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Tjoflöjt sa Janne Vängman. Här håller du alltså det första numret
�v Emissionen, skap&t av vår nya redaktion, i din hand. Det är
vår förhoppning att du käre Osquar eller älskade Osqulda s�a tycka
om vårt surt ihopgnett·ide alster. Vi förväntar oss inte ·några
våldsamma ovationer från din sida för vi vet att Osquarulda
är lilrn.öjd på gränsen till död vad reaktioner beträffar. (Har
jag fel? Sååå trevligt!) Om ren.ktioner uteblir tar vi det som
en komplimRng och kör på i sänghalmen, förlåt, ullstrumporna.
Puss och Kram
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Osquars namnsdag. SAngartäflan, Mörkret sänker sig över 12:an, epsilonett
blinkar frenetiskt från sin plats i fönstret. Inne i 12san är förberedel
serna inne i ett sista dramatiskt skede. De sista flaggorna monteras,
pizzorna kallnar och sångarlaget gör sig beredda, ••

••• Puhh, äntligen över! Undertecknade har dragit sig tillbaka för att änt

ligen kunna ägna sig At sina egentliga uppgifter. Men alla intryok hänger

kvar i luften

Hur känns det egentligen? Är vi nöjda? Eller är vi be-

svikna? Vi kom ju BARA trea!

Nej, vi är nog mest nöjda. Det finns trots allt så mycket som inte kan

poängsättas i en sån här tävling, Vad är det som gör att sA många ställer
upp och offrar sA mycket ·för att föra traditioner vidare? Alla textför
fattare, alla sångare, alla de som tillverkade flaggor och sist men inte
minst alla de som stödde sängarlaget med sitt massiva jubel, Det är det

som är sektionsanda!

Och det är just denna sektionsanda som vi bägge två tycker är så viktig
och som vi är måna om att bevara. Många tycks tro att sektionsgtyrelsen
och studienämnden sliter i t-Osquarulda frän varsitt håll och har olika

målsättningar, Tvärtom! Vi jobbar ju bägge för att tiden här på teknis

skall kännas mer meningsfull för €-Osquarulda. Vi tror att en förbättrad
utbildning och trivsel pA sektionen leder till bättre studieresultat.

Men bättre kurser och kontakt med kurskamraterna kommer inte av sig själv det krävs engagemang!

De"t är inte tu "tal om att det är lättare att engagera sig och vara med på

saker som händer om man känner till de personer som jobbar just med att

förbättra utbildningen, ordna aktiviteter och ge service i olika former.

Därför hoppas vi att hela årskurs 1 kommer med pA •El'TANS ÄRTMIDDAG" som
går av stapeln den 19 januari. Då kom�er styrelsen och studienämnden att
berätta om sig själva och sin verksamhet samt bjuda på en hel del under

h\llning i form av bilder från mottagningen, tecknad film och musik.

Alltså, tag redan nu fram almanackan och boka den 19 jan, kl 18.00 i Kröken.

Vi ses!

Till

Cecilia Malmfors

sist önskas alla C-Osquarulda en Go� Jul av

Ordf. sektionsstyrelsen

Agnes Wiener

Studienämndsordf.
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PR

Jaha då sitter man här och blickar tillbaka på ännu en
termin på Elektro, de swischar förbi i en allt snabbare
takt ( tiden .går fort när man har roligt ) •
Sammanfattningsvis kan man säga att det har varit en hel
positiva intryck och en del besvikelser. På plussidan ,

som vi ser det finns bl.a. : Den mycket lyckade öfvings

gasquen, den har festgruppen all heder av och jag tycker
personligen att det var den mest lyckade öfvningsgasquen

under min tid här på Elektro.

Nollegasquen som behåller sin plats som en av de

absoluta topparna bland Elektros fester,
Presqutten " Skaldjursfest" och

" Mikael ,Arua

och Robban spelar och sjunger", som höjde sig en liten
bit över mängden när man tänker tillbaka.

Samt sist men inte minst Sångartäfvlan där

sångarlaget är värda en stående applåd för sin insats,
trots att inte vandringspriset kommer att pryda sin själv
klara plats i 12:an så är en tredjeplats inget att rynka

på näsan åt, särskilt som endast ett beklagligt justitie

mord skilde oss från en självklar andraplats.
Negativt intryck gav :
Presquttet " spelhålan" som endast lockade 20 tappra,en
liten tröst var att huvuddelen kom från årskurs 1 ( bättre
sent än aldrig). Detta gjorde att vi kände oss tvingade
att flytta fram Pre-squttet "Pianobaren",

Men det som ger den bittraste eftersmaken är nog

det faktum att kulturvetarlinjen var så in i bo�ben torra
att de inte kunde skaka fram 50 personer som ville gå på
fest ( autentisk bild från vårt sista möte med deras
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representant visas på annat ställe i tidningen).

Men vi ger inte upp och jag hoppas att ni inte gör det
heller.
Det om förfluten tid, vad framtiden bär med sig
är svårt att sia om men några saker är redan inplanerade.
Först och främst

evenemanget med stort E, VÅRBALEN

Den absolut omistliga för att inte säga mest livsnödvändiga
phästen här på sektionen. Stockholms allra finaste phäst
våningar ligger just nu i ett intensivt priskrig för att
få ta emot oss, med all den gratisreklam som det innebär,
Datum är som traditionen bjuder nyårsafton 11010 eller för
den oinvigde 82-04-30, men biljetterna börjar p,g.a. påsk
lovet att säljas redan i mars.Alla detaljer om detta
eminenta evenemang kommer att meddelas på ett sådant sätt
att alla( utom en och annan blind och döv) erhåller full
information.
Vidare kommer följande ideer att realiseras som
Pre-squtt eller som fristående arrangemang så länge intresse
finns:
Teatergasque
Pianobar (vi ger inte upp)
Talangjakt
Olhäf + Darttävling
Ost och vinafton
Till sist önskar hela PR E-osquarulda en riktigt God Jul
med en förhoppning om att ses fräscha och nykissade nästa
termin.
Åke ( klubbmästare )
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••

FÖR

OFVRIGT

EN HEL DEL NYTT

Jag håller nämligen på att installera mig bakom skrivbordet
i funkrummet.
Att taga över en funktionärspost är mycket stimulerande, det
ger en fin inblick i hur vår E-sektion fungerar. Framför allt
ges det möjlighet att ändra på gamla rutiner till nya som man
tror skall bli bättre.
Dessutom får man många nya kamrater,vilket innebär att
Teknis får ett större personligt intresse, vilket i sin tur är
bra ifä.11 studiemotivationen skulle minska.
Åveråler: Det finns folk som betalar för saker de inte vill
ha! Eller har ni som beställt Å, kanske glömt det? Åverålerna
har �lltså kommit.
Om du har synpunkter på klädesplagg, märken och nya
artiklr.-,r, tag då kontakt med mig så att vi kan diskutera
saken.
Def: Jag= Etta (E-81) ur världsmästargruppen.
At your service
Red's anm.
Är det inte lite väl
övermodigt att kalla
världsrekordgruppen
världsmästargruppen??

