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var mage där vii.xa begär.
begär då denna kräva?
en god matsmältning.
exempelvis på följande sätt:
Försiktigt inmundigas en god middag.
Förslag till menu: Förrätt:.Färsfylld Aubergine
Varmrätt: Kyckling åla Chef
(Alt: lammgryta)
Dessert: Hallonsorbet
�fter avnjutande av ovanstående premieras
naturligtvis ett gott kaffe. Svart som natten.
Starkt fosterfördrivande.
Vad är ett gott kaffe värt utan punschen?
Alltså ett glas Caloric!

Nu tror ni säkert, käre läsare, att allt är OK,
men ovanstående är naturligtvis helt uppkastat
om inte tillfälle ges till en timmes lugn
meditation i sällskap med senaste numret av
EMISSIONEJP Mycket nöje!
�missionens redaktion:
•Dick Hansson
62 42 15
Patrick Farran-Lee 47 42 84
Josef Flodell
712 44 13
Kerstin Ivarsson
15 50 81
Torbjörn Lindh
774 41� 25
,.Anders Malmquist
15 38 89
Utgivare:
Gatuadress:
Postadress:
Upplaga:
Mr, Epsilon:

E-sektionen vid THS
Osquars backe 12
Emissionen
THS
100 44 Stockholm
800 ex,
�ikael Segersten
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Först och främst vill jag hälsa Dig, E-Osquan.ilda välkommen tillbaka till
tekn is igen. Jag hoppas Du tyckte det var lika kul att komma hit efter
sommarlovet som jag gjorde. För visst känns det lite extra fräscht så här
I början av en ny termin;, nya kurser som man har förväntningar inför, att
träffa alla kompisar igen, en elevkalender som än så länge är befriande
tom, ja, t.o. m. kaffet i 12:an smakar godare än man minns det.
Att det alltför ofta visar sig att mång� kurser inte lever upp till förvänt
ningarna, tillhör tyvärr den grymma verklighet vi lever i. Hur viktigt det
är att vi teknologer reagerar och agerar visar inte minst Integrerade kretsar
för 2:an.
På Grand gala fick jag sent omsider "förmånen" att hälsa Dig, nOllan, väl
kommen hit till Elektro. Under de korta minuter då ingenting blev sagt av
det jag borde sagt, förklarade jag att styrelsen ligger lågt just nu därför
att det under mottagningen är helt andra makter som råder över Elektrien.
Du har fel om Du tror att detta innebär att vi i väntan på nOllegasquen och
slutprodukten - Ettan - för en tynande tillvaro här på sektionen. Anonym
kanske, men inte tynande! Du behöver bara gå ned i 12:an för att se hur
raska funktionärer arbetar för att kunna förse Dig med biljetter av olika slag,
kaffe, godis, billiga kopior, märken och (för att använda gamla klyschor)
alla dessa för en E-teknolog så nödvändiga attiraljer.
Men nu träder vi fram ur anonymiteten och avslöjar
Vad

När

-

Vem

Hur

?

?

-

ALLT ! ! !

?

Kom till E l , onsdagen den 29 september kl, 12. 00 så tänker vi i styrelsen
presentera oss och vad vi håller på med, Du får veta mer om kårens orga
nisation och verksamheter, ja, allt vad studentlivet har att erbjuda, från
minsta gräsrotskommando till alla de stora bejublade arrangemang som finns
här på E-sektionen.
Och nollan: Ta vara på alla de möjligheter Du har att knyta kontakter nu i
början. Under Din tid på teknis kommer det att finnas mossor av gånger när
Du hor för mycket att göra och när studierna känns urtrista. Jag lovar att
det blir lättare att klara av det om Du kommer hit till teknis - inte för att
det är något Du måste pina Dig igenom - utan för att Du trivs här och
tycker att det är kul att träffa allo kompisar.
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Eder tillgivne ordförande ��
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Vä.lKomna t tllbaka till
i festväg.

vad det innebär

nOllc.1n h1;.1· upplevt sitt första och förhoppningsvis, inte
sista PRe-squtt, Vissa tycker att PRe-squtten är så bra att
Sl[ut ten kan vara, fast de har biljetter. Men det är ju en
annan sak,
Vi kör traditionella PRe-squtt nu i höst, dvs ingen föranmä
lan oehövs, det är bara att komma ner. Äta en bit mat, svinga
en oägare ocn träffa kompisarna under avspända former!
Ni har väl .t<öpt nOllegasqueoiljetter?'? Synd att missa en sån
tillställning!! Förutom denna formidabla phäst, händer det en
del i nöst. Detta är lite' av vad som hänter tills nästa E
mission kommer ut!
1/10

PRe-squ tt + Squtt

6/10

PU 13 på kåren

15/10

nOllegasquenl !

15/10

St1utt, Inget PRe-squtt pga nOllegasque

25/10

Tentapub pc1 kåren. Promenaden

14/10

Ärtqounsärt med Promenadorquestern

En liten för·klaring till vissa ak ti viteter kanske är på sin
pl1;ts.
rUn pa K;J:·e,1 är just vad det låter som, en trubaåur spelar
och sjunger och det serveras öl. Gratis inträde, god stäm
ning (ni minns väl Fred Å?, •. ), Arr: PrU,

Ärtquonsärt:

Uppträdande av �romenaden, SMusK eller Tekno
logKören i matsalen. Startar ungefär kl 17,
och hålls vissa torsdagar. Gratis.

Tentapuo:

Avslutar tentaveckan. Up,,trädande av nb.gon or
kester. Mycket god stämning. Billig öl och stor
tt,r ung kl 18.

Squtten är ett billigt sätt att fördriva en �redagskväll.
Diskotek, levande mus.lik och pubstämning för futtiga 35:-. Bil
jetter köpes med fördel från PR. De brukar ha en strykande åt
gäng, s� se till att varo i god tid. �iljetter kan även köpas
ons. tors. 0;;11 fredag från kl 11 på kåren.
Dessutom ,rnrnmer i november, höstphästen, som kommer att omfor
mas tlll niit!;ot mer: puolikfriande slag. En fusionsgasque med
annan skol& är också planerad. Håll ögonen öppna efter våra
plakat!
Klubbis
� \ej plakat)
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Så r.är en månad efter starten, när man ännu inte
börjat förstå något utav föreläsningarna, när ma.� väl
höjt högerarmens snabbhet både under och efter skolti1
miste jag medge att det känns ganska bra att vara igång
,
igen efter två år utanför skolarbetet.
Det är kanske inte själva skolarbetet som drar mest,
utan allt som rör sig däromkring.
Pil. gyr.masiet fanns det många, ja kanske ännu fler än här,
ideer men där rann · de oftast ut i sanden. Här är förut
sättningarna bättre, att få ideer och förslag genomförda,
med hjälp av alla de tusentals kontakter vi tillsammans
besitter.
Nu nE.r KS: arna börjar lura bakom de! bedrägliga helg
lugnet ( då man skall hinna plugga allt man hittills missat,
men då allt annat dyker upp) och tentorna inte ligger mycket
längre 'Jort, måste det poängteras hur viktig den fysiska
konditioner.. är för att lyckas i plugget och privat.
En till två(-lunker i veckan och du kan gå ut från E1
den 25/10 rred ett leende på :..äpparna och fortsätta till
kvällens begivenheter och nattens öden med samma framgång.
Idag, natten före ödesdagens natt, sitter jag här med en
orange papperstrave, märkt passiva nät. Man skulle nästan
kunna tro stt det är ett spindelnät, så intrasslad känner
jag mig. Hoppas jag kan trassla mig ur det här och avsluta
med ett
H(J!
MICKE

