Vad annat kan man göra
en kväll som den här7 Visserligen kostar
det skjortan, men vad annat ska jag ta
mig till7 Uppe på obscenen (det heter
väl så när det gäller gamla porddubbar7)
händer det ju ingenting. Jo, titta, nu talar
ur-Osquar i telefoni Spaningsledningen
rapporterar att snart är tiden inne. För vad
om jag får fråga? Förresten, varför finns
det inte några poänger i sketcherna? Och
varför måste de vara så långdragna? Vilka
är det egentligen som skall avrättas? Är
det vi i publiken? Skall vi dö av hunger
och tristess?
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Nu anländer Den norsKa aidS-delegat
ionen, iklädda Black Jack's senaste kollek
tion. Storlek XXXL. Nu skall vi äntligen
få se skändarna förödmjukas! Men ack,
dessa förhoppningar kommer snabbt på
skam. Några mer högljudda, sprattlande
och obesvärade lik har väl aldrig skådats.
Hela avrättningen får något av löjets skim
mer över sig, när en Konglig, efter att ha
blivit giljotinerad, vigt svingar sig ned från
obscenen.
Inte ens vinet till niaten tbnnår att läka de
djupa sår denna föreställning har tillfogat
min själ.
Leif Rllbe

En teknisk fysiker
i omvälvning

''Dri[ten· framfö allt''

Utveckling och omvälvning går ofta hand i hand. Vill man utvecklas framåt måste man vara beredd på
förändringar. Särskilt i ett dynamiskt företag.
ABB Drives, där jag jobbar, har minsann inte varit någon statisk jätte. Drives bildades 1983 inom Asea och
blev eget bolag 1985. Jag kom in i omvälvningarnas tid.
Visserligen har jag fått lära om ett antalgånger. Men jag har också haft förmånen att få uppleva en
spännande och inspirerande utveckling. Vitaliteten har dominerat.
Efter bolagiseringen och uppköpet av Ronkurrenten Strömbergs i Finland beslutades att Drives i Västerås
skulle gå från ett brett produktprogram till ett mindre antal huvudområden, bl.a. DC�ivsystem. Utvecklings
arbetet för likströmsdrivsystem ligger därför nu i Västerås. Ett mindre antal produkter, men med en
kvalificerad systemkompetens. Det innebar en mental omställning - men nyttig. Samgåendet med BBC 1987
innebar ytterligare koncentrationer. Trots detta är ABB Drives ett av de största ABB-bolagen i Västerås.
Idag ansvarar jag för konstruktion och utveckling av DC-drivsystem för industrimotordrifter. Alltifrån
mekanisk konstruktion, elkraftskonvertering samt elektronik och mjukvarukonstruktion. Mitt arbete är bl.a.
att inspirera en avdelning med mycket låg medelålder - runt 30. Samtidigt gäller det att hålla daglig kontakt
med marknads- och produktionssidan och även upprätthålla kontakterna med Finland och Tyskland.
Vidareutbildning? Ja, just nu genomgår jag ABB rives' Business Management Program. Det är
utvecklande och breddar kontakterna, vilket är viktigt i en storkoncern. Närmast? Något som lockar mig på
sikt är att få leva med kombinationen marknadsföring och konstruktion. Men först ska jag uppfylla mål
sättningen -89.
Michael Sahlin tog studenten i Gävle -76. Efter lumpen blev det Uppsala och teknisk fysik till och med våren
- 82. Kontakten med Asea fick han via exjobbet som behandlade en microdatorbaserad rotor.vinkel- och
varvtalsmätare. Michael var nyfiken på en storkoncern, helst med elektroteknisk anknytning. Asea blev en
större överraskning än väntat. Som elevingenjör under drygt ett år fick han kiinna på både utvecklingsarbete
och marknadsföring och fickjobba både i Sverige och utomlands. När han våren -84 kom tillbaka från
Kanada blev han erbjuden jobb på Asea Drives utvecklingskontor med elektronik- och programvaru
utveckling. 1985 blev Drives eget bolag. 1986 blev han sektionschefför den del inom Drives som ansvarade
för datasystemutvecklingen. Uppköpet av Strömbergs i Finland innebarflera coordineringsuppgifter för
Michaels del. Från juli -88 ansvarar han för konstruktion och utveckling av DC-drivsystem för industrimotordrifter.
ASEA BROWN BOVERI är världens störstaföretag inom elektroteknik. Företaget
har över 180 000 medarbetare i över 100 länder och 100 miljarder i omsättning.
Huvudinriktningen påforskning och utveckling är energiteknik. I Sverige har ASEA
BROWNBOVERJ, inklusive Fläktgruppen, 35 000 medarbetare inomforskning,
tillverkning, marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommuner.
Stora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås
och Växjö.