JACKOR????

Vaddå???

Vi har åkt skidor så tyvärr är

pengf'.rna slut. Men stöt gärna på. oss någc,n gång. framåt
sornm<>.ren så kan vi diskutera saken. Skämt åt sidan. Vi
betalar naturlitvis med glädje tillbaks era pengar om
ni stöter på oss någon gång.
Oansvariga hälsningar
Anders
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Mats

Per

@
T O L V E R I E T

På de flesta funktionärsposter syns det från 1 dec
nya ansikten och Tolveriet är inget undantag. Vi
som har hand om det nu är Mats Kind:i.hl E1 och Anders
Vass E2. Vi, liksom stora delar av övriga styrelsen,
började vår bana med att under delvis trevliga for
mer städa Tolvan från golv till tak. Förhoppningsv:s
har ni som varit nere i Tolvan de senaste dagarna
märkt att det ser lite fräschare ut just nu. Om alla
hjälps åt med att plocka bort urdruckna muggar och
flaskor efter sig och även lägga tillbaks lästa tid
ningar på hyllorna, så kanske Tolvan hålls fräsch i
framtiden. NOllegruppsstädningen är också en stor
hjälp - när den fungerar, något som när detta läses
faller på A-sång. Först ut (in?) nästa år är B-sång.
Ordning och reda är ochså en förutsättning för att
Vi ska :å Tolvan städad av den tillmötesgående städ
personalen varje onsdag. Tolvan är vår, Elektros,
lokal. Alltså DIN sektionslokal. DU bestämmer hur
den ska fungera. Har du några ideer (kritik eller
förslag), kontakta , hoppa på eller terrorisera nå
gon av oss!
P.S.

Ny kod i dagarna!

D.S.
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Så har då ännu en termin förflutit. Mängder med information,
undervisning, fester och nya människor har flyktat förbi
i

ett rasande tempo. Och, nu är det nästan slut.

Det kanske till och med har gått lite för fort, så fort att
det har varit svårt att hinna med sig själv och sitt liv
utanför Teknis. Därför är det skönt att det blir jullov. Hela
tre veckor då man får tid att ta igen sig, göra det man
inte hunnit och få den fritid man missat. Så, låt inte
studierna förstöra hela jullovet. Glöggen och nyårsraketerna
serveras bara en- gång om året!

(Efter helgerna börjar skolan igen, som vanligt. Det börjar
,t med en omtentaperiod. Några av de tentor som gick i höstas
går om då. Utnyttja gärna det, men inte för mycket. Det är
bättre att klara en tenta än att missa tre.
Sedan när undervisningen börjar igen, då börjar också
studievägledningens trevliga informationsstunder. I period
fem kommer det ett praktikinfo för ettan, och ett info om
Numme, Elkraft och Elmät för tvåan.
Det ordnades en mängd studiebesök på institutioner för
årskurs ett och två under hösten. Vi skulle väldigt gärna
få reda på hur de uppskattades. Om det finns intresse från
eleverna kan det möjligen ordnas något eller några studiebesök
till i vår. Kom upp till oss och säg vad DU tycker.
Till sist: Ha ett skönt jullov!
StudievägledarnE
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HRJ

HOFTORSKENS RQURRIE JÄNG
har fått sina fiskar varma och som ni kanske redan HAJat tänker sätta
upp ett Aquarium i 121an. Eftersom vi inte riktigt vet hur 12:an kommer att se ut i framtiden,tänkte vi tillsvidare ställa in ett lånat
aquarium i väntan på det ordinarie.
Tyvärr räcker inte sektionens bidrag (2501-) särskilt långt och vi
hoppas därför på allmänna aonati�ner. Så, har du tröttnat på pornogra
phen och föredrar live show, vill du kanske ha en smak/färg/konsistens
referens till 12:ans kaffe eller är du trött på folkölet och föredrar
rom istället••• så tveka inte att ge ett �1'()�"f"bidrag till ett
(förhoppningsvis) STORT aquarium.

Red's anm.
Det förekommer en lite
udda stavning på div. i
sektionslivet förekommande
titlar. Så t.ex. på ofvan
stående.

H

HOFTOJt5 QUS •

SKROTA DATORN GÖR DJUPDYKNING I BIOLOGI

�-81

P.s. Har ni ideer, aquarieutrustning eller friska krafter att bidra
med, kontakta oss eller lämna meddelande med tel.nr. i sparbössan.

.,

Agnes

HöF'l'OiSK

n.s.

�verker
TORSK
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N y a st y r e l s e n

1 . Ordf:

2 . V ordf:

3 . Sekr :
4 . Kassör:
5 , SNO:
6 . Klubbm:
1 . V klubbm:
3 . Käll'1rm:
9 . Tolverich:
1 0 . Öfvrig:

Cecilia Malmfors, E-80
Jonas Mattesson, E-79
Per Ahlqvist, E-80
Patrick Farran-Lee, E-7 9
Agnes Wiener , E-80
Åke Sivard, E-80
Johan Lange, E-7 9
Anders Håål, E-81
Mats Kindahl, E-81
Peter Chudi, E-81

Så har vi Lltt en ny styrelne igen . Dessa glada ar. sikten till
hör medlemmarna i densamma. De sitter på sina poster fram till
Valborg, med urtdant· c; för SNO Agnes som tillträder vid nyår
och sitter i ett år.
Helt nya anniktcn är de tre ettorna, Agnes, förre chefsemit
teuren Patrick och quarnevalsstabaren Johan. Cissi blir bas
för hela gänget. Hon har haft ett halvår på sig som vice, att
öva sig i ledarskap. Per skriver nu protokoll i stället för
tröjbeställninear. Den ende som sitter kvar på sin tidigare
post är klubbisen Åke ,
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AVGÅENDE

Så har vi då nått slutet av året.
För Studienämnden innebär detta att en ny styrelse träder till,
Denna kommer nästa år att bestå av
Agnes Wiener

SNO

E-80

viceSNO Göran Haijenhjelm E-80
Per Åkesson

Sekr,

E-81

SU-repr Sven-Håkan Olsson E-80

(ingår ej i s tyrelsen)

Sedan sist har egentligen inget "stort" hänt, men det finns saker
pil gäng,
1 ) Reglerteknik för E-3 kommer med all säkerhet att fä nedskärningar
i kursstoffet. Riktigt vad som ska tas bort är inte alldeles
klart, tidsdiskreta ligger dock i lla till,
2) Den ai�etsgrupp LNE tillsatt för att se över kraftutbildningen,
lägger fram ett förslag till LNE-mötet 9/12-81
Kommer institutionerna att delas?
Klart är i alla fall att förslaget är genomgripande , och 1l:ör
kunna ge resultat,
Det finns alltså anledning att ta sig en funderare pil om inte
elenergi och industriell e lektronik - profilerna är ett bra al
ternativ till de andra profilerna, Behovet av ingenjörer med
dessa utbildningar är mycket stort,
Jag önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR, och dessutom s tudienämn
dens nya pampar e t t �YCKA TILL med studienämndsarbetet!
Sven Dahmberg
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nr. 1

upplaga: godtyckligt antal ex, ++++++++++

Dröm me.n om

En dröm som b li vi f verAl,c,
++ Läs allt om ELIN i denna

++ Socialstyrelsen rekommenderar

++ Allt {inte "intet") nytt på

++ Hur kommer det att gå i den

faktaspäckade bilaga,

idrottsfronten under våren
1 982,
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6-8 cirkelträninear i perioden,
nya sektionstävlingen
"strumpan".