Red. kommenterar: Vi skriver gärna ut Edra handskrivna mqnus
om Ni behagar inlämna· dem före manusstoppet, OCH om de är
skrivna med en någots�är läsbar handstil.

r

Som ordförande för Kongl. Elektrosektionen
kan man råka ut för mycket, t ex besökande
emitteurer, hungriga och nyfilma på sitt
..
offers innersta tankar. Detta fick Cecilia
Malmfors erfara en ljum kväll i början av
september, då Emissionen gjorde visit.
I ett höghus på Danviksklippan nere på
söder bodde hon i en liten trevlig och
välstädad lägenhet. Om det tillhör det
normala att de·n är välstädad skall vi låta
vara osagt, i varje fall så var hennes
spontqna kommentar då vi bad om att få
komma:" Oj, då måste jag städa!".
�ecilia började med att berätta att hon
skulle flytta. Igen. Att flytta verkar ha
varit en av hennes främsta fritidssyssel�
sättningar det senaste året. Nu trodde hon
dock att hon skulle lämna sitt nomadliv
ett tag, dels så har hon den nya lägen
heten i första hand, dels så ligger den
centralt på Kungsholmen ( se Nytt om namn).

Blir det bra
så här ?

Hon välkomnade oss med öl och försvann sedan ut i köke� för
att iordningställa middagen, efter att ha förvissat sig om
att vi verkligen var hungriga. Efter en stund kom hor, till
baka ut i s9.longen och berättade att hon V'ir mycket förtjust
i matlagning, men att hon tänkte bjuda på något mycket an
språkslöst,. rädd som hon var att något mer avancerat skulle
tas för mutor.
tecilia visade sig vara: ett mycket lätt intervj11offer, d v s
vi slapp bry våra hjärnor med fåniga frågor eftersom hon
prat2.de på ändå. Det sista skall inte tydas negativt på
något sätt, det hon hade att säga var väl värt att höra.

Först kom det ett erkännande. 't:ecilia ti t t,1de djupt ner i öl
glaset och sade: "Jag tyckte faktiskt inte alls om öl innan
jag började på Teknis". Hon tycks dock sedermera ha lärt sig
att uppskatta dess goda egenskaper. Bäsk tyckte hon inte heller
om då , men har lärt sig att få ner det och ansåg det vara det
enda rätt� till sill.
Som alltid när teknologer träffas ( tyvärr?) blev det snack om
kurs er och tentor. � e c ilia är inskriven -80 men . går nu om tvåan
p g a diverse omständigheter som gjorde att hon inte riktigt
hann med studierna förra läsåret .
Hon sade sig triv�s bra på Teknis och tyckte att man mest· har
fördelar av att vara t j e j där . Lättare att få vänner t ex. Hon
var klart besviken över att inte ha fått någon tjej i sin nolle
grupp , eftersom hon trodde att det hade varit bra för samman
hållningen inom den.
Något som hon retar sig på är vissa labassar som hon tycker
visar en "klapp-på-huvudet"-attityd till tjejer och som god
känner deras labbar utan att kolla att de begripit vad de gjort.
Funderar väl som de flest� Teknistjejer på hur mycket fördomar
och protlem som man kommer att stöta på när man kommer ut och
börjar jobb a , samtidigt som hon inte verkade vara så särskilt
orolig för detta. Erkände sig v ara ganska opraktisk och sade sig
vilja ha ett utåtriktat arbete i framtiden , försäljning t ex.
Tidigare hade hon velat bli läkare, men medan hon tog några
sabbatsår och arbetade på s jukhus och resebyrå bl a, rusade
intagningspoängen ifrån henne. Så hon hamnade på Teknis istället ,
mest av en slump , mycket beroende på att hon hade en del vänner
som gick där. Hade också en del funderingar på att läsa ekonomi
och planerar att eventuellt komplettera litet på det området . Så
här efteråt verkar hon mest tacksam över att hon inte kom in på
läkarlinjen.
Maten började bli färdig och •cecilia dukade bordet .Hon plockade
fram något slag av fiskrätt ur ugnen och b j öd på vitt vin till,
Den icke köttätande skribenten förärades en mycket läcker sallad ,
och av den övriga redaktionens goda aptit att döma så v�r inte
fisken något att förakta heller.

Nu började vår värdinna berätta
om sin roll som ordförande . Den
trivdes hon mycket bra med, men
tyckte att det blev lite för
mycket rutinjobb ibland så att
hon hade svårt att hinna med allt
som hon ville göra för sektionen.
Hon skulle vilja göra mer för kul
turen på sektionen, och hoppas att
elektro skall kunna få en funger
ande kulturkommitte so� regelbun
det kan ordna teaterbesök o dyl.
Hon tycker att det är ett utmärkt
sätt för teknologer 3.tt kunna
träffas utanför den sedvanliga
teknismiljön.

()
SVART PÅ VITT !

Offret försöker , trots
tidigare kommentar, muta
red.

Hon skulle vilja göra mer för att
få in de utländska studenterna i
sektionslivet . Hon tycker inte att
man når ut till dem så bra i den
traditionella mottae;ningen , de ver
kar inte få den ko:1takt med oss
svenskar som de så väl behöver.

En ny sak som hon varit med och infört på sektionen är den Dc1.m
middag ( som nog blir tradition) som hölls i januari . När hon
arrangerade den fick hon höra en del om " t jejer sot.i g:1drtar"sig
samman" , vilket hon tyckte var trist eftersom det ju inte alls
var fråga om något sådant. För övrigt så sticker hon inte under
stol med a.tt hon inte vill ha någr3. porrbilder i pornographen
och att hon inte gillar de sakrala verken i sångboken. Att hon
inte aktivt bekämpat dessa saker beror på att hon miss�änker att
deras förespråkare skulle försv'.ir3. dem med liv och lem och bara
göra det hela värre om hon försökte.
Man skall inte behöva finna sig i vad som helst bara för att man
är tjej på Teknis. Hon tycker det är synd att många tjejer som
börjar verkar tro att de måste falla in i den allmänna jargong
en och acceptera saker som de egentligen inte gillar.

•

Plötsligt kom Cecilia på att vi
för länge sedan ätit färdigt. Hon
släppte saltkaret som hon fingrat
på under samtalet och gick ut i
köket och satte på kaffe. Till
kaffet bjöds det på äpplekaka,
samt. emi tteurernas medhavda efter
rätt, rädda som vi varit att bli
utan. Dessutom hade hon en skvätt
punsch som vi som goda teknologer
inte kunde tacka nej till.