ABB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

All
ASEA BROWN BOVERI
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Ur Kongl. Elektrosektionens Stadga:
§1 2.5 Kongl 1 .SKALÄRmusikkårens musik håller alltid en
hög klass och SKALETTENs danser är alltid av ypperlig
kvalitet. Behöver man säga mer? OK då, för dem som
hade förhinder (eller fårhinder) den 24 och 25 februari,
eller kanske vill återuppleva...
Efter fårkör, förlåt förkör ska det visst triska fälten och potentialerna är gynn
vara. med billig bira i 12:an, är det samma ikväll, och vi som läser Tet del
gemensam avmarsch mot g:a musikaliska 1 får höra Lööken framföra saker som är
akademien. Efter tunnelbanefärd till Öster förståeliga Bla Is you or is you ain't
malmstorg (med fasvända rulltrappor, l:l. cp my baby och I' m so crazy 'bout my baby.
= 11' radianer) går vi till Nybro.kajen. (Han har väl inte gått och blivit pappa?)
Barnafödande sker också på scen an
Avundsjuka blickar följer oss, fllsta på
nars. Och tillverlrning av sötsaker. Varför
våra bländvita overaller.
Vi tvekar lite om vilken port det får vi inte slicka på chokladgodiset? Bort
gäller, för trots rödgröna, ivrigt viftande kastat att duscha av dem ...
Vi jublar när Skaletten träder in på
portvakter ser det ut som ett vanligt hyres
hus. Breda marmortrappor leder upp till scen och viftar med sina ben. I år
en svettig foa�. På given signal stormar har baletten mindre och färre kläder än
vi in och söker febrilt bra platser. Det är så någonsin. En snuskparentes:
högt i tak, an man misstänker att SMusKs
( -Om skaletten har mindre kläder än så
fysiker valt lokalen av hemlängtan till
här nästa år, riskerar de att inte få några
Sing-sing, och balkonger längs väggarna
applåder.
finns det oxå.
-Hurså?
Nummer på nummer får vi höra av
-Jo, det är så svårt att klappa händer
SMusK, ibland ackompanjerat av sköna
med bara en hand! )
Helenas sång. Det visar sig att de elek-

Sheeps ahoy!!!

KOMPletely mad?
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Der cirkusdirektor

Dinah framförs dock i rosa blus och
propra kjolar, och många pustar ut. För
äldrar tar bort ögonbind.lama på medförda
barn under femton år. Men då! Två
typer med solglasögon (jag trodde de var
avrättade redan, men den aktionen måste
ha misslyckats) rycker snabbt av flickorna
deras kjolar, och vojne vojne, de har ju
bara nätstrumpor och trosor under. En
eller annan i publiken får hjärtslag. (Vi
jublar.)
Hursomhelst är årets Quonsert på temat
Cirkus, och mycket riktigt, efter pausen
är skaletten klädda och sminkade som
clowner. Vilka färgeri men tyvärr syns
ju inte det på svartvita bilder. (Använd

NÄStan NOStalgiskt. eller
Näsa för bra musik.

emissiiffieö
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-

JASt another joke. Gripande, knappast
ro/liga, utan mest BATS.

Min lir större lin din!
fantasin, om ni inte är fllrgblinda. Måla i
själva.)
På tal om blinda, så uppträder vol
ontärbaletten spraetten i mörka glasögon.
Halsbrytande luftfflrder och mycket vif
tande med vita käppar utbryter till tonerna
av Der Persische Doktor.
Ett annat bejublat nummer är komp
skolan. Den är svår att beskriva i ord, och
ännu svårare att skildra med en bild. Med

endast trummor, bastuba och två banjorer
lyckas man illustrera disko, reggaje, speed
metat och tango mfl.
Osv osv. Superlativen tar slut, och
därmed får även artikeln ta slut. Så
mycket djur var det inte på scen, om man
inte räknar orkestern. Ett par elefanter
fick vi förstås se... Däremot var det gott
om gyckel och dåliga vitsar, så därför
skrev jag bildtexterna med gott samvete.
Jag minns inte exakt i vilken ordning allt
skedde, så något kan ha blivit omkastat.
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Alternativa bildtexter. Stryk det som ej
önskas.
Anita och televinken eller
En gentleman skulle ha lyft pd hatten eller
Framgdngens baksida eller
Roligheter utan ända (Stjärthumor) eller
Look, no hands? eller
Utan byxor i Tyrolen. eller
SNusK Vdrquonsert. eller
Den nakna sanningen.

.... 20

SKALETTENSPECIALSKALETTENSPECIALSKALETT]

I
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HÄÄTJJ!!!

(Gulligt par)

I

J
Det här ser nästan 50-talsaktigt ut.

11,1#

He de 'n dansing lcvinn?

Lilla Hawaiiatha

SKALETTENSPECIALSKALETTENSPECIALSKALETTI

�NSPECIALSKALETTENSPECIALSKALETTENSPECIAL

Vadd, jag dyster?

Bebettaban!!!

Det hade jag aldrig Annallt!

c
...J

KJOLahopp KJOLahej KJOLahoppsansa...

�NSPECIALSKALETTENSPECIALSKALETTENSPECIAL
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Bakom mina solglasögon...

ti
.

Blind men inte döv.

En studie i spe/stilar I.

Chokladdoppade sötsaker.

Hursomhelst tror jag bilder säger mer
än ord när man ska beskriva årets vårquon
sert. Och bildmaterial finns det jul På
tvA kvällar togs 12 rullar film och ca 400
bilder, s A jag har haft lite att välja tran.

En studie i spelsti/ar Il.

20

Vitsar bäst som vitsar sist (för &iiiiäfii_� )
gör:
Bellman
bild: Patrik & Bellman

samt icke att förglömma, Monica, inlånad
tran Osquar Mutter.

En studie i spelstilar 111.

Det ska börjas i tid · ! ·
Gör ditt ex-jobb hos oss.
Ring Bertil Grahn, 08-739 5122
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Bakom bergens knivskarpa siluetter glödde
den sjunkande solen till i ett sista crescendo
och målade himlen djupt blodröd. I denna
dagens sista skälvande minut brann ett
skott av; hjälten Billy Snapsbot 000 med
rätt att döda hade än en gång befriat vår
vackra värld från en fruktansvärt grym
skurlc, och prärien låg öde i den kalla nat
tens skugga... ( Kuliss nr. VSOO1.34 made
in Hongkong använd i 352 filmer made in
Hollywood. )
Folket jublade, i saloonen bjöds det
på eldvatten, vackra flickor viftade med
ögonfransarna och sheriffen drog en rövare
men Snapsbot var obeveklig, ty han skulle
på PResqutt i tolvan!