VAD TUSt\N AR [L IN '?
Jo , så här är det. Under hösten växte det fram en ide
om att vi skulle bilda en idrottsnämnd på Elektro. Då för
slaget verkade alldeles utmärkt beslöt vi oss för att prö
va hur det även utföll i praktiken, så därför har vi fr
o m den 1/12 fått en ny förkortning att hålla i minnet,
nämligen ELIN ( ELektros IdrottsNämnd ) . Det kanske låter
lite mer högtravande än vad det egentligen är. ELIN gar
bildats för att vi skall få idrottsrepresentanter utsp
ridda i de olika årskurserna och på så sätt smidigare kun
na infiltrera E-osquarulda till nya idrottsliga stordå1.
Dessutom har vi nu mer folk till att organisera de arran
gemang som är tidskrävande t ex Solastafetten och Jubel
löpet.
Har ni några ideer om idrottsaktiviteter eller liknan
de som kan genomföras på sektionen, tag då kontakt med
ELIN.
Vi är: E-81

Tor Minde

Lennart Neujd

E-80

Ulf Andersson

Leif Bentell

E-79

Arne Nordlund

Björn Wester

För att osquarulda skall ha någon uppfattning om vad
som kommer att hända på idrottsfronten i vår, så har yi
gjort en sammanställning av de viktigaste händelserna. Vi
hoppas att läsningen skall falla er i smaken och väck� er
idrottsliga hunger efter julens kulinariska förlustelser.
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Först på programmet står den populära och för Elektro så fram

gångsrika innebandyturneringen. Förra året dominerade vi turnerin
gen fullständigt, med flera lag i kvartsfinal och som kronan på

verket var det ett Elektrolag som stod som slutsegrare , Skall detta
upprepas i år igen? Sista anmälningsdag 21/1 ,

Lördagen den 20/2 skall alla som tycker det är skönt att åka

längdskidåkning redan nu pricka in, Då går nämligen Teknisskidan
av stapeln,

Är du "fena" på att simma skall du naturligtvis ställa upp i .§.ll.äd.::.

simmet, vilket tilldrar sig tisdagen den 16/J i GIH-badet , I år

kommer vi att satsa hårt på att det,a utmärkta arrangemang fär sin
upprät,eise, Otroiiga priser kommer at, utaelas ,ili aiLa er som

,agar ta upp kampen mot det allra våt�ste av element en, Det gäller

ju att vi inte "torskar" i SPADEN,
För alla som tycker att det är kul att orientera anordnas �

niskaylen , Ni som har någorlunda hum om det här med karta och kom
pass bör avsätta tisdagen den 4/5 till orientering,
Därefter avslutas SPAD-tävlingen med Jubellöpet, som pågår från

tisdagen den 1 1/5 kl 1 8 ,00 till onsdagen den 12/5 kl 06,00, Täv

lingen är en stafett och det gäller att springa såmånga varv runt

slingan som möj ligt under 12 timmar, Jubellöpet är SPAD-tävlingens

verkliga höjdpunkt. Hela natten är det full fart i kårhuset och på
slingan är det mörkt som i Elektriens katakomber, vilket ger täv

lingen dess alldeles speciella stämning, Ett måste för alla hur
tiga elektrologer,
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..Jag ser en cirkel långt där bort a ! !
-Glöm den! Det finns cirklar på närmare håll,
-Jasaå? Var då?
-I "gaskammaren" förstås;. Har du inte hört talas om den.
;,Nja, det verkar vara ett jobbigt ställe. Jag låter helst bli
jobbiga saker,
-Det låter som om du har missat någonting, sätt dig ner och ta d&t
lugnt så ska jag b�rätta för dig om cirkelns v,n,h,v,
-Cirkelns ·V ;·N,H,V , ? ? ! !
-Ja, cirkelns:
Var: Gaskammaren
När: Ny tid kommer att medaelas senare, Men vi
garanterar att det kommer at, bli desamma
som rörut,dvs tisd,torsd, kl, 1 7 , 1 5 ,
{Är det någon som har något bättre förslag
så kläm gärna fram med det ! )
Hur: JO andra {minst I ) E-teknologer-·+ ett smärre
antal från teknis övriga åtta sektioner kommer
att visa dig,
-Och i så fall varför?! ..... . , , , • • • • • • • • • , , . , .För att Elektro skall
vinna spaden?? ! , , ,Nja det vore ju naturligtvis trevlig�,men det
finns lång� bättre skäl.Att du� mår bättre och klarar av dina
studier bättre om du motionerar tvekar du väl inte infär,
Frågan är snarare varför du. skulle göra det just här, i vår uppen
bart väldoftande gymnastiksal,
Du, med handen på hjärtat, tycker du inte själv att du sitter lite
för mycket still! Jag kan tala om för dig att denträning som
erbjuds osquarulda fa,ktiskt är riktigt bra,
När nu kåren tillhandahåller tre duktiga gymnastiklärare, så varför
inte ta chansen och utnyttja detta� Nykommlingen tycker troligtvis
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att det är ganska jobbigt, (Tyckte i alla fall jag. )men finessen
är j u att var och en kan göra övningarna i sin egen takt.

Att det sedan är våldsamt roligt att motionera till

medryckande musik tillsammans med massor av glada människor gör
ju inte erbjudandet sämre .

0
Alla har väl förhoppningsvis noterat att idrotten har instiftat

en ny tävling på sektionen, nämligen STRUMPAN,

För att lättare förstå reglerna visar j ag följande di�gram.

,/
Ovana vid
mindre
angen�a
dotter
f örorsakat
av tämligen
ansträngande
fysiskt
arbete.

\

antal
elektrike
�
på
--Tcirkeln

antal strumpor
i tolvan

antal strumpor
i tolvan

med av idrotten tillhandahållen NÄS-nypa

utan med av idrotten tillhandahållen NÄS-nypa

Som synes är reglerna enk:la, detgäller således för E-eektionens

medlemmar att passera den magiska 30 personers-gränsen.