\

Nu visade sig't ecilia vara pinsamt
dålig på det här med punschvisor,
ty när hon skulle sjunga en var det
det tyst en lång stund innan hon
kom på någon lämplig ( "Punschen
k9mmer" var för vanlig, tyckte
hon ) . Hur lång tid det tog innan
hon kom på någon berättar vi av
hänsynsskäl inte här .

Sådana hrrrm
frågor ni ställer ! . .

•

Nu gled vi in i framtiden . Cecilia var lite
fundersam över hur hon skulle hinna med att
bilda familj, få Jarn, innan hon blev alltför
gammal, samtidigt · som hon kände att det inte
var något som hon ville göra än på ett tag .

•

Vi pratade lite om kåren och Cecilia berättade
med inlevelse om maskeraden sällskapsresan ses
kåren arrangerade när hon gick i ·ettan, och
efterlyste fler arrangemang av den klassen .

· ·
..
S å var det dags f..or mer tent a3nack. Ceci 1 ia
berättade om sina studievanor. Hon tillhör
inte dem som blir överdrivet husliga under
tentavecko rna, utan verkar snarare bedriva
något slags bohemliv då ; lever på konserver
och hinner knappt tvätta sig,än mindre städa.
Hon avslöjade också att hon ofta somnar med en
bok framför sig och lampan och radion på .

/()

Gula hinnan
de'.; är känt

borstas bort med
Pepsoden-!©

,,
Apropå sömn så började vi nu tänka på morgondagens grymma vlil.ekar.:...
klocksignal och frågade �Cecilia om 5 3 : ans busstider. När hon
tittade efter i tidtabellen så visade det sig att nästa buss
skulle gå om en minut , vilket föranledde oss att ta ett mycket
has �igt farväl av vår kära ordförande och rusa nedför de fyra
trapporna till bussen, vilken vi hejdade, i sista ögonblicke t .

U-LANDSKURSERpåKTH

Enstaka kurser , frivilliga för teknologer vid samtliga linjer vid högskolan.

DC 110 ALLMÄN U- LANDSKUNSKAP, 2 P
Kursen går mån- och onsdagkvällar under period 3 =h 4 . Kursomfång 36 tilmBr.
Kursstart onsdag 27 oktober.
Kursinnehåll: utvecklingsproblematik, u-ländernas historia , globala resurser ,
internationella ekonomiska relationer, s=ialantroJX)logi, teknik för u-länder,
svenskt och internationellt utvecklingssarnarbete, att arbeta i u-land.
Kursuppläggning: gästföreläsningar, litteraturseminarier =h grupparbete.

DC 115 U- LANDSTEKN I K , 2 P
Kursen går mån- och onsdagkvällar under period 5 =h 6 . Kursomfång 36 tirrrnar.
Kurs�r�rt onsdag 1 9 januari -83.
Förkunskaper: Allmän u-landskunskap.
KursiP_'1e.riåll: te:mikval =h tekniköverföring för u-ländema incrn följande
verksamhetsanråden: vattenförsörjning , energi, miljö, transp::,rter, byggande ,
planering =h industri .
Kursuppläggning: gästföreläsningar =h grupparbete.
Sista anmälningsdag för Allnful u-landskunskap är 20 oktober, för U-landsteknik
12 januari -83. För rrer information samt anmälan till kurs, ring tel 787 91 58
eller kom till U-landsenheten, Drottning Kristinas väg 25 III.
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Hu ä.r vi på väg mot ännu en vinter. Ja,:; kan
garantera att den kommer att bli kall, vilket
innebär att alla på elektro behöver en eller
flera tröjor att ta på sig, Givetvis sköter
sektionen om den saken, så man inte behöver e,1
längre än till 1 2 : an för att köpa sina vintertröjor.

TRÖJ 
-NYTT!
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Modellen har tidige.re varit en vit collegeC\\°
tröja av hög kvalit� med svart tryck på.
Det som måste bestämmas är hur trycket och
n
modellen ska se ut. Därför anordnas det ett
�, $€...,_
'
tröjmöte i E 1 5 den 1/10 kl. 1 2 . 00 dit alla är
vlilkomna. Och framför allt glöm inte att ta med
�e.
·
ditt eget förslag, om du har något, på t-ryck och 'MO.X
modell.

S�

d ,.
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BESTÄLLNING AV TRÖJOR KAN SKE F.O.M.

4/1 0

Jag har lite information som kanske främst är
-: OBSJ.' � vänd
till alla nya på sektionen.
Det närmar sig den tid då det finns möj lighet
att köpa elektros eget skydd för kläderna,
/j/lo.. i O M frite vilket
behövs på alla dom otaliga fester man
på på elektro. Det är inget mindre än den
-kop-+ devi .' gär
berömda åverålen som sitter på alla faddrar och
al:a andra på s ektionen.
-: Vilke.vi � BESTÄLLNING KAU SKE UNDER HELA PER. 2 FEN ENDAST DÅ.

-: Äveråfen I

�& k./Olrl,

A1f ÅV;;HÅLE!l

Pris blir 1 1 0 : - ! 1 0 : - beroende på antal_ beställningar.
Handpenning 50:-

?.!TE BE�T/}),,{f

§l Ö/1
J);°N TROJA

nOllan, du vet väl att det finns en stereo till din
tjänst i Korridoren i Tolvan ? ! Använd den gärna,
också med egna ban d , men visa hänsyn och omdöme med
volymratten!

/J.
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/Tolveriet
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Så är den här igen, hösten dvs, och alla har vi likt

solens regelbundenhet återvänt till studierna (så gör

teknologerna om hösten) . Solen plågar oss ej längre med sin

dräpande värme och det känns skönt att få sova bort en timme
i E7 :s osvikligt sövande stolar. Värre är det ständigt

växande samvetet för olösta tal och olästa böcker och

kompendier som börjar sin molande värk. Men man vänjer sig

snabbt och livet fortskrider i sin stilla lunk. Det gör

det för oss l ELIN också med den skillnaden att det emellanåt

slinker in en annan annan lunk nämnligen E-lunk. E-lunk inne

bär att man lunkar runt slingan tillsamman med några polare
på Elektro. Detta gör ELIN och alla andra som vill måndagar

1 7 : 1 5 . Det är något särskilt med slingan, den är en av de få

saker som får en att glömma integralerna i 20 minuter (man
tänker istället: snart kommer maskinbacken, puhh, stön) .

SL I N {;R 1\1

Icke att förglömma har slingan fått en ny doft, lukten av

nyfälld tall. Någon lastbil har varit där och tippat en

massa sågspån. Det gör att spåret numera är mjukt och be

hagligt att springa och dessutom jobbigare så att det nu

mer är omöjligt att låta bli att förbättra sin kondition.

Cirklar i gaskammaren ( "gymnastiksalen" på kåren) gör vi

på Elektro företrädelsevis på onsdagar 1 1 : 1 5 liksom 1 7 : 1 5 .