I/

t

Story
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och
Där var det Drag med stort
litet m: hästen ropade ''PR!" och tog ett
hllstsqutt så att sågspånet virvlade i luften,
chili eon camen brände värre än eldvat
ten och höjde ölkonsumtionen med 96
procent, pianisten spelade 573 verser av
"She 'Il be coming round the mountain... "
men hann ändå aldrig ikapp allsångama
som drog på med en acc.eleration av andra
ordningens derivata, kaktusen blev sårad i
en gunfight...
I detta underbara sällskap trivdes till
och med veteranen Snapsbot, med vana
från miljooner salooner, och när han tagit
den sista tuggan chili eon came lyfte han
upp ett svart, schlemmigt föremål från
papptallriken och ett leende · klöv hans
"stoneface". Hjälten hade fått vad han
ville: ännu en lakritspistol till sin samling.
.

.....

TF
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Döda Män
diggar
inte BeBop
av L L Carlson
DEL 1.

VERY THANKS A
LOT
for the help at the Wild-West
Pri-Sqcute:
to Ludde the Muddy-Lad for the
pay-anno pleigh and to the
Cule-tour ejtejschi Mortal Marty
wan Burgh and the Cule-tajngs Sejr
Liggeese ejnd A-Night Fry-sell for
the spiel-hole.

For Pi-Arr:
Wild-Willy the Kid
Ooof-Poof the Shooter
Jake the Rippel
Lin the Bean
Ejn the Whisky-Brain
Gunnar Gun-the-Gunner
Crazy Race the Poker-Face
and Ejnd the Puke-Drained.
Oh, yeah....

Limericlctävlingen led mot sitt slut. Am
bulansräknare P.J. Yttermar svettades ym
nigt . där han satt, böjd över sin skryn
kliga papperslapp i ett fåfängt försök att
skydda den mot det varma regnet som
strilade ner från Copenhagens gulbleka
himmel. Han försökte koncentrera sig
på sin limericlc och inte låta sig distra
heras av den halvt hysteriska marchmusik
som �trömmade fram från det stora para
soll, under vilket den tyska tubaorkestem
presiderade.
Limericlcen på P.J:s trasiga papper
var inte ens halvfflrdig och han hade all
anledning att svettas, då det nu endast
återstod ett par minuter av tävlingstiden.
Han hade faktiskt bara lyckats prestera en
rad, och inte ens den var särskilt genial.
Den löd: ''En schizofren tågklarerare från
Ratzeburg."
P.J. såg upp från sin hopplösa limer
ick och lät uppmärksamheten glida över på
den tyska tubaorkestern under ledning av
tamburmajor Fettschreiber. Först nu lade
han märke till att alla aderton tuborna i en
semblen spelade samma ton, ett gess, med
korta, ojämna intervall och i en ljudstyrka
som säkerligen måste noterats "Fortissimo
Possible". Förbryllad studerade han tam
bunnajor Fettschreiber, som osäkert skru
vade på sig inför de granskande blickarna,
så att ölskummet stänlcte från mustasch
erna i vida, koncentriska cirklar.
Plötsligt överröstades tuborna av en
faslig smäll, då konferencieren och tllv
lingsledaren Bjarne Flt!kleb� uppenbarade
sig på det lilla podiet och markerade
tävlingstidens slut genom att implodera.
Jublet blev öronbedövande, och P.J. tog
tillfället i akt att sörpla i sig det sista av sin
Endorfindrink. När han åter såg upp fann
han sig stirra in i klockstycket på tambur
major Fettschreibers bastuba ...
- Fortsättning följer

23

effiissiöffim

Nr 3-89

SMusK-spalten
Guten Heute alla SMusKSpaltLäsarel Nu
är det återigen dags ffir en rapport från De
Osaligas Qlouaqer:
Eftersom Quonserten förmodligen be
handlas på annan sida i denna tidning,
nöjer jag mig med att konstatera att vi
hade roligt så det skulle ha räckt ffir tre
orkestrar. Vi hoppas att detsamma gällde
Er, kära publik.
För en dryg vecka sedan var SMusK
på utflykt till en studio där vi spelade in
två käcka melodier; vårt bidrag till den
SMASK-skiva som Stockholms fflrenade
studentorkestrar släpper i vår. (För den
som inte kan hålla sig tills skivan kom
mer, kan jag avslöja att låtarna heter I'm
Crazy 'bout my Får Brothers (känd från
VårQuonsertenl) och Brännvins march
(känd från 88 års dito).) Måna som vi är
om att hänga med i den tekniska utvecklin
gen, försökte SMusK denna gång använda
sig av ett flertal datorbaserade sequencer
program och digital inspelningsteknik, allt
i en fåfäng förhoppning att kunna kvan
tisera bort alla felaktigheter och, som vår
inspelningstekniker uttryckte det, ''Fetta
till Soundet lite" med några samplade
orkesterattacker, etc. Dessa planer om
intetgjordes dock redan från början, då vi
inte ens lyckades MIDI-koppla bastuban.
Ett tråkigt slut på ett fint initiativ.
När kan då alla Fans se oss härnäst?
Närmast stundar en tentapubspelning den
3/4, då ni kan fira era triumfer till de
eggande rytmerna av Harlem Congo, eller
gråta ut i sällskap med klarinetterna i

The Stampede. Vill ni se oss på Val
borg får ni åka till Göteborg, ffir där
tänker vi vara då - och en vecka senare
far vi till Linköping och deltar i Studen
tOrkesterFestivalen, SOF. (Vartannat år
går detta evenemang av stapeln i Upp
sala under namnet STudentORKesterfesti
valen, STORK.) Hittills har SMusK inte
fått något erbjudande från RockPåBorg
gården, men om herrar Arrangörer läser
detta ska ni veta att Ackompanjemangsen
semblen gärna ställer upp - The Disco och
Spid Mättal måste väl platsa? (Ett villkor

dock - ska vi lira så vill vi ha Rickfors
som förband; vi gillar inte att spela för en
ouppvärmd publik.)