Dr, S ,Vettfoot
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styrketräniP§'en

Har du funderat på att det vore kul att
bli lite starkare och "vackrare", men du
vet inte riktigt hur du skall göra. Jag
hjälper gärna till med "skräddarsydda"
träningsschema, beroende på hur välträ
nad du är och hur många gånger du har
tänkt att träna i veckan, Styrketräning
är som du säkert vet ett enormt fint
sätt att träna upp sin kropp. (Givetvis
gäller detta även flickor) .
Lennart

'vacker"

Lönningen

Trots att det är tidigt på året kan det vara dags att
pröva ut löparskorna redan nu. I vår kommer det nämligen
att anordnas flera intressanta tävlingar. Höjdpunkterna är
naturligtvis Solastafetten och Jubellöpet, men utöver det
blir det även sektionejogging och Elektromäeterskap.
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Vi stötte samman där i tunnelbanan. Vår� ögon möttes och det
sa "klick". Mina känslor styrde mina handlingar och �ag sa:
"F,\r jag komma hem till dig?" Hans ansikte avspeglade hans
inre lycka när han snabbt svarade: "Till mig? Gärna! " Senare
fixade vi till detaljerna. Besöket, som faktiskt genomfördes
i all sin enkelhet fredagen den 4/ 1 2, resulterade i e t t

,&rnrnrno�uoffi�
�urnrnrnm
Vlr käre värd var mycket angelägen o m redacteurernes väl och
ve ty hur skn mnn annars tyda hans iterativa iver att förklara
färdvägen till sin usla håla? Fisksätra?? Var i h. .. . • e ligger
Fisksätr?. ?
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Saltsjöbanan utåt landet . Mötas med ett l eende på stationen.
Promenad . Lunchinköp. Öldito . Promenad runt de superstunsiga
omiivningarna . 1 8-håls golfbana. Halka på banan. Marsch mot
lyan med det stampade jordgolvet .
Visning i lägenheten . •chris tian visade sig bebo en l jus och
trevlig lägenhet •.v ari man klart kunde ana sambons styranc.e hand.
!,lånfs'1 grön·, v::ixter och läckert småpynt i rummen . Kök, " finrum" ,
" ·:1rbet3rum" och studiecell förevisades . Vid denna tidpunkt
hördes ett kurrande frfu1 lägenhe tsinnehavarens centrala regioner
vilket föranledde honom att med frenesi ta itu med lunchen.
�hristian visade sig vara en kulinarisk virtuos av stora mått
trot;:; tydliga svårigheter med p?.. j deg och brödkavel. (milnne flickans
verktyg? )
Här bör j:tcle samtalet flyt:!. lite mera otvunget . Redacteurerne
kom över sin inneboende respekt för d en person som i förfluten
tiJ. ,:?.0ern.t Ö3K :ich det hela utmynna.de i lite småputtrigt snack
krin::; köksborde t .

Låt s e nu. vilken sid,·.
stod p� j deg på • • • •
. . . hmm . . två ägg eller . . .
. r·- ck:?.rns '. Skulle det hn
� rit ost också? Vilken
mi s s . K�nske . . . • .
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�Christian pratade glatt på om allt som föll honom in så vi
behövde bara styra honom lite försiktigt för att få fr2.m lite
data om hans person. Visste ni t.ex. att:
han är född i Solna,
han bevist,,.t undervisningen i Vasalunds gymnasium,
han är en -76: a ,
hans först� ring är mel erad p.g.a. en känsla av att
var<t för ung i de stor:1 gr?.bbarnas sällskap,
han istället gjorde lumpen (med förtjusning) och jobbade
lite här och var, bl.a. på posten och som serviceingenjör
på Scandia Metric.

Så långt konma var det dags att duka fram lunchen , som visade sig
vara delikat ( #C är väl inte en gourmand i gourmetklubben för
intet) , och styra in samtalet på livets vesäntligheter (booze
och stålar ?? ) . Som nyss nämndes är han medlem i gourmetklubben
och om den tycker han. Enligt honom är det viktigt att träff'cts
ut:::n att behöva samtala om plugg och tentor vilket skribenten
gärna skriver under på. Ett sätt är då B.tt pratca. om m2.t .
•christian he\r ( som bekrmt?) varit eng:::.gerad i 3 sk:'lenderier.
1 979 och -81 under ÖSK2 •Micke Engström och 1980 spelade han
s j älv rollen som lekledare. Han har aldrig haft någon funk
tionärbefä.ttning eller eng2.ger:-,t sig något djupare i sektions
livet. När sk:,_enderiet spelat ut sin roll har •c självmant
sjunkit in i anonymiteten för att reinkarneras påföljande
höst. Han anser att elektros skaenderi är en enastående före
teelse som tillsammans med ett livaktigt fadderi skapar en
harmonisk slutprodukt d. v . s . ettan. (red ' s tolkning )
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I irets skaenderi har� kunnat spela ut ordentligt och har en
ligt egen utsago haft ordentligt roligt. Här satte redactuer
erna honom bildlikt talat på pottan ( inget snusk här inte ! )
genom att fråga om han insåg vilken influens Öfverhallicken
haft på årets nOllespex, varid vi snabbt gled in på nästa ämne .

Nu äntligen kan Emisionen presentera
en av de i pornografen så hett efter
längtade grisbilderna. Denna så skamliga
föreställning törs vi dock illte be
rätta något om . Däremot kan vi för-.
täl ja att bilden inte på något sätt
är arrangerad av fotografen.
Vad får man ändå inte uppleva när
man besöker f . d . Öfverhallickar .

Han talar gärna och mycket (=mycket gärna?) om problemet med
antalet flickor på Elektro . Om fler personer av det täckta könet kunde påverkas att börja på
skulle Osquar förmodlip.en
vänja sig vid en naturligare umgängesform könen emellan, Os
quarulda till gagn .
•christian Yerkar ha haft en ganska stabil ekonomi und?.r sin
studietid. Han har tydligen extraknäckat lite här och var .
Bland annat kan nämnas att h::i.n jobbat som ljudtekniker på Ra
dio Stockholm och som nattportier på hotell Anglais . Här finns
tydligen klöver att hämta ty hotellgäster lever tydlig2n efter
principen ; pengar öppnar alla port r . Med en sedel av lämplig
valör på disken så får m�n kaffe serverat även om klockan är
tre på morgonen.
Av någon outgrundlig anledning spårar samtalet in på alkohol .
Här lyser vår värds ögon av löje när han talar om "dessa makt
berusade personer i Riksdagen" angående mellanölet och motboks
debatten.

i
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Här finner vi för g;ott att styra in samtalet lite på framti
den. #C ir snart mogen för ex- jobb (till sommaren
?) och berät
tar lite andrahandsanekdoter från arbetslivet. Blicken avslö
jqr 0.n viss tvekan inför utsikterna att sitta som konstruktör
p:1 nigot stort föret r g. Han säger sig hellre syssla med lite
merct ut,:triktad verksamhet som t ex försäljning. "På sätt och
vis sk:1 det bli skönt niir det kommer krav utifrån istället för
att alla kn.v korruner från en s jälv. " ( fritt citerat )
En viss skepsis kan också spåras när samtalet glider in på
Volvo, villa , hustru o c h "trattrar" men 4c tycks inte ha något
em::,t att hamna i ekorrhjulet där vi väl alla hamna:- förr eller
s3nare .