Detta är att rekomendera då man vill ha lite mer allsidig
träning av musklerna samt även då man tröttnat på tall
doften i slingan.

----�
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Orientering har väl de flesta av oss inte sysslat med

sen gymnasiet. Därför arrangeras en enkel budkavleoriente-

ring ( "stafett "-orientering) den femte oktober (sista an-

mälningsdag 30 september ! ) . Den är teknologanpassad dvs att

kunna använda kompass behövs ej.

Vill du träna orientering eller bara ha omväxling till

slingan finns veckans bana. Du köper en karta över Liljansskogen på idrottens kansli för fem kronor. Banan hittar du

vid entren till gympan. Du ritar själv av den. Längden är
ca 4-7 km. Stämplar spadpoängskort gör du som vanligt.

Vår kontaktman i orientering är Per-Erik Björklund E3.

I tJ N E.. 13 R N D '(
Innebandy! ELIN anordnar SM i detta till gaskammarens

dimensioner väl anpassade spel ( SM = sektionsmästerskap,

väl att skilja från SM = sektionsmöte). Spel kommer företrädelsevis att ske på vår sektionstid 1 2 : 1 5 - 1 3 : 1 5 tis-

dagar. Se vidare anslagstavlan senare i höst.

Spadfotbollen har nu dragit igång. Cupturneringen på-

går på Gärdet med sex anmälda Elektrolag mao det torde
vara en tidsfråga innan guldet är vårt.
•••

ELIN-(pr) arrangerar

•••

ELIN:s programråd rekommenderar idrottspresqutt första

. oktober. Många idrottsliga upptåg i mörka skogen• • •
•••

ELIN-(info) presenterar

•••

ELIN:s informationsutskott presenterar behändig liten

komihåglista för den idrottsintresserade E-Osquar.

/4

Dag

Tid

mån

17: 1 5

ons

1 1 :15

tis

,ns

rre

12:15

17:15
17 :00

Aktivitet
E-lunk

Samlingsplats
utanför gympan

sektionstid

gaskammaren

cirkel

gaskammaren

motion
E-lunk

gaskammaren

utanför gympan

Namn

Arskurs

Telefonnummer

Arne

E4

19 53 92

Björn

Anders

Katrine
Lena

Ingmar

'.OBS! E-lunk på fredagar endast vid presqutt ! ) Lars-Olov
***

ELfä-(uk) förklarar ***

Lennart

E4

0758 - 195 34

E3

68 6 1 80

E3

51 41 58

E3

49 29 44

E2

67 1 0 1 5

E2

1 1 1 7 21

E2

15 67 07

ELIN:s utvecklingskommite ' förklarar nedan reglerna för

pyramiden, idrottsspelet i tiden • • •

Så har då äntligen stunden kommit för E-Osquar dvs den

stund då de änteligen skall få pröva på pyramiden.

Då pyramiden introducerades i USA gick den fram som en

våg. Tusentals övergav sin tidigare förslappade livsstil
till förmån för en aktivare och mer harmonisk tillvaro

med pyramiden. Enligt vissa dock ännu ej bekräftade rykten från Kina har pyramidens populäritet fått det kinesiska folket att ställa bilen åt sidan och miljontals

människor cyklar numera till jobbet.

Tack vare ELIN: s goda kontakter med pyramidens grun-

dare herr Pyr Ahmid från Kairo så har vi fått möjlighet
att introducera den här på Elektro som ett led i den

•

ständigt pågående spadtävlingen.

Reglerna är enkla : Den teknolog som placeras på py-

ramidens topp ( t ex en idrottsledare) utmanar två av
sina årskurskompisar på att förvärva ett styck spad-

poäng genom att tillsammans med dem

IS

a)
b)

c)

jogga ett varv runt slingan

köra ett pass i styrkehallen

g å p å en cirkelträning.

Efter passet skrivs namnet på kompisarna upp på listan

varefter dessa två i sin tur utmanar två E-teknologer
OSV OSV• • •

Den geometriskt begåvade teknologen inser att namnen

kommer att bilda en vacker pyramid, därav namnet. Enkelt

�-----...,.--�--""'------------------------�·�--------�
va?

nOllan , du vet väl att Tolvan städas grundligt varje o nsdag
före lunch. För att ge våra kära lokalvårdare lite arbetsro
är Tolvan absolut och obönhörligen STÄNGD under tiden ' ' '
/Tolveriet

Kifra Sektions1r,edlemmar !
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Kaffet är gott . Bullarna är billiga. Läsken nästa,i
alltid ny. Tä1"k på detta nästa gång ni handlar i
, 2 : an .
Det nya för i år är att bull-priset gått upp till
1 : 50 per styc k . Tyvärr räcker det inte bara med att
höja p,riset för att h.,mna betala räkningarna, det
mås-';e också till ett moraliskt ansvar att o 8kså be
tala för sin bulle.
Tomflaskor får man faktiskt ställa
i backarna och urdruckna muggar går
bra 11tt kas t 3. i soppåsarna i 1 2 :ans
lckalitet. Id�er för källeriets
räkning är alltid välkomna, tala i
sådana fall med oss
�.nders And":rs'*Torras

.......�

Den första citronfjärilen h:'.de redan f1ugit över gräsmattorna,
so len värmde på de ljusgrön,, bladen i Lilljanssl-::ogen och :'. luften
låg , -n spänn:;,nde, lite romantisk doft. Det ve.r lördag eftermiddag
och för en halvtimme sedan h8.de han spelat 2-1 mot paragraf
ryttarna - ett '.'mnat ls.g i S S H" s korpfotbollserie.
Nu låg han i gräset utanför Fi .lminstitutet, lyssna,ie på fåglarna
och väntade på HENNE .
TUT TUT 1 1 Där kom hon i sin pappe.s BMW.
- Hej, hur gick det ?
- vi vann.
Hon ve:rkade på gott humör och de åkte iväg mot kursgården Sånga
Säby. Där pågick redan sedan fcrrn:i.ddagen en utbildningshelg för
studienämndare från Maskin- och Elektro�:ektionf:'rna.
En in tressant och rol ig genomgång av Elektros kursrevidering -79
och e::1 minst lika intressant om den pågående på Maskin var kanske
lördagens största behållning förutom b astuköret o c:h det efte:rfö1j ande doppet i den vårsvala Mälaren.
Dagen därpå var det dags att tränga in i det stora sektionsarbete
som pågår i tysthet och där alJ.tför få är engager'ide - Studienämn
dens förtroend�representation i institutionss tyrelser och linje
närrmd. Därefter smaskens lunch och sedan en diskusion i gröngräset
om hur man skall få Osquarulda att inse att seriös t i·1te betyder
tråkigt i S l�ktionssammanhang . Vi som var där blev defifni ti vt
övert:i,gade ba.ra genom dr·t trevliga arrangemang,,t de:n här helgen.
En god mid:iag avslutade denna fulländ9.de ,,nhildningshelg som verk-
ligen visade hur stort utbytP. sarrun,;,rbete över sektionsgränsern8.
ger .
Det är bara att buga och tacka arrangörerna ! ' •
Fritt ur h j ärtat •
Touj oura Votre

I?-

I I

När n i l äser detta har höstens sändningar redan startat efter 3 , 5 månaders
sändn·ingsuppehål l . Ti l l a l l a nya och gaml a lys�.1-are säger jag,
-vässa öronen.