Armar upp å sträck!

Har jag skrivit det där?

för allt arbete med balettkläderna.
Till och med vi blev snygga i
dem.
Den numera välklädda

Skaletten
Här tar man i så man BAXnar.
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Slutligen:
Månadens Värsta SEX-SKÄMT:
Sten Anderssons GROVA FRÄCKIS i
TVI ('fyvärr medger inte utrymmet att den
återges, men ändå!)
Adleu & Ha Bra
anser eder frontreporter
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MISSADE
DU
BUSSEN

Missade du bussen? Skidresebussen alltsÅ! I sådant
fall (och i andra fall också förresten) går det en ny i
januari nästa år. Till denna resa behövs det reseledare
och eftersom man måste vara ute i god tid så väljs dessa
på maj-SM.
Reseledarposten är mycket uppskattad och ej alltför
betungande. Man bör dock vara två stycken så att man
har någon att överlägga med då möjligheterna är många
att kombinera ihop resan.
Tycker du att detta verkar vara en intressant funk
tionärspost för just dig, så ring mig för ytterligare infor
mation.
Väl mött,

Anders Lundell E-87
tel. 08-26 38 35

••

KOR I MEDVIND!

PRIPPS BEHÖVER FLER UTKÖRARE I STOCKHOLM
Vi har verkligen medvind just nu på Pripps. Region Stockholm omsätter
drygt en miljard kronor. Vi distribuerar över 100 miljoner liter drycker med
93 bilar och har ca 250 anställda.
För att klara av efterfrågan och hålla den höga servicegraden gentemot
våra 10.000 kunder behöver vi snabbt anställa 15 nya utkörare.
Som utkörare är Du ansvarig för att vårt välkända sortiment levereras i tid till
våra kunder. Du disponerar ett lastfordon i vår moderna vagnpark. Ett krav
är att Du har C-körkort samt har fullgjort militärtjänstgöring.
Har Du några frågor om arbetet så är Du välkommen att ringa till Distri
butionsplanerare Sten Wahlquist på telefon 08-757 76 33. Din skriftliga
ansökan vill vi ha före den 15 februari.
AB Pripps Bryggerier är Sveriges ledande bryggerit?retag. Visä.lierdryckertörca3miljarder_kronorom
_
aret. V1 ar nara 3000 medarbetare och v, producerar
våra drycker vid fyra moderna bryggerier i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Från ett
30-tal depåer distribuerar vi våra kvalitetsdrycker till
kunder och konsumenter över hela landet.
Pripps ingår i börsnoterade Procordiakoncernen.

Adress: Sten Wahlquist
AB Pripps Bryggerier Region Stockholm
161 86 Bromma

P]hCDIPPS®
D

D

D

D
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ESQUADER ' 89
Skärgårdsbefolkningen förbereder sig, barrikader byggs, bryggor bränns,
Waxholmsbolaget ställer in sina turer, sjömän drar sina sablar,
NU ÄR DET DAGS!
Årets esquaderstab inbjuder härmed samtliga elektriker till årets esquader
segling i stockholms skärgård, 4- 10 juni 1989.
Anmälan görs på listor i 12:an, där skepparens namn och tel.nr. antecknas.
Sista anmälningsdag är fredag �en 28 april ,samma kväll som det eminenta
esquader-presquttet äger rum. Aven listor från båtuthyrningsfiromr kommer
att finnas i 1 2:an så att de som ej har tillgång till egen båt kan finna en
lämplig farkost(sege]båt). För gemensamma arrangemang och utgifter under
veckan kommer vi att ta ut en anmälninsavgift på lOOkr/pers.
Anmäl er nu, ni kommer inte att ångra er.
Anders Olin, Anders Lunde11, Niklas Gummesson, Anders Husberg,
Ulf Landberger, Robert Jona E-87

,�,
�· ·

---···

TeT ahh TeT
från min observationspunkt noterar jag
att allt jag ser omkring mig är blott fyra pi
jag sfär V och förbannelse,
Är min potential verkligen inte större?
mdste jag isoleras?
Den Oändlige Ledaren sträcker sig ut i rymden
som för att fly våra frågor, och demonstrera
sin ofattbarhet.
uppgivenhet...
var finner vi spänning?
vi har hamnat pd fel kurs och följer nu apatiskt strömmen.
vi närmar oss den punkt där vi skall jordas,
där summeringen visar noll och tiden inte längre är.

men när hoppet syns oändligt litet
kämpar några tappra vidare
i fjärran ringer fridens ljud.
den harmoniskt oscillerande dipolen,
sjunger om den annalkande ledigheten
och ger oss kraften åter
Vi vill inte grera