Efter ytterligare lite gemytligt småprat tvingas Yi av tids
brist avsluta detta "Hemm·· ·. hos" - reportage. �Christian följer
med oss pu Salt s j öbanan in mot stan igen och vi konverserar
glatt med denne gemytlige person till vi skiljs åt vid SlusGod Jul från.Christian och Red.

O
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Så ngartäflan
Tisdagen den 1 :a December var det som detta arrangemang gick
av stpeln på Nymble. Osquars namnsdag som traditionellt firas
på detta enkla sätt. Resultatet känner nog de flesta av er
till. Fysik vann, En eloge till Fysik. Maskin kom god tvåa.
Grattis. På en hedrande tredje plats kom så det tappert käm
pande laget från Elektro. Vad övrigt är, är av ringa intresse,
bortsett från att Kemi hade ett i mitt tycke fyndigt program.
Det finns egentligen ingen anledning att trycka en massa
stl'W1tprat så jag låter sångtexter och bilder tala för sig
själva. Ett stort tack för en kul kväll.
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Poängen
1.

Hel :

Beatles, When I'm 64.

Samla poäng, samla poäng samla fler poäng.
Hetsa, hetsa, jaga, jaga fler poöng,
Aldrig sova lungt i sin 'säng.
Klara gymnasiet med fem å noll intagningspoäng.
Börja på Teknis, där blir det jäktigt.
Samla fler poäng.
Spela pingis, innebandy, kuta runt i spåret
det ger spadpoäng,
Kämpa, svettas, Blääää
( Tills du stupar, tills du stupar)
Sen 1 bastun, ta en öl,
SKÖNT med fler poäng.
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2.

Samla poäng, samla poång evigt samma tjat.
Hur man gnetar, hur man stretar hur man gnyr,
så är ändå maten för dyr.
Man-söker få pengar att leva på kan-vår regering förstå ?
Man måste ju leva, försök förstå de ' va l
Studiemedels problem.
Wikström stöder kyrkan han med massor av miljoner.
Svångrems politik ?
Men studenter ? Nej.
( Får ej något, får ej något)
Lån är lön säger Friggebo
om bostadsbidrag.

Båtar
1.

Mel :
Text :

R. Broberg, Båtlåt
M. Fahlen, K. Ivarsson, Å. Pettersson,
S-H Olsson, P. Snellman, A. Wästerlid.

Det var en liten båt
svart och gjord av plåt
från Kalinin • ••
grad. Å den smög som en and
allt för nära strand, klättra uppå lann.
Som bara Ryssar kan.

2.

Den stod där helt allen
maskin (den) gick i sken
hela natten •••
lång. Å den satt där den satt
kom ej någon vart
denna tisdags natt.
A ryssen han fick fnatt.

3.

Sen så var det tyst
ingen sa ett knyst.
Mel:
Text :

Byssan lull
Mats Fredricson

Byssan lull hela skärgården e full
av båtar som kommer från öster.
I ett sund där sitter en på grund
man skriker med främmande röster .
Man lovar och man svär
att sista gång det är
som BALTIC STA-(h)AR sitter på
detta skär.
Mel:

Kalinka

Från öster, från öster, från öster igen (hej).
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P:atarina

1.

Helt
Text:

P:atarina
Hats Johansson, Mats Fahlen ,
Peter Snellman, Anders Wästerlid

1:atarina
hå hå hå.
Nlr du står vid din grill
kan vi rå vad vi vill, av dej.
P:atarina du är så snäll,
där ·du jämt står bakom kassan
i riket varendaste kväll.
Katarina
Du är god .
Vi kommer alltid att minnas dej
på den plats du stod.
Xn vi hoppas att du blir kvar
rör du llr ju helt underbar.
Sig ej nej, vi !lakar dej
Katarina.

2.

P:atarina
hå hå hå.
Nlr du tar min kupong
gnyr mitt hjärta en sång, bång - bång.
Katarina, du har ju grace.
Vem vet vAl bättre än du hur
den drullige Osquar skall tas.
P:atarina
hå hå hå.
Du är söt lika söt
som den ljuvaste punoh jag njöt.
Du serverar den med riness,
där du står i din blåa dress.
Varje dag, vi vill ha
Katarina.

Hallå fröken ,
kan jag få
en sexa skåne
kanske
?
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Korven

1.

Mel:
Tex t :

Köppebä visan
A. Nonym .

Es war nachmittag in de_r Vaterland
und ich var hinnen und drinnen,
Es var sturm und drang,
es var funf nach zwölf,
in der Vaterland,
Gibt es kein wurst dann springe ich im wasser
ich springe in Elbe , Rein oder Oder,
Ich möchte ein Bratwurst
zum essen und fressen im Vaterland,

2.

Rubel från Kolschlowski, hinkski utav Vodkski.
Traski till Bolschowski - Heja Brage I
Vasko di Pravda
Gagarin kracha spotniken,
Popovitch pirog så drutt jag i Gena.
Popovitch pirog så drutt jag i Gena.
Popovitch pirog så drutt jag i Gena.
i Sibirien.

3,

Ge moi une ceurve, ou ja tar une pickaloeurve.
Femroe fatale place Pigalle jag blev tres superkna l l ,
Tete a tete peu en peu, c ' est la v i e , c ' est la deux
dans le Camenbert,

Tänk i alla fall va kul det var så
här dags på kvällen. Mungiporna
pekade lite mera neråt framåt mid
natt. Det viktigaste är väl inte
att kämpa väl utan att vinna, eller . . .
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Blandat rökverk

Text :

Mats Fahlen

1.

Ni har väl sett den nya trend
( Ne j , vad är det?)
Att man ska inte röka Gula Blend.
( Inte det ?)
Nej , man skall inte röka alls
det är skadligt för din hals.
Nej, man skall inte röka alls.

2.

Ni har väl hört nu, att det finns
( Ne j , vad finns nu ?)
En massa folk som inte röker PRINCE.
( Inte det ?)
och inte heller MARLBORO
folk har börjat att förstå
att man skall inte röka så.
Mel :

P. Ramel , Gräsänklings Blues.

Jag söker nya illussioner för dom gamla har ta't slut.
Inga hetare passioner blott en ljummen balja lut.
Gå ut, gå ut, gå ut
Vi har tröttnat på din långsamma trut.
Mel:

R. Broberg , Tom Topp.

Vi gillar STOH-PA, STOMP-A.
Mel :
Text :
1.

O. Törnqvist
A. Wästerlid

Så tar vi oss en öl igen när strupen börjar torka.
Den stiger snabbt åt huvet, gör det lättare att orka
såga, hamra, spika, måla, flaskan åter korka.
- QUAR - NE - VALEN.

2.

Ett å två å tre å fyr å pang å bom å spreja.
Det gäller att se upp när teknologer börjar greja
titta, ropa, hurra, skrika , livigt vill man heja
QUARNE - VALEN.
Mel:
Text :

3.
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På Östermalm 1 Stockholms stad
är det liv, är det liv.
Där har d•t äntligen blitt kul
inget kiv, inget kiv.
För Q Arne är tillbaks
härom våren var det dags
det vet alla här
å kanske n'6Pn tax.