Ti sd. 1 9 . 30 o

Sönd. 1 6 . 00

88 MHz

Framför et har ni en ny höst med OSQRADION, ti l l vissa de1,:r som förr men
på en del punkter helt nytt. Vi kommer att göra insl agen kortare och fler
t i l l antalet för att kunna täcka upp så många arangemang som möj l i gt . Ett
helt nytt nu icke namngivet inslag kommer att b l i en pärla för a l l a mus i k 
nostal g i ke r , varje söndag med start i Oktober kommer vi att spela e n e l l er
ett par 60 och 70-tals s i ngl ar. Vi kommer även att försöka vidga teknologernas
syn på omvärlden medelst repotage från a l l t möjl i gt och omöj l i gt utanför
Tekniska högsko l a n . Givetvis ko111Tier programens tekniska framförande att

ii

ytterl igare finsl i pa s .
Med dessa nyheter o c h ändringar hoppas v i p å Osqradion att vår produkt ska l l
bli ännu atraktivare för e r lyssnare. Ti l l er som redan har betalt er kåravgift
och skänkt o s s en sl ant bugar vi oss djupt, ni som inte har betalt er kåravgift
-glöm i nte OSQRADION. Vad tiden l i der kommer det som komplement t i l l
tröja att dyka upp e n OSQRADIO t-shirt p å kompendieförmedli ngen. Med dessa
korta och väl valda ord hälsar vi er väl konmna t i l l en spännande radiohöst.

Ovanstäende visct.omens orJ kom från Anders Holm - stor Osqra:iio
hcvding .
�-sektionen kommer i höst att få sända ett sektionsradioprogram
som ,.:cali handla om det vi själv�� vill. Du som tror du gillar
<l tt snid:ra :radioprogram, ha:c ideer i allmänhet eller känner
ett s juk1igt be}10v ca att h ör.':\ din röst i etern - T� konti:,kt
med. mig som är msvarig för att det blir r:ågot ' 1 !
,hg låter mig gärna tillt3.J..as per.,;onligen men ett b:rev till
osqradioansvarig .i funkrummets brevHi.da fra:nkallar likvärdig
extahz .
PUSS o KRAM

/8

ilI

En solig dag i maj ( 14 : e ) hände det sig att ett evenemang

kallat SQUALP gick av stapeln. För de som inte var där och

kanske inte heller vet vad SQUALP går ut på, skall jag kort

fattat avhandla de viktigaste förutsättningarna och reglerna.
SQUALP anordnas av Q-staben varje år då QUARNEVAL e j

anordnas. Varje sektion får deltaga med ett lag bestående av
5 st. sektionsmedlemmar ( vardera könet skall representeras

av minst

2

) . Laget skall av en viss förutbestämd mängd

"bråte" bygga sig en farkost i vilken minst 3 lagmedlemmar

skall ta sig runt en bana ( h�lst utan att farkosten sjunker ) .

Medföljande lagmedlem skall bära ett par bomullsbyxor som inte

får bäras eller konstrueras på ett vattenskyddande sätt. Minst
(n-1) ( n ,• antal medföljande lagmedlemmar) av byxorna skall

i huvudsak vara t orra ( användande av aceton är strängeligen

förbjudet ) . För mer detaljerade uppgifter hänvisas t . ex.
till Emissionen nr 3 1982.

Nåväl elektros 5 hjältar ( Stellan, Agnes, Björn2 , Eva )

skred efter startsignalen omedelbart till verket med att bygga

ett flytetyg av sällan skådat slag. Visserligen är under

tecknads k\lnskaper om båtar inte riktigt vad de borde vara

men jag tyckte nog att farkosten inte såg ut att ha de fart
egenskaper som krävs för att vinna en dylik tävling. Efter

signalen som förkunnade att nu får det sannerligen vara nog

med spikar och andra hjälpmedel, var det dags att bära ned

båten till vattnet för att invänta starten.

1'1

Klektros lag i byggartagen.

I stridens hetta utspelade sig detta.
llär ner mig till s j ön j ag känner

att jag måste i . . . . . . . . . . . . . · · · · ·

-........

INVINC IBLE hö 11 . inte ril<:tigt vad

den lovade

En värdig avslutning på en värdig färd

Lagets "motor" ler
mot kameran
:t'ullgjort värv.

i1

För att göra tillställningen mer spännande var s . k. "Le Mans"
start proklamerad och efter endast en t juvstart kunde tävlingen
börja.
Ganska snart visade det sig att mina farhågor besannades,
elektros farkost var inte konstruerad i enlighet med de regler
som finns angående snabbgående båtar. Som den listige läsaren

..

kanske har listat ut så kom elektros representanter inte först
i mål e j heller som tvåa. So what en s jätteplats kan vara bra
det också om det sker på ett värdigt sätt och det gjorde det.
Det var t . o.m. så värd�gt att elektro försvarade sin inteckning
i vandringspriset för mest studentikosa utförande vilket
besättningen skall ha en ros för.
• Det gjorde Väg och Vatten

0nOllan , . du vet väl at �. det finns ett verktygsskåp till din
_

©

t j änst- -bredvid kopiatorn i Sverigerummet i Tolvan ? 1 Det är
schyssta verktyg som kräver schysst behandling. Verktygen an
vänds i och vid Tolvan och får e j tas därifrån ! ! ! Häng istillet
tillbaka dem på plats omedelbart när du är klar så att näst�
man/kvinna finner samlinge � intak t . Om du saknar något eller
har något du vill skUl'\k• till samlingen, snacka med oss. Tyvärr
saknas det bl a ett par skiftnycklar sedan sommaren, vem har
dem? !
/Tolveriet

. I
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Under påsken började uppvärmningen . Elin lunkade stillsamt
genom isiga snöiga Lilljansskogen . Vi vanliga teknologer
låg hemma på sofflocket och "laddade upp"
Dagen D dvs inte 4:e juni utan 7:e maj struntade v i , nästan
30 € -teknologer i den fängslade undervisningen och hängav
oss åt energiska sittövningar i en buss. Vi satt och satt
och satt och jag var hungrig och satt och satt och satt och
plötsligt befann vi oss på en. restaurang vid Vätterns strand
och jag var hungrig . . . . .
En restaurang vid Vätterns strand senare satt vi i bussen
och satt och sjöng, och sov och skrålade och Göteborg
närmade sig med bussens hastighet.
I Göteborg var det meningen att vi skulle starta i Sola
stafetten vilket vi också gjorde. Ide'n med stafetten är
att bussen åker till Karlstad och stannar vid minst 30
hållplatser på vägen , och man skulle missa bussen en gång
var (men bussrm väntar vid nästa hållplat s ) . Nu stannade
vi ännu flera gånger och retade den som hade missat bussen.
Alla de 1 02 startande snubolade iväg simultant , ivrigt och
framför allt ljudligt påhejade av de ca 30x 1 02 supportrarna.
Blåsorkestrar spelade, ba.YJ.dspelare skrek och bussarna
rusade sina motorer. Då förstod vi att busschaufförerna
längtade till nästa växlingsplats , Cch jag var hungrig.
Så ·1ar tä·.rlingen igång. Den medhavda bandspelaren förstörcle
ljudhygienen med uppfriskande låtar som "Rnn this bcdy dc·,m•
"This is the toughest stree-c in town", "Why dcn • t we do it
in the road" och mot slutet aY varje etapp " Try a litt1e
harder". Inga skrev en egen låt som a1la tog till sitt hjärta
och strupe. 3portdrycken flödade, vädret sken, elektrikerna
lunkade godmodigt på vägen och jag var hungrig ,

