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QUARNEVALEN
Det hela. har planerats i över ett halvår.
En Q-stab på. 12 fanatiska. själar samt ett
30-ta.l Qupola.re har stått för organisatio
nen. Cirka. 200 förslag på vagnar och ex
tra.va.ga.zia. ha.de lämnats m och ur dessa. tog
man ut drygt 90 stycken som fick vara. med
i tåget. Sedan lå.g det mesta. ganska. lågt
fram till 4 maj, då. byggvecka.n börja.de. Den
inleddes med ett sjudundrande Qua.rneva.ls
Squtt (i riktig samba.stil) med efterföljande
sillfrukost och inspektion av byggplatsen.
Sedan börja.de man att bygga., varje dag i
en hel vecka.. Varje dag avslutades med
nå.gen typ av fest, på någon kår, nå.gonstans
här i stan. Alltså: på dagarna byggde
man och drack gratis byggöl och på kvällen
festa.de men. Denna kombination gjorde
att verksamheten gick långsamt. Men kon
stuktionerna börja.de ta. form a.llteftersom
veckan förflöt och på lördagen kl. 14.08
stod det nära 100 ekipage längs Drottning
Kristinas väg och vänte på få visa sig för
människomassorna.
Vi har därför i denna lilla bilaga sam
lat en del av a.lla dessa. ekipage, för att visa
vilken rolig och trevlig Qua.rneva.l det har
va.rit. Vi på. redaktionen tacka.r i och med
detta. för 088 i vår, och vi önskar a.lla. en
trevlig sommar (med eller utan EMISSIO
NEN).

Nu har det alltså hänt igen!! Lördagen
den 12 maj 1984 kunde så Quarnevalen
beskå.das på. Stockholms gator igen. Det var
3 år sen sist och det kommer nog dröja 3
år till innan vi får se den nästa gång igen.
Årets Quarneva.l pryddes som alltid av ett
strålande väder. Trots att vi under byg
gvecka.n fått känna kyla. och snö, kom som
på beställning våren åter. Qua.rneva.lsvägen
var kantad av uppskattningsvis 200 tusen
roade stockholmare. T åget 'bestod av 45
vagnar samt ett ungefär lika. stort anta.I ex
tra.vagnisia och ett tiotal orkestrar. Eletro
var rikligt repressenterat med 3 vagnar: Der
KraftWagen, Terrorbalansen och "Det var
en gång", 6 extrava.gansia: La.ppa.lainen,
Pig Power, Badbil, Ormen Långe, Glau
rung (Valha.ll) samt Näsan (Amiralitetet).
Dessutom var ett flertal elektrier med och
byggde på andra. vagnar bl a. Gra.mmopho
nen (Flyg), Kårspexet, Teknologkören m fi.
Givetvis gick även SMusK med Ska.letten i
tåget.

Ragnar

Q-foto:

99

Stellen Lagerström
Ragnar Kåhre
Anders Björkman
Lena Lange
Martin Lange
Peter Da.vid880n
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ORMEN LÅNGE
Ormen U.nge.... Egentligen är väl, om
jag inte minns fel, Ormen Linge en gam
mal fornnordisk företeelse. Jag tror dock
inte au p:lbiftarna av denna extravaganzia
hade dgon speciell avsikt att hylla just den.
lvilket fall som helst s:l gicic det ,U ett an
tal cyklar, närmare bestämt itta st för au
bygga ihop Linge. AU konstruera saker av
cyklar verkar att ha varit en populär vari
ant pi extravagan.sia i u, och man m4Bte
ju faktiskt tillsU au mycicet blev bra. St
även denna. '.lrots alla dessa cyklar tog
sig dock inte farkosten fram snabbare än
en enda hade gjort, men det var väl inte
heller meningen. En extravaganzia av den
bär typen skall framföras med pondus och
finess.
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BADBIL
Under moUot: •det ska nog fungera•
skapades i byggveckan den enastående bad
bilen. Principen är lika enkel som genial:
Låna en bil! Såga av taket! Täta ku�n!
Fyll på en kubikmeter vaUen! Dra på
baddräkten! Åk på badsemester! Objektet
var en uttjänt gammal Ford.
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En betydande hake för projektet var
av hållfasthetskaraktär. Som bekant stud
eras inte så'nt trams på Elektro, varför sunt
förnuft och en smula bistånd från fru For
tuna fullständigt försäkrar en succe. Bilen
skulle nämligen bära fem personer och ett
ton vatten utan det stöttande taket och
framför allt utan att gå av på mitten.
Invändigt kläddes bilen med en pressenning
vars totala avsaknad av bli var nödvändig
och självklar. För att erbjuda passagerarna
en välförtjänt lagom badtemperatur, kop
plade man sinnrikt nog ihop badvattnet med
motorns kylvattensystem. En dusch kom si
småningom också på plats.

De generösa konstruktörerna bjul!8ade
även icke-passagerare på vattnets helande
kraft. EU dussin el-pumpar sörjde för