O. Törnqvist
A. Wästerlid

[, Osqulda

Vifl du bli

majori tet ?

Nu. har Du chansen ! ! ! !

För nu sparkar v i ig&ni nägot soa vi hoppas komaer bli en

på Konglig Elektrosektionen ärligen äterkommande attraktion -

Näaligen1 Årets mest o c encurerade

Gör sä här: Sätt in 5D : - på pk 580307-6909 före den I5 jan,
och invänta sedan dagen D ,

Dagen DÅ Du skall komma är fredagen den 22 januari.

Tid och plats? I8.30 i Kröken.

Där blir Du bjuden på ost, vin, kaffe , punch och kaka samt
underhållning i [ -Osq_uldasmak.

Betyder då detta att vi vill bojkotta vär käre C-Osq_uar?
Sä icke!!

Osquar

D u är mycket välko�men till dansen eoa börjar vid IO-tiden .
Väl mött! !

Monika Einarsson E4

Wanda Magnusson E3

Cecilia Malmfore E2

Anna-Karin Jonsson EI
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STÄ D 
GA$Q U E
Om någon mot förmodan inte uppmärksammat att tolvan var
skinande vit mindagen den 30/1 1 su kan jag förtälja att
to lvan var skinande vit mindagen den 30/1 1 .
Söndarren hade nämligen ägnats åt att puts a , damma, skura,
bona och polera snart sagt alla tolvans b eståndsdelar.
Detta jtittearrangemang anordnades av tolveriet och var
naturligtvis helt baserat på frivilliga insatser.
"Vilka insatser ' ! ( ? ) "
F r·1n arla morgonstund till sent i n p å småtimmarna mär· ktes
en febril aktivitet i e n godtycklig -omgivning kring
Osquars backe nr. 1 2. När allt var polerat så att man
kunde spegla sig i korridorgolvet såväl som i toalett
stolen cch aktiviteterna avstannade intogs en spartansk
mlltid i funkrummet d e ltagarna till gläd j e .
Stämningen var hög o c h diskussionens vågor svallade
genom lokalerna, ibland överröstade av skön- ( ? ) sång från
öfvande sångartäfvlan-deltagare.
tlorr;onstund sägs h·, guld i mund och i ett försök att utöka
kassan strossade skribenten hemåt tidigt måndag morgon,
endast för att märka att penningarna lyste med sin från
varo.
/..ter i tolvan på måndagen konstaterades snabbt att ett till
stånd av harmoni inte varar för evigt i dessa lokaler
( läs: Det såg för jävligt ut igen).
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OSQUARULDA , HÅLL RENT OMKRING DIG! ! '
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Opusdax I !

ÖL ANDE

På SM den 10 november handlade mitt ode
om en tenta som jag och många med mej gillar att
skriva. Så snart det står klart att tentaveckan
innehåller denna trevliga tenta samlas ett vid
det här laget väl sammansvetsat gäng för att fira
den trevliga tilldragelsen.
Med en tår sakta rullande nedför kinden
inser man att man någon gång kommer att klara
även denna tenta. Det är inte utan fruktan man
ser den dagen an då man hamnar utanför den gemen
skap som är så viktig för lyckade studier på Teknis.
Jag sjöng en visa om den sThora kärleken
också men av hänsyn till inblandade parter har
jag valt att inte ta med den här.
För övrigt ser jag fram emot Julafton,
Nyårsafton ,vårens SM (med oden) , skidresan
samt att få läsa Mikrovågor på norska ( I ) •
. . . (Mikroböljer , huga) .
Med julhälsningar och dans k�ng granen.
I

)&f�

En stokastisk sång
mel. Whisky in the jar
Jag gick där en morgon över Valhallavägen
såg upp emot kåren och jag kände mej förlägen.
Första försöket OK om man missar ,
andra försöket man sitter där och gissar.
Refr:

Nu är tentan här igen.
Jag borde klarat den ,
jag borde klarat den
för länge länge se'n.
Jag
Men
Att
Men

Refr:

Nu är .. .
Den
att
Och
jag

Refr:

vet hur man gör nu. Ja, jag vet hur det går till.
hur jag än gissar blir det aldrig som jag vill.
lyckan är emot mej det är Murphys enda lag.
jag vet mina chanser så jag gissar dag för dag.
första da'n jag hörde nå'n berätta hur det va'
om man gissar länge så till slut man gissar bra.
dagarna går den ena är den andra lik,
gissar tills jag klarar Matematisk Statistik.

Nu är • • .
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val ta
Vad nu då? Har er gamle chefsemitteur blivit satt att förxaiiix
sekti oner.s monetära t i llgångar? Jo, så ligger d e t faktiskt till ,
o c h d e t är nu en ära för mig att kunna presentera budgeten för
innevarande perio d ; den som löper från 1 / 1 2 i år till 30/4 nästa
�r . Behöver d e t sägas att den fått denna utformning enligt b e slut
av Budge t-SM 26/ 1 1 !

Eder kassör
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Ne j , det är inte Forsm�rk eller Radiumhemmet so� söker per
sonal. Det är sektionens Osqradioansvarige som slår ett
sl�g (för att inte säga e tt helt trummsolo) på trumman för
en lite• annorlunda aktivitet.
Sektionen kommer förmodligen att få sända ett program i vår.
Tiden är ännu inte fastställd.
Att bygga ett program är ett ganska i�nsivt arbete men det
är ir.te så långt utsträckt i tiden. Tack vare modern teknik
( bancspelare) kan man förlägga den tiden till godtyckligt
intervall före sändningsdags . Dvs vi kan sätta några timmar
till programm�keri när vi har tid och lust . (vad vore livet
ut?.n lust ? )
Om du känner för att vara med och snickra ihop ett radiopro
gram , eller har ideer om radioprogram, tag kontakt med :
Alf Ahlström

E - 81

tel. 08/7672655

eller lämna ett kärleksbrev ( el. likvärdigt ) adresserat
till mig ( Osqradiotjommen) i funkrummets brevlåda.
Vi sk�ll försöka att vara ett litet
gäng (ju fler kockar desto mera soppa)
men visar det sig att intresset blir
stort skall jag försöka fixa mer sänd
ningstid.
Vår målsättning är enkel ;.
Våra program skall vnra bäst
PUSS