.Z 3

St1. småningcr:1 rnr några växling,,r avklarade, vån,, utsikter att
komma först V'.l.r redan mindre, nu gällde det bara att korr.ma
bti st , Sportdrycken flöda.de, väiret ;ar inte längre så bro.
och�rni.rt '.'c.r det min tur att sp,·i:1ga och j ag var hungrig .

Mö :>'.''.l:ret f:ill :nec1 ett b 1"ak. Nu var vädret inte all s ärskilt br'.l.
längre. I själ<:a verket var det rent ut sagt dålig.i ; mot
vindsm ökade till 1 2- 1 5 m/s, regndropparna accelererade
förtviv} rit mot mR.rken i allt st örre flocA:ar, o.:h det ·r•,r ni.n
tm· att springa. J,c.g in,cåg att jag skv11e få föd.elen att
s:,:iringri utcin l<-:ylning3problem ( m b j l:Lgen med för- dito ) .
Sportdrycken flödade.
. . . a c h jag var hungrig . . .

Bussen, nu fylld med trötta, sve t t i ga, blöt::,., kalla, &ngand=,
men alltjämt obotligt glarla te,:nologer och någr·.i extremistiska
galningar som fortf3.r2.nde längtade f:fter att få springa, rull.:,,
de in på parkeringsplatsen tiJ l Vänersborg�� idrotts;Fll.
Här väntade en varm här·u.g bastu och iskall dusch ( varm
va·ctnet var slut, men sportdrycken f} . ödade ) . N:edan vi slctgna
hj ältar slickade våra sår och chokladkakor, åkte de smma
e:tr,c,misterna iv'.ig i bil för att springa r.attsträcko rn�,.
Eftersorr. redan ca 2 . 000 sovande studenter hade ockuper,1t
golvet i :..drottshallen, for vi ( och andra teknis-lag) iväg
mot ett hägrande gymnastiksalsgolv i Säffle ( där det inte
fanns något varmvatten heller), och j ag var hungrig .
-Upp nu! det
Jag vaknade,
situationens
liten hög av
a·v- portabelt

är dags att åka snart ! • 1
stel som en av golvp lanko rna. Insår; snabbt
allvar och krattade ihop mi!-1a pinaler i en
portabelt format, vilken stuvades in i en buss
format, tillsammans med den övrir;a bråten.

Därefter begav vi oss in till Säffle City för att intaga en
stadig frukost ( Kaffe och wienerbröd). Solen öste ner igen
och jag var hungrig.
Nattens hjältar fick avlösning av nya hurtfriska representanter för " Seg i k�ena. (Här tvingas vi nog förklara att Elektros
lag ha.de anmälts til1 tävlingen under det namnet, som under
folkets jubel sprang sina sträckor med varierande framgång.}
Mycket friskt hejande och åtskilliga liter sportdryck senare
hade vi hunnit t i l l uppsamlingsplatsen vid Skutberget , där
moderna faciliteter som t ex duschar med varmvatten , hård
rockbe.nd _. med elförs tärkta instrument och för detta tillfälle
särskilt författade texter och taskigt med parkeringsplatser .
Busschauffören började hantera våran buss som en grävskopa
som försökte parkera på rivningshuset .

,

Till sista sträckan hade man samlat ihop fältet , som vid det
här laget var ganska utspritt i tiden.
Slutspurten gjordes av vår lagledare, klippa och idol, Leffe.
"strumpan" Bentell som satte av i ilfart mot Karlstad och
efterlämnade sig stora svarta moln som luktade brännt gummi ,
för konkurrenterna att springa vilse i. Obetydligt senare
befann vi oss i Karlstad och bevittnade Leffes heroiska
målgång. Vädrets makter rördes till tårar. . .
Under vilda jubel drog v i mot en lämplig idrottshall,
och jag var hungrig.
I avvaktan på att den beställda lyxmåltiden visade Leif ,
som inte varit i Karlstad p� länge , ( läs aldrig)oss runt
till stadens sevärdheter.
Vi passerade vår restaurang fyra gånger, sen kunde vi inte
hålla oss längre utan rusade in och demonstrerade för den
"överväldigade restaurangen" hur hungriga teknologer kan bära
sig åt. Därefter gick vi till själva konditionsprovet solafesten i Fclkets Hus. Vädret hade börjat torka upp , men
exportdrycken flödade och jag var lagom hungrig.
Tre o lika musikgrupper och en disc- jockey försökte på alla
sätt locka oss att hoppa omkring i takt. På något för oss
oförklarligt sätt befann vi oss plötsligt på städgasque i
tolvan. • • .

2/()
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Tekla - nu är hon här. Teknis har fått en 'tjejförening. l i ksom Chalmers
m fl skolor. Du har kanske hört några sanna el l er osanna rykten om
hennes exi stens och undrat vem hon är. Tekla b i l dades officiel l t den
8 september anno 1982, då föreningens jungfrumöte höl l s i Gröten .
Vad är det då som Tekla kommer att syssla med? Jo a l l t mellan himmel och
jord som medlerrrnarna finner meningsfyl l t . Föreningens inri ktning har
diskuterats en hel del under bil dandet, och det vi kommit fram till är
att föreningen bör vara så bred som möjl igt, att det skall

finnas pl ats

för alla typer av i deer och å s i kter. Vi v i l l ordna både seriösa och mer
studenti kosa arrangemang .
Du kanske tänker att du inte behöver Tekla, du kanske tycker att du
känner t i l l räck l i gt med andra Teknistjejer ändå. Men skul l e det inte
vara roligt att träffa tjejer från andra sekti oner ocksA? Det kan du
göra på Teklas ol i ka små sammankomster som kommer att ordnas . Har du
egna id�er, vare s i g du v i l l ordna ett tjejspex e l l e r någonting mer
seriöst, så kan du söka efter l i kasi nnade i Jekl a .
Dessutom ... för a l l a kvinnliga tekniker är det ett faktum att det finns
vissa problem på arbetsmarknaden , där mansdominansen och fördomarna _är
betyd l i gt större än på Tekni s . Examensdagen kanske verkar avlägsen,
spec i e l l t för dig som är nol l a , men när den korrrner (och det gör den,
fortare än man tror) så kan det vara bra att ha l i te kontakter med
andra kvinnliga ingenjörer. Tekla pl anerar att b i l da en seniorförening
som upprätthåller kontakte'rna efter examen.
Vi·ll du veta mer eller bli medlem i Tekla, ta kontakt med :
768 6 1 35
Eva Göransson E
Agneta Elmhammer E

43 1 8 5 8

P.S. Vissa arrangemang kommer även att vara öppna för
vår älskade Osquar .