vi skall divergera, och rå över epsilon.
vi skall gå mot fä.ltet och känna hur potentialen ökar
för varje steg vi tar.
Det skall ske en urladdning
och cirkeln skall vara sluten
och motstdndskraftigare
än
någonsin.
Al O'Nagel
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Glooooben
Eftersom varje tidning med självaktning
måste ha haft minst ett reportage om
Globen tänkte jag bara berätta att även
eirJijRi_q!!_�n har varit där. Jag hade skaffat
biljetter till kooperationens dag som ägde
rum den 25/2, en till visningen på dagen
och en till kvällens gala. Glad i hågen tog
jag tunnelbanan mot Isstadion, men tun
nelbaneföraren vädjade att alla skulle kliva
av redan vid Gullmarsplan bara för att man
var rädd för att folk skulle trilla framför
tåget på den redan överfulla perongen
vid Isstadion. Då började jag ana vad
som komma skulle. Farhågorna besan
nades utanför ·entren till globenområdet.
En 5m bred kö som ringlade sig från T
banestationen in mot kulan fic k mej genast
att vända på klacken. Det kändes inte som
om jag missat något när jag hörde på ra
dion att av de 40 000 som köat var det bara
ett 100-tal som fic k komma in på själva
arenan.
På kvällen var det dags för gala och
då hade man sm tur var platsbiljett. Vid
de SL-liknande automatspärrarna stod en
rad vakter och rev i varje biljett. Väl inne
på arenan kunde jag konstatera att sätena
verkligen var röda, hade armstöd och var
stoppade samt att det var fantastiskt högt
till tak.
Galan började och en rad kändisar in
tog scenen efter varandra: Jonas Hallberg,
Jerry Williams, Trance Dance, Tommy
Körberg och superstjärnan Mirelle Matieu
(om den nu stavas så?). Jag kan genast
ta död på myten om att det skulle vara
perfekt konsertljud var man än befinner
sig i Globen. Där jag satt fick man höra
allt fyra gånger med några tiondelars mel
lanrum. Mellan artisterna visades en del
ljuseffekter i taket på Globen. Ett tjusigt
ljusspel med strålkastare och lasrar.
Till tröst för er som inte varit där ännu
kan jag berätta jag att det var visserligen
intressant att se Globen, men man sitter
ju inte och tittar i taket när man är där,
utan snarare på scenen eller rinken, och
då känns den som vilken arena som helst.

EM i Dart.
HERRAR-singel
1. Janne Lindh E-85
2. Holger "holken" Nordström E-83
3. Michael Lindström E-85

En publik värdig SMusK!

�TOCKHOLM
l ""lGLOBE · ARENA
ETAGE
RAD

••
•
..,

PLATS

832 1 2 66
KOOPERAT I ONENS
DAG
1 9: 30
FÖRKÖP
0

Cl)

c:
c:
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13 000 på väg till T-banan.

Sönderriven - trots modern teknik.

DAMER-singel
1. Anne Pekula E-85
2. Anna Renström E-88

HERRAR-dubbel
1. Holger Nordström E-83/
Jan Jansson E-86
2. Michael Lindström E-85/
Jan Lindh E-85
3. Martin Wennberg E-85/
Karl Eke E-87

MIX-dubbel
1. Anna Renström E-88/
Janne Lindh E-85
2. Anna Helleberg E-88/
Johan Bertenstam E-88
3. Anne Pekula E-85/
Michael Lindström E-85
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slut och tack.

För g lobala
kontakter

ah)

Televerket

�, Radio

Ring
Lars-Åke Nöjd, 08-707 471 4
eller
Nils Tullbrink, 08-707 4945
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Säg doktorn, är
jag alkoholist?
Från en artikel i hälsotidningen
Bättre Liv har vi stulit följande...
Definition: En alkoholist är en person
som upprepade gdnger hamnar i pldg
samma livssituationer pd grund av sitt
drickande och ändd fortsätter att dricka.
Han eller hon betalar ett högt pris för
drickandet, inte minst i form av skamkän
slor etc, men kan ändd inte sluta pd egen
hand.
Här är 7 andra tecken som är vanliga
hos alkoholister men ovanliga hos andra:
1 Toleransöknlng
-att tåla mycket alkohol.

2 Återställarbehov
-att vilja dricka dagen efter för att må
bättre.
3 Minnesluckor
-för en del av kvällen då man varit
onykter, men i full verksamhet. "Hur
kom jag hem i nan?" är en vanlig fråga.

4 Lättväckt alkoholbegär
-blir törstig, får "merbegär'' av alkohol.

5 Kontrollförlust
-när man ofta dricker mer än man tänkt
sig och då kanske gör dumheter.

Råd vid problemdrickande
1 Drick inte varje dag - försök införa 2
eller 3 alkoholfria dagar per vecka.

2 Använd inte alkohol för att stå ut med
känslomässiga problem.

3 Drick aldrig ensam.

4 Använd inte alkohol som sömnmedel.
Tolerans utvecklas mot den vanliga do
sen, som ständigt måste ökas för att ge
resultat.
5 Använd inte alkohol tillsammans med

läkemedel.

6 Drick inte på fastande mage. Försök att
äta något först.
7 Vid en fest med mycket alkohol, försök
att varva med någon alkoholfri dryck.
Det är en god id� att släcka törst med
vatten istället för med öl eller vin.

8 Sätt alltid ned glaset på bordet mellan
klunkarna. Försök vara den långsam
maste i sällskapet i fråga om att tömma
glaset.

Avd. för
Messerschmittar:
PAN GALACTIC
Eftersom ni verkar leva i lycklig okun
nighet om drinkarnas drink anser jag mig
tvingad att upplysa eder.
Den jordiska versionen skapades un
der en hangarfest med ett i Danmark sta
tionerat F-14 förband sommaren 1986.
Recept lyder enligt följande:
1/3 GIN
1/3 TEQUILA
1/3 HP-SAUCE
lst PEPPERONI
NÅGRA SKIVOR RÅ POTATIS
SALT

"Frosta" ett högt glas genom att fukta
glasets kant med vatten och doppa det i
saltet. Blanda de flytande ingredienserna
i glaset och lägg i pepperonin.
Sätt fast potatisskivorna på glasets
kant som dekoration.
Servera.

ROXSTRÖM E-88

6 Perioder
när man dricker ordentligt flera dagar i 9 Tag småklunkar av alkoholhaltiga dryc
ker, töm inte glaset med ens.
sträck. (Många alkoholister börjar som
helgperiodare)
10 Späd alltid starksprit.
7 Gömma sprit I garderoben
är alltid sjukligt.