•
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Et.t

o perabesök

Klockan var väl ca . 18. 30 och jag styrde mina steg mot
operan. Det var inte utan att det pirrade lite i mag

trakten, Jag hade ju aldrig varit på operan förut och än
mindre bevittnat en hel balettföreställning, Trots denna
känsla av nyfikenhet kunde jag inte komma ifrån den skepsis
jag kände , beroende pa mina förutfattade meningar gällande
nyss nämnda konstart, Jag menar "alla känner ju till" att
balett är tungt , pretentiöst och totalt befriat från all

humor, med andr& ord skittråkigt.
Nåväl! ca, en t imme senare satt jag bekvämt
tillbakalutad i en av operans stolar för att bevittna
föreställningen som hette "3•Kylian" , vilken bestod av
3 st. balettstycken koreograferade av t jecken Jiri Kylian,
Ridån gick upp och första akten började, Stycket hette
Symfoni i D och bestod förutom själva baletten, av valda
stycken ur 2st. Haydn symfonier, Döm om min förvåning när
det visade sig att stycket inleddes med några riktigt
humoristiska pass&ger, Nåja, jag tänkte inte vifta bort
en fördom så lättvindigt, Det skulle säkert bli tråkigt
längre fram, resonerade jag ( är man obotlig pessimist så
är m�n ) , Efter en stund blev jag alltmer övertygad om att
mina fördomar var o befogade, Det var ju faktiskt riktigt
rol igt. Jag tittade mig omkring och såg att andra också
satt och småskrattade , Det avgjorde saken , jag hade blivit

en fördom fattigare.
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Efter en stunds paus började andra akten, ett stycke kallat
Ariad.ne tonsatt av norrmannen Arne Nordheim. Detta stycke
var betydligt mera svårtillgängligt både vad gäller musik
som balett. Jag tycker att stycket var ganska tråkigt ,det
var inte bara en gång jag kom på mig själv med att titta
på orkestern istället för på baletten.
Om det andra stycket kändes lite trist så var det
desto roligare att bevittna det tredje vilket var kallat
Sinfonietta . Stycket formligen sprudlade av glädje och
vitalitet. Att musiken av tonsättaren Leos Jana�ek dessutom
var mycket bra gjorde ju inte saken sämre . Slutsats: en
mycket värdig avslutning på, en på det hela taget trevlig
föreställning.
När föreställningen var slut tågade jag tillsammans
med ca, 50 andra operabesökande E-teknologer till restaurang
Sheriffen för att inta en liten kvällsbuffe och småsnacka
om ditt och datt . En trevlig avslutning på en trevlig kväll .
Slutligen ett stort tack till Cecilia som ordnade
detta trevliga arrangemang.

Jaha j a , hur var det
här då? Det sägs ju
att en olycka händer
så lät t , men . . . . . .
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Kära Gottisfrossare
Då jag sedan några dagar har det stora nöjet att
lyssna till E-Osquaruldas osakliga kommentarer, oberättigade
kommentarer och imbecilla kverulanser, vore det kanske på
sin plats att presentera mig och mitt program för ploppo
matens framtid,
Först några bakgrundsfakta : Ploppomaten är gammal, och
skall behandlas med respekt. Vill den inte, så vill den inte .
Envisas man, så vill den inte alls. Då får jag laga den.
Då blir jag sur .
Annars är jag en ganska förnöjsam person, om än �
okänslig för kritik och dununa kommentarer angående
vår vördade ålderman till P-mat.
Om framtiden är det som bekant svårt att sia, men ce som tror
på magnecyl och kondomer bör nog byta spågumma.
Förhoppningsvis - kanske redan innan Emissionen kommit ut skall det installeras lyse. Den som lever får se .
Lev väl
önskar Eder Ploppomateur

-

(Red ' s anm . : I skrivande stund installeras lyse, varför
ställningen nu är följande: Ploppomateuren - Emissionen 1-1 .)
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Under min tid som chefsredaktör för denna eminenta publikation
förekom på ledarsidan en del lite invecklade ordspråk , För de
personer som inte är slängda i teknisk kanslisvenska, kan vi
här ge översättningar till rikssvenska av de t!l.nkvärda fraserna.
Nr 8/80 :

Stor i orden, liten
på jorden.

Nr 1/8 1 :

Det som göms i snö,
kommer upp i tö.

Nr 2/8 1 :

Guld är inte allt
som glimmar.

Nr 3/8 1 :

Man skall inte ropa
hej, förrän man kommit
över bäcken,

Nr 4/81 :

Liten tuva stjälper
ofta stort lass .

Nr 5/8 1 :

Ju fler kockar desto
sämre soppa,

Nr 6/81 :

Även en blind höna
kan hitta ett korn.

Nr 7/81:

Bättre en fågel i handen än tio i skogen.

Det var väl inte allt för svårt !

GOURMET-KLUBBEN
J�g hoppRs att de som sett gruppindelningen i tolv,'1.!1 har kon
takt'lt sina respektive "gruppledare" och k�nske tillomed haft
möten.Om det nu skulle v,ir -. så att någon har missat list·1n .så
sitter den i tolv"U'l under övrigt pä ansl:1.gstavlcill,När du har
hittat ditt namn på listan så ring din "ledare".
För övrigt planerar jag ett besök på vin och sprit musee •t i
vår, samt ett nytt besök på Anglais och hoppas att ni i grup
perna får många givande möten.
EN RIKTIGT GOD JUL
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LTH 20 AR

Att � -truls alltid haft ett gott öga till storebror
Osquar torde inte vara någon nyhet för sektionens
gamble. Novemberphäst- och speciellt Svolderrepresent
anter, som alltid återvänt med utfestade leenden å de
av pilsnerbuteljer deformerade läpparne och glansig
stir.righet i de annars så vakna

teknologögonen.

I höstas gick man på � -sektionen ännu ett steg längre
och inbjöd två representanter från Elektro att delta
vid nOllephästligheterna, och tydligen fick de inte
sitt lystmäte då heller utan skickade raskt inbjudan
till Elektro att närvara vid LTH's högtidliga 20-års
jubileum, vilket skulle gå av stapeln den fjortonde
november, i anslutning till tentaveckan, således.
Det var tre stressade representanter som rusade från
olika labbar för att hinna med 1 6 . 22-tåget mot skånska
steppen, torsdagen den tolfte, och efter sex och en halv
timmes konvulsioner å ett af SJ ' s otaliga mjölktåg mot
togs vi av en hoper glada Lundateknologer, som, visa
av nOllephästligheternas katastrofala mottagning
(ingen välkomsthutt! (jfr. Emissionen 5/8 1 ) ) , serverade
oss skånska läckerheter - eller som vi hufvudstadsbor
skulh uttrycka det - sch.lemmiga whiidrougheter i form
av månadsgamla cocosbollar och Ratzeputz. Ratzeputz -

eller runk:epudding, som en expertkomission från EKAK
(Chalmers) och Elektro omgående döpte den till - var ett
mycket starkt kryddat brännvin , som fick oss "busar" som gästerna där nere kallas - att under hela kvällen
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stå och upphäva ingefärsrapar i korus . Det smakade för

djävligt rent ut sagt, och verkade snarare vara avsett att
förtäras vid magåkommor. Tvi vale ! När får vi avnjuta en
hederlig bäsk å Lunds Central?
I Edeouata, 4 arnas 1 2 :an bjöds på ärtor och punsch, vilket