HEJ! Jag är den nya AMSE:n (&"bets�knads�kreterare .§l :n
och heter gör jag, n!!mligen Mats Fredricson men lystrar
i huvudsak till Fredric. Jag har börjat trean i höst och
då jag i Våras •utpekades • till AMSE visste jag inte så
mycket cm ' jobbet ' . För er som nu befinner sig i samna
situatioo san jag gjorde i våras kan jag berätta att AMSE:s
uppgi� är att hålla kontakten med arbetsmarknaden,dvs
arrangera studiebesök och AR-WlA ( �bet�ArknadsJ2..
Agar) •
Vad det giiller studiebesök så finns det planer på att
i höst besöka följande företag :

j

AF-energikonsult ,

Bergman & Beving-koncer'llen , Lagerkrantz Elektronik AB
Stal-I.aval , Ellemtel och ASEA •
Men är det så att du har förslag på några andra företag
utöver dessa så tala med mig. Ing;:i tider är i skrivande
stund uppgjorda.

Snart kOlllller höstens armada att gå av stapeln nännare
bestämt den 3:e och 4:e November.
AR-IADA innebär att det kanmer representanter från ca
trettiotalet företag och giistar teknis under två dagar.

S�UU.l NI. <:>Ä PÅ
eTr 3TVOIE8ESÖK
SoH OENNE' HAW
Hi\R ltNO�ON�T

1

Före lunch den första dagen kormner det att vara några
korta föreläsningar 1 för den arbetssökande teknologen
intressanta ämnen och efter lunch skall de olika företagen
presentera sig själva i olika övningssalar runt om
på Teknis. i)ag två kO!IIIJer intresserade Teknologer kunna
samtala enskilt med de olika företagsrepresentanterna
i för ändamålet uppställda företagsmontrar på kåren.
För E:s del finns bl.a. följande intressanta
,·

företag reresenterade:
ASEA,DNV,Ericsson,Televerket,Datema,Honeywell,
IBM, HP och ev Philips.
Till detta behövs 4 st Teknologvärdar till
Ericsson,Televerket,Honeywell och Philips.
Dessas uppgi�er konmer att bestå i att visa
företagsrepresentanterna till rätta på kåren nm
och fördelarna består i att rran blir bjuden på en
fabulös ( ! ) middag med underhållning i kårhuset
(förrätt,huvudrätt,e�errätt,kort sagt: hela köret)

LE.r�

°PL.i\Y TH E

VA X 1 1 /1-ao .

och att rran har god chans att få kontakt med ett
företag för ev exjobb eller jobb.

PHOTOKATALOGEN

är återigen här inom kort. "Skräckgalleriet" har i år
förbättrats och fått adresser till bilderna samt en
relativt snar utgivning. Se och n j ut ! ?
/Photograph & Portrettaur
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Hej hå, vad det är kul med hästtermin igen, eller hur ?
Mindre kul är förstås alla fel som insmugit sig på schemat .
Det mest fatala: Fysik (nya) del 3 och Fysik (gamla) del 2
� i per 4 .l.!.Ul.!l Lä 23/ 1 0 kl 8 - 1 3 i T 1 1 - 1 3 , E 1 1 ,E 1 3- 1 5 , E 1 7 .
Fler rättningar finns införda på scheman utanför E 1 och i 1 2 : an .
HÖSTENS INFON (typ "blablabla")
För årskurs 1 kommer vi att hålla kursinfon på elevt immen 3 : e
veckan i varje period (anslag utanför E 1 ) .
ALLA TEKNOLOGER ä r välkomna till PRAKTIKINFO i per 2 (29/9)
då regler, tips

&

egna erfarenheter kommer a t t presenteras

med hänsynslös uppriktighet.
TENTA-KORT ska man ha för att tenta i 2 : an . Sådana finns att
hämta på

Studievägledningen fr o m 4/ 1 0 .

Och så var det lilla (och stora) studiehandboken, var teknologs
bäste vän . De hämtas på Studentexpeditionen i Administrations
byggnaden (öppet 1 0- 1 2 & 1 5- 1 6 ) .
Bett an

Carina

Inga

Apropå studieteknik • • • . . . • • . . • . •
" Det Sf\rgelige

for os Mennesker er egentlig, at det nresten
gjailder om Alt i vort Liv, at ff\rst bag efter

efterat vi har gjort det og ofte galt, saa ved vi, hvordan
vi skulle have gjort det . "
Sf\ren Kirkegaards Papierer

(I) nO�lan , du vet väl att det finns en telefon till din
tjänst i Korridoren i Tolvan ? ! Använd den gärna men
KORTA samtal vid köbildning! Rikssamtal kan du ringa
en period och be andra ändan ringa upp ( 2 1 31 1 8 ) .
Och du - svara när det ringer , det kanske är till dig '
CD
/Tolveriet

0,

-

l:_ l. F.: I::. Tle.0
Söndagen den

12/9

spelades Teknismästerskapet

L

Basketboll i Gärdeshallen.
�lektro, som på många år inte har haft något lag
med, bestämde sig för att ta ytterl igare ett mästerskap. Redan på fredagen den I0/9 , hela 2 ! ! dagar
innan, började vi ragga ihop ett lag. Efter många
nej, en del kanske och nåera ja dök d e t upp fem
friska elektriker i Gärdeshallen söndag morgon
kl . 9,00 (okris tligt tid igt ) ,

En kort taktikgenomgång och en stunds uppvärmning
sedan var det dags för första matchen, mot Vagoch Vatten, som vanns utan större ansträngning.
Sedan besegrades i tur och ordni.ng Fysik, Maskin
och Bergs innan publiken under stående ovationer
kunde hylla det segrande Elektrolaget.

Peter Laurell
Kjell Lundgren E4
Sverker Nyberg E1
Kurt Westermark E1
Björn Wester E4

E3
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KnCpp
DAGS IGEN I !

I

Dags att framkalla sorrur1arbilderna ???
Da

e.r

det :

dags :ör nOllan att bli medlem - Tala med Anders
Sta-,.f, E-3,
dags att köpa fotomaterial till 1 0% rabatterat pris
hos F o � c) finder på Vasagatan,
rl8.gs <:ttt; nyttja mörkrummet med vätskor och al] t ,
dags att fylla to lvan med dina bilder,
dags att senare i. höst byta ut di.n gamla mörkrumsnyckel
rr.ot en ny ,
men först
dags att sätta in årsa�giften 45 : - på postgiro 5 23 - 1

- - -- -- -- - --

-- - - - - -

KnLpp

KONTAKTANNONS
t

'3 �

..