LEVE ATEISMEN
För varje d,,g aom gAr blir jag allt trottare pl alla världen•

"fanatismen" men uttryckte •in föratAelae for muslirnemu

för att majoriteten av muslimer lir inber. Islam rlkar det här

religioner. Droppen blev Irans vettlöaa dödadom. En enaam

upprördhet. Minns hur hinduer och muslimer tog kli pl

Arhundradet vara mer intollerant iin t ex kristendomen. Är

man. Salman Rushdie, har lyckats sätta den islamska världen

varandra i Indien. Minns alla krig med och mot judar, minns

gudarna för svaga eftersom de inte lyckats uppenbara sig for

med sina ca en miljard medlemmar i rörelse.

Blir rnan

korstlgen, inkvisitionen, Nordirland, Beirut o a v, o s v. Det

hela jordens befolkning? Somliga värnar till det mänskliga

sl svag och känslig for kritik och aatir när rnan tror pl

finna inte en enda religion som inte vill förinta de andra.

intelektet för att avgöra vad som är rätt eller fel i en gudstro.

en. som man själv anser. stark Gud? Har deras Gud tagit

Skillnaden är bara att en religion tidvis lir mer eller mindre

Jö-•I Uta en människa avgöra vad som lir Guds vilja är

ifrån dem deras fönnåga att bemöta ord med ord? Är det

krigisk. Extremism föder deasutom extremism, vilket lir mer

att sätta människan över Gud. Alla religioner har mAnga

kanske sl att det är tron. deru grund· och stöttepelare, som

grundläggande iin att våld föder våld. Jean-Marie Le Pen

god,, sidor och tldlöaa aannin�, men ocksl

sviktar? Tro nu inte att det är typiskt Islam att censurera

drar nytta av det inträffade för sin (1,1 a) muslimfientliga

vilka över ett längre tidsperspektiv sikert lir jämförbara. Att

av-

baksidor

kulturen och littraturen. Minna Monty Python-tilmen Life of

högerextremism. Det filma ingen ytterlighetalöming som i

välja religion blir aom att välja fotbollslag i mellanstadiet.

Brian som totalförbjöds i Norge. I hösta&. i Frankrike, drevs

!Anga loppet verkligen är en lösning. Om t ex h6gem blir

Man blir alltid oaama med nlgon och vad farsan hlller pl

Martin Sco=ses film Kristi sista frestelse bort av upprörd,,

extremare blir ocksl vänstern extremare för att väga upp.

De franska

Hur många religioner finna det? Mauor. Vem har rätt?

biskopamu talesman. d v • en kristen. fördömde förvisso

Jag har svlrt att tro att Islam i grunden lir mindre ritt bin

kristna och flera biografer stacks i brand.
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väger tungt. Att tro pl naturvetenwp och mänsklig godhet
har inga svarta baksidor. Jag är trött pl religionerna.

Vaghultar'n
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TJOHOO! !
Sagan om KF-2, 21:a februari 1989.
Förra FC, Micke Hallgren, infonner
ade om idrottshallsprojektet. Det finns för
närvarande nästan pengar att bygga hallen,
men inte för att driva den. Mån om att inte
göra samma misstag som när de byggde
Frescatihallen, vill man lösa driftfrågan in
nan man börjar bygga. Hallen kommer
troligen att byggas mittemot Bergs.

Åh! KF!

Klas Nilsson och P-0 Hjort var där
och informerade om RpB. Därefter följde
en lååååååååååååååååååååååång diskussion.
Resultatet blev till sist att RpB kommer att
fortsätta som planerat.
Sedan pysslade vi lite med valkon
firmering.
Det tillsattes en arbetsgrupp för att
fundera på vad vi ska göra med Ingenjörs
skolan och dess knytning till 1HS. I in
genjörsskolan ingår eftergymnasiala ut
bildningar typ Elda och den kommande
fortsättningen på T3.

Därefter diskuterade vi inga Enkla
frågor.
Under stort jubel bröt vi upp och
samman.
Edra K(e)f(irer)-ledamöter

Richard och Anita
(Göran var där också)
Ps. De andra slöskallarna var inte där. Ds.

�

0

VARSOIRE
den 27 april klockan 1 9°0
TJOHOO IGEN!
Fest, alla var där, Lasse också. På KF-3
alltså.
Mats Kindahl var där och informerade
om idrottshallsprojektet. Han ville få oss
att fundera på hur vi ville ha det angående
driften av hallen.
* Ska kostnaden slås ut på kåravgiften
eller ska endast de som använder hallen
betala?
* Kan vi tänka oss att ha mässor eller
dylikt i hallen för att få in pengar.
Dänned kommer vi inte att ha tillgång
till hallen jämt.
Målsättningen är att det ska fortsätta att
vara som det är nu, dvs gratis.
Verksamhetsberättelsen och revisions
berättelsen för 1988 gicks igenom. Resul
tat & balansräkningen för 1988 godkändes.
1989 års budget fastställdes.
RpB har nu utsett en stab på 26
personer och håller på att samla in övrig
arbetskraft för att hjälpa till.
Studieutskottet hade lagt fram ett för
slag om 1HS-tröjor. Förslaget gick efter
en kort debatt igenom (KF var · trött),
tröjorna kommer att säljas på kompendie
förmedlingen.
Under jubel avslutades mötet och alla
gick hem och missade "Hajen".
Puss och Kram från edra KF-ledamöter

i Sing-Sing
Ett samarr mellan E,F,L,M och V.
Biljettförsäljningen inleds på respektive
sektion samt på kåren den I O april.
Biljettpris 30 kronor.

Richard och Anita.
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Intervju
med
ldrottsledaren
Emissionens ständige medarbetare Elmer
besökte Idrottsledaren en tidig morgon i
omtentaveckan. Morgonen var så tidig
att Elmer möttes av en rejlllt yrvaken
idrottsledare, denne visade vår reporter till
frukostbordet och bjöd på fiberbröd med
messmör samt följande konversation:
E: Fiberbröd och potatiste är det den nya
given?
I: Ny och ny, men som idrottsledare är man
ju mån om att hålla fonnen.
E: Fonnen var det ja, hur står det till i
fettisligan undrar våra läsare
I: Bara fint, jag leder klart.
E: Och från vilket håll läser du tabellen
då?
I: Hrmpf, det var det oförskämdaste, vill
du se mig lämna direktsändning?
E: Nja, vi talar om vad som händer på
sektionen, sportar elektronikema?

Idrotts ledare

•2

Ola Aglen E-85

I: Nej, nej alla är så slöa, här sätter man
igång SOLA-träningen, och så dyker inte
en enda upp, och elektrotimmen i gas
quammaren. . . varje måndag kl 15-16 kan
Osquar och Osqulda spela innebandy eller
dansa hambo eller något annat skoj helt
utan inblandning av andra. men det görs
alltför sällan.

E: Hur är det med squaschstegen, den är
väl populär?
I: Det skulle man kunna tro, det var ett
evinnerligt tjat innan den sattes igång, men
nu är det inte en j-v-1 som spelar.
E: Suck, då kan det vlll inte vara roligt att
försöka ordna något.
I: Hmm, som vi atleter säget: det är bara
att bita ihop och komma igen, t.ex. jobbar
vi på att dra igång elektromästerskapen i
innebandy vi hoppas att vi får gasquam
maren någon lördag, el söndag framöver.
E: Du, jag måste kila, jag har tvättstugan
klockan sju, eehh är det något speciellt du
vill säga våra läsare?
I: Ja. spring llir livet, uUlyttja elektrotim
men, spela badminton ute i Frescati på
söndagar (prata med idrotten på kåren, de
subventionerar) ät mera gröt, och LÄS
IDROTI'SANSLAGSTAVLANITOLVAN.
Elmer lämnade Idrottsledarens residens,
och minsann, såg han inte i ögonvrån hur
en semla med varm mjölk ställdes fram på
bordet.

Elmer

SkräIDIDande skaIDfulla
grepp IDot judarna
Judarna har fått utstå mycken spott och spe
under årens lopp, men inte tänker jag vara
snäll mot dem för det, snarare tvärtom.
Som vanligt skall ni få en bakgrund att
bilda era fflrutfattade meningar på.

Why did the nazis ftnd it so easy to round
up the Jews?
All they had to do, was to roll a coin down
the street.

För en amerikan är en jude en mycket
snål och strävsam människa, som med
alla medel försöker få omvärlden att tro,
att de lever ett mycket rent liv, fastän
verkligheten ofta är tvärtom.

Why are synagogues round?
So Jews can't hide in the corner when the
collection plate comes round.

En JAP, Jewish American Princess, är
en yngre kvinna mitt uppe i sin karriär,
som är så mån om att lyckas, att hon
ägnar hela sin tid åt sin klättring på
karriärstegen. Något intresse fflr sex finns
överhuvudtaget inte. Det har hon inte tid
att hänge sig åt.
Why doesn't Jewish women have any moral
qualms about abortion?
They believe life doesn't begin until med
ical school.
What's a Jewish porno film?
55 minutes of begging, 5 minutes of sex,
and an hour of guilt.

What do you get when you cross 6 million
Jews and a German?
A German.
How's Christmas celebrated in a Jewish
home?
They put parking meters on the roof.
What does a black Jew say?
Gimme ftve...percent.
What does a JAP say when she's reaching
orgasm?
Mom, !'ve got to hang up now.
Why can't Jews eat Germans?
Because they give them gas.

32

What's the dijference between a JAP and
a job?
Most jobs suck after 20 years.
What's the dijference between a JAP and
jello?
Jello moves when you eat it.
Bitvis mycket elakt. I nästa nummer skall
ni få veta allt som är värt att veta om Helen
Keller. Lyteskomik på allra lägsta nivå.
Men inte förrän om fyra veckor alltså.
Håll ut.

Jonas

BILJETTSLAPP 10/4

14/5

ROCK på BORGGARDEN

Je�

,vt
7/5!

O
O
O
O
O
O
O
O

BILJETTFÖRSÄLJNING
MATFÖRSÄLJNING
PRYLFÖRSÄLJNING
VAKT
HUMP (Bygga scen, etc.)
OMBYGGNATIONER (För att skydda borggården)
TRANSPORTER (Lastbilskort)
BARPERSONAL

JAG VILL HELST JOBBA MED:

SEKTION:

TELEFON:

hl2R�� - - - - - - - - - - - - - - -

NAMN:

INTRESSEANMÄLAN TILL RpB

senast den

�--------------------

Lämna nedanstående Intresseanmälan
tlll PrU eller I kårX's returfack eller I
RpB-rummet bakom studlecellerna

Hlälp oss den 14/51

RpB WANT YOU

effiissiöiiiå

Nr 3-89

Späk !
Efter en lyckad vår med otroligt många påkostade arrangemang så som Vilda Wästem PRE,
Hawaii-PRE (bara för att nämna några) så kommer det inom en snar framtid bli ännu påkostare
och lyckare kalasare. Så för alla er fest-sugna E-Osquar-ulda vankas det storslagna segrar
framför bardisken.
Programrådet har till sin förskräckelse upptäckt att trots vårt stora utbud fester med de flesta
sorters spirituosa så besöker E-Osquar-ulda våra kalas alltför sällan. Att arrangera ett kalas som
tex. ett PRE-squtt tar mer tid än de flesta känner till. Vi har under våren lagt mycket tid på att
dekorera och fixa i tolvan men tyvärr stannar de flest hemma och fiser. USELT ! Om vi ska
fortsätta känna oss motiverade till att fixa schyssta fester så krävs en bättre uppslutning. Det e
skoj o gå på E-kalas ! ! !
Det är nu dags att damma av fracken alt. balklänningen till Elektros största och definitivt
viktigaste fest: VÅRBALEN. En bal med professorer, profeter och andra vackra människor, alla
uppklädda i de mest späktakulära av utstyrslar: frack och/eller långklänning.
I år går nyårsafton av stapeln på: PIPERSKA MUREN på Kungsholmen. Ett vackert
slottsliknande palats i konungamiljö. Så se till att köp biljett snarast möjligt ty endast 200 biljetter
finns att tillgå.

Missa inte Vårbalen den 30/4, Elektros nyårsafton
Biljettsläpp 4/4 1 2:45 i 12:an (i VEXT-baren).
Pris: billiga 320 SEK (men vilka32o sen...)
Sista dag för köp är den 17/4
Nu till vårens miljon-påkostade:
3/4 Tenta-Pub
4/4 Vårbals-biljettsläpp 12.45 i 12:an. Även biljettsläpp till Gyckel-gasquen.
7/4 Gyckel-gasue tillika bonus-kör för alla gycklare och sektionsnarrar.(se för övrigt på
annat ställe i Emissionen)
10/4 Biljettsläpp till RpB (=Rock på Borggården)
14/4 PRE-squtt i tolvan. SMuSK och KTHAFF står som arrangörer ( QL)
24/4 Te.nta-Pub
25/4 Ebba (Elektros Dansklubb) håller Wienervalslektioner inför vårbalen.
28/4 Esquader-PRE-squtt. Esquaderstaben visar allt om den kommande sommaresquad
em (packtips, ölförvaring, orkaner, sjöräddning och lite segling).
På kåren anordnar sektions-klubbmästerierna squtt (=teknologsqutt)
30/4 VÅRBAL Å PIPERSKA MUREN med överdrivet påkostat efterkör (ännu å hemlig
ort)
13/5 Squalp
14/5 RpB

Tappa inte byxorna...
Edra Klubbisar:
Uffe o Jacob
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Examen Efter
198 9-02-15
Anders Backman
Dan Dia-tsi-tay
Raimo SiBsonen
Per Nygren
Gert Bagge
Pär Bergsten
Jan Karlsson

E84
E84
E84
E83
E83
E85
E84

Industriell
Fysikalisk
Tele
Dator
Industriell
Tele
Elenergi

Namn & Nytt
Johan Lange
Atlasmuren 18, 5tr
113 2 1 Stockholm
08 - 31 86 40

* Henrik & Per söker en flicka tillsammans.
* Klubbmästarens tel-svarare är h.äftigt trackasserad.
* riktiga h�ckers har PC:n med på after-ski.
* Per och Pa inte bara delar garderob.
* Lena har börjat kosta pengar.
* Hasse tycker att det ska vara seriöst i år.
tillsammans med pappas nya bil, lånad för första
R
* ___
gången, har svårt för den kollektiva samvaron i rondeller.
* MC & AnnaRs triggar på grabbar i brottarlinne.

* Finnar är måndyrkare.

Q

Q Q

* Martin bor i fel hus.
* BSON� var på GurkaGasque.
* det ät Öm-bra att blanda smurf- och zootabletter i ploppo
maten.
* Zick-Zack nog aldrig kan återhämta sig.

Björn Lundström
Camilla Dahl
Bromma 12/3

* AnnaRs & Lena har fått PR-musar.

Q

A Den nye · · atbild·· ·
• ningsministem
Bengt Göransson lnter:..
vjuas i det senaste num
ret av Stockholmsstu
denternas tidninr Gau
deamus.
Han ·får dir 31 frqor,
;:
vilket resulterar i 31 mer
\, ,i ,u .
eller mindre oprecisera
i
de svar.
Det går emellertid att
utläsa att utbildnlngsmi,
nistem - pi frågan om
'·•
funrerar
universiteten
som korvstoppninpfabriker - anser att det finns
kunskaper som med fördel kan glömmas bort
efter det att man llrt in dem. Det motiveru
djupslnnl,t med att "livet lnnehAiler minp olika
strukturer".
Bengt Göransson förtydll1ar sig dock genom att
jlmföra tentamensinllsnlngen med förberedelser
na Inför de lnterpellatlonuvar han sjllv ger I
riksda,en. Dlr rftller det att vara paUAst och vll
rustad, men om han llrde sig för evigheten skulle
han inte kunna vara minister I mer In en fteka,
"f3r sen wre hjlman full".
Nu strlcker sif förhoppningsvis studenternas
lnhlmtande av kunskaper nqot llnpe In "- Om
llrdomarna för livet bara rlcker i en vecka finns
det anledning att klnna sig bekymrad 3ver un
dervisnlnpformema vid vira llrodten.
Men studentenaa kan naturu,tris aJldd Wl
atatsrid I ltlllet.

tf. . ,' ·

* McDonald's sålde många h-burgare under avrättningen.

* det redan finns kvinnliga förmågor i förfadderiet.
* Per rakar sig med bombplan.
* ...om en hausse i fester före sex.

Förlovade
Q

Det ryktas att...

* PR har hemliga com-filer.

Henrik Rilffel
Körsbärsvägen 3:501 5tr
114 23 Stockholm
08 - 15 66 41

Q Q

Nr 3-89

* Janne G. inte vill förlora en badmintonmatch.

Det ryktas om ...
* Svarta sopsäckar på RpB.
* Okunniga skeppare i hyrda båtar.
* PR:s KBM på GrukaGasquen.
* En staty av VAX-Harald.

RIS

Alla tycks ha varit snälla.. red.

&
ROS

Till alla vänliga själar som har hjälpt tili i
samband med abiturientinfona
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