givetvis uppskattades tillfullo av de långväga gästerna,
som inte hunnit inta någon dylik måltid å Nymble innan take-off,
Fredagen inleddes med Danmarksresa - Carlsberg stod på tur att
besökas, och efter lång bussresa och rundvandring på bryggeriet
var vi framme vid resans egentliga mål - mlsmakningen. Att 01
är en färskvara är överflödigt att tillägga. Generösa kypare
såg till att de törstiga teknologerna hade det trevligt, och
som bevis på Carlsbergs yttersta ynnest berikades samtliga
mlamateurer med varsin äkta Carlsbergelefant.
Efter en synnerligen händelserik hemfärd ordnades bastukör
åt "busarna", främst därför att dessa ansågs störa f-sekt
ionens förberedelser inför den stora sångarstriden som skulle
äga rum på måndagen - en högst prestigeladdad historia!
På sena kvällen bjöds på superba gasquer å Hemvärnsgården
och å Loftet - TLTH ' s sublima phästlokal! �let flpdade,
musiken dånade och hufvudstadsteknologerna rönte fram
gång hos mer än en quinna, vilket föranledde en gnutta
knorr och viss aggressivitet hos infödingarna. Här börjar
oturligt nog minnet svikta • • •.
Vårt hårdhänta och ohämmade agerande hade fått en och
annan Lundensare att skruva på sig under fredagen och
baefva inför tanken på hur vårt beteende skulle te sig
under det stora 20-årsj ubileet på lördagen. Den som tror
att Osquar i frack på något sätt skulle bete sig :!ll::
misstager sig. Och det å det grövsta!
20-årsjubileet inleddes med uppvaktning av födelsedags
barnet å AF , Akademiska Föreningen, Så gott som alla
Nordiska Högskolor var representerade, och för första
gången fick vi &,-teknologer möjlighet att beskåda
&rkitektsmecken med de violetta ringarna och Luleås smeck
er med samma kulör som de nyss nämnda ringarna.
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Från KTH syntes inga andra sektionsrepresentanter, blott
tvenne Kårpampar - Dag och KGB, Själva överlämnandet av
presenter skedde med bravur, och vår present mottogs
med stort jubel.
Den stora middagen var tyvärr ingen genuin gåsamiddag,
som vi felaktigt antagit , då Mårten infallit bara någon
dag t idigare. Svartsoppan tillika med andra kulinariska
finesser ut eblev , och istället erbjöds en sillsmörgås
före huvudrätten, som i alla fall var gås. Stort kaos ut
bröt när det visade sig att bäsken av någon anledning
uteblev. Undantagstillstånd proklamerades, sedan starka
kuppkänslor väckts hos framför allt Chalmeristerna.
Som E-teknolog fick man nöja sig med OP, samt löfien om
att det hela skulle rättas till, till nattsexan, löften som
tack och lov infriades. Till kaffet och punschen serverades
godbitar ur de sju senaste årens Jesperspex, vilket är
benämningen på de spex som Lundateknologerna själva åstad
kommer.
Middagen följdes av soft music framförd av de eminenta,
men föga skrattretande ylkornen, och när sedan de äldre i
församlingen avvikit, dansades det till be tydlig\ modernare
- men därmed inte sagt roligare - toner från kvällens DJ,
som var den inte helt okände Julius, med skivaffär i Lund
och med kontakter med många av de riktigt stora artisterna
i dag. Som stolta KTH'are önskades naturligtvis Pugh ' s
S tockholm , Stockholm, vilket föranledde vissa grymtningar
hos de flesta. Det hann gott och väl gry innan vi gav oss
av från AF denna söndagsmorgon i november, och någon sömn
hann vi egentligen aldrig med innan det var dags för sill
frukost å Loftet , från vilken allmän diskretion och avsaknad
av självförhävdelselust får oss att avstå från att gå in
på detaljerna. En viss tendens till att spåra ur kunde skön
j as redan innan de första nubbarna serverats. Sju, åtta
olika sorters sill fick våra smaklökar att joddla till av
glädje. Suverän t !

Lundensarnas motsvarighet till sångartäfvlan präglade
måndagen.
Sångarstriden ägde rum på AF - igen ! Två duktiga program
ledare höll i trådarna och allt var mycket festligt.
Juryn bestod av nio domare, varav tre var opartiska,
dvs. de sex andra var profeter från var sin sektion.
Programmet bestod av
* �tt bestämt kör.verk - alla skall
sjunga samma, vilket gör en direkt
jämförelse möjlig.
* En nubbevisa
* Ett fritt program på 15 minuter.
Några restriktioner vad beträffar instrumentval förekommer
ej , varför det hela kanske mer mynnar ut i en musiktäfvlan,
i stället för i en sångardito ( gäller alltså det fria
programmet) . Det hela är mycket ambitiöst och pretentiöst
och samspelet mellan publik och scenapor, som ju är väldigt
utbrett å NJ'lllble, existerar här inte alls. En mycket god
show - men knappast roligt, skulle man kunna uttrycka det.
(-sektionens lyckades vinna förra året, varför deras
chanser minimerade i år. Fascinerande var att alla sektioner
så helhjärtat gick in för att göra något bra. En Bergsman
skulle med största säkerhet lämna lokalen innan allt var
över. Vann gjorde detta år, där som här, F-sektionen, �rend
erna går minsann igen! F-arnas snapsvisa var en given seg
rare, då melodin var den inte helt obekanta "Hej dinge dinge
dong" från Lundaspexet i TV häromsistens. Något omgjord här
och var i orden, men det hela föreföll vara ett enda stort
plagiat av originalet.
Efteråt var det stor fest i AF - om man hade varit med och
sjungit, förstås. " Inte ens en ärevördig gäst hade möjlig
het att komma in" , fick vi höra av sångarstridsgeneralen
och �-aren Bo W, som vi försökt tala med under eftermiddagen,
men som mycket torrt och mycket irriterat utbrustit i ovan
stående fras. "Endast sångare - inga andra! " Lite förtvivlat
fick vi ge oss av hemåt i kylan och mörkret, vår sista natt
i Lund, medan skratten och musiken ekade bakom oss. Det kändes
lite surt att inget var ordnat för oss, och med några tunga
suckar travade vi vidare hemåt.
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"Endast sångare - inga andra ! " - om man inte är kårpamp
förstås! ! !
KGB hade nämligen, utan att behöva krusa för generaler fått
delta i festligheterna, vilket gör att vi allvarligt ifråga
sätter den inkonsekvente Bo W ' s moral.
Ett trist slut på en annars superb vecka !
Skål !

Vi på redax får, precis som
storebror Lektyr, en massa
insänt material av tveksam
karaktär vilket ovanstående
får illustrera
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Det ryktas om hostattacker i DKS

Ola Berglund
Karlbergsv. 75, 1 tr ög
1 1 3 35 STOCKHOLM
Stefan Östlund
Tel: 08/1 5 32 08
Inte så mycket nytt den här gången inte. Har folk slutat att
röra på sig eller kan det vara så att ( grymma tanke) de bara
inte ids lämna in en lapp till Emissionen?

R:IS och ROS
-tissi för 3•Kylian
-Sångarlaget, trots att ni inte
nådde ända fram.
-Doqumentären

-Dem som inte lämnar in bidrag.
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