'l'RE RÖY'l..�A. FLICKOR SOKER ll!ANLIG
ARBETs{�AT FÖR FÖRIXlMSFRITT SAM
A:1BETE .
DU BÖR VARA 1-3 METER LÅNG OCH
SKRIVKUNNIG'
svar till Stvl-E

(t\nn onsl

t

\:

!

VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN TOLVANS BESKYDDARE ! !
Vi ber .att få hälsa E-Osquarulda och särskilt nOllan
välkomna efter som vi hoppas en mycket trevlig sommar .
Tyvärr når spåren efter männi s kans härjningar allt
längre ut i landets nationalparker och kulturområden.
Detta gäller sorgligt nog även Tolvan. Det verkar som
om den dyre E-Os quarulda "glömt" , och den läraktiga( ? )
nOllan e j känner till hur v i tillsammans bär o s s å t för
att trivas i vår trånga men högt älskade lokal Tolvan .
Vi , alltså INTE BARA undertecnade :

"
"
"

lägger tillbaka lästa tidningar där vi tog dem
på :i.yllan
slänger ploppomatpappe r , bullpapper , urdruc kna
muggar o dyl i pappers korgarna ( och lämnar inte
halvdruckna muggar överallt ! )
ställer tomglas i backarna vid kaffeautomaten.

Alltså: Lämna Tolvan i det skick du

vill finna den

Eder Tolverichef
Mats Kindahl E81

Anders Vass E80
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Sektionens verksamhet bvgger till mångt och mycket
på förtroenden.
T.ex . har Källeriet s tort förtroende för;,-Osquar .
Osquar får ta bullar hur som helst och betala samt yäxla
i bullkassan .
VAD HÄNDER DÅ NÄR NOLLAN KOMMER???
Jo, ett svinn på � 30 � uppstår. Hur länge tror
nOllcn att nOllan ska kunna köpa bullar i tolvan om
försäl jningen hela tiden går med förlust???
BETALA NOLLAN ! ! !
En annan tråkig sak är att. saker och ting har
försvunnit ur tolvan på sistone. Läroböcker, antecknings
block och till och med en kalkylator.
NOLLAN ! TOLVAN ÄR HELIG MARK, NOLLAN ! ! ! !
Man snor inte prylar för siaa kamrater , nOllan.
SKÄRPNING, N �-�LAN ! ! '
Allt detta har fungerat bra förut och kommer för
hoppningsvi» att göra det igen, när nOllan har lärt sig
hyfs ! Sektionen tror trots allt på nOllan , nOllan !
Dick

Pö.

� o. S�tA@ ll'\.

nolla.lit

St:d. / 1

fo. se

b,,dla r

pö

.l .f l.

I I

Dagen efter sista tentan i våras gav
paddlingssugna t-Osquarulda ner till
Söderrr,anland för att få ont i ryggen och leva friluftsliv.
Framme i Åkers vidtog lunch och diverse navigationsövningar.
· Då starte::1 för resan var förlagd ti.11 en för undertecknad allt
för tidig ti. mma. ( den minnesgoda påminner sig en sen tentapub
dagen före ) lcan jag tyvärr inte närmare redogöra för dessa
aktiviteter. Då er observatör slutligen anlände med ett senare
tåg var det dags att ge sig av längs Sö(ermanlands Youkon
River. Första etappen gick på lugna små s j öar vilket
underlättade färden :för den paddlingsovana delen av sällskapet.
Ganska kvickt märkte män att hur . stark man än är så krävs det
teknik att få kanoten dit man vill.
På kvällen festade v i om på korv och vita bönor
ti llngade på dessa opålitliga tingestar som spritkök utgör.
Därefter passade de flesta på att njuta av den underbara
naturen ooh det minst lika fina vädret.
Andra dagen blev den i förflyttningshänseende mest slit
samma dagen. En avgörande orsak till detta var ett lyft på ca.
200 m som vi var tvungna att göra. Då upptäckte de flesta att
deras packningar inte hade behövt vara så omfattande som de var.
Det strålande vädret lockade till många bad och raster.
På kvällen anc.ra dagen rådde totalt krigstillstånd ·,id vår
lägerplats. Den vid första anblicken så underbara lägerplatsen
v isade sig v�ra befolkad av en större mängd kvigor. När våra
försök att skrämma ivä,g dom snarare lockade till sig fler, så
byggdes helt sonika ett stängsel av rep och snören runt
lägret. Den timslånga kampen avtog därefter i omfatt•,ing även
om kviga nr. 3 1 9 fortfarande försökte fortsätta med
fientligheterna.

Senare blev det korvgrillning , gitarrspel runt brasan.
Id;yllen stördes endast av hotet ifrån platsens ordinarie
befolkning.
Sista dagens paddling blev en tr!inSportsträcka mot
slutmålet Gnesta. De flesta var vid' det här laget rätt
trötta och kände sig ganska nöjda när de äntrade pendel
tåget för återfärd mot Stockholm.

Rosor jag vill ge rosor till alla dem som så välmenande
slussade mig från det otrygga ungkarlslivet till
sktenskapets säkra hamn.
BÅK

Rosor till alla som dricker OP på nästa Presqutt.
En ros till nollan i gemen för att dom hävde
så. bra och mangrant i Valhall.
Ris till den som har ändrat kombinationen till
Valhalls skåp.
Ris till den som aldrig diskar efter sig i funkrummet
Grrrrrrrr ! • !

,· \ -
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Magnus Olofsson
Kungshamra 71/3 1 3
1 7 1 70 Solna

�

Anders Österberg
Eva Larsson
Jupitervägen 3 6
1 8 1 6 3 Li dingö
08/766 2 1 71

-- Anders Ljimgberg
Körsbärsvägen 1 4 , 4 tr
1 1 4 23 Stockholm
08/1 5 4 1 73
Elisabet Åselius
Kristinelundsv. 20
1 7 1 67 Solna
08/83 26 68

Carina Lind
Fyrislundsg. 40, 4 tr
754 46 Uppsala
0 1 8/25 69 1 2

Patrick Farran-Lee
Bäckaskiftsv. 78 n b
1 22 42 Enskede
08/47 42 84

Eva Göransson
Lomvägen 29
1 9 1 56 Sollentuna
08/768 61 3 5

Anders Wästerlid
Högalidsgatan 40B, uppg . D , 2 tr
1 1 7 30 Stockholm
08/68 6 1 80

*christian Storck
Lyckselev. 80
1 6 2 25 Vällingby
08/739 31 1 8

*cecilia Malmfors
Alströmergatan 32, uppg . 8 , 3 tr
1 1 2 47 Stockholm
08/53 1 3 87

Bengt-Åke Karlsson
Rinkebysvängen 9 5/204
1 63 74 Spå. nga
08/36 14 88

Anders Lundström
Harpsundsvägen 1 25
1 24 40 Bandhagen
08/47 04 02

Jonas Mattesson
svarar ibland

Christoffer Ahlfors
Högalidsg 32c
1 1 7 3 0 STOCKHOLM
Tel: 08/68 28 4 2 .

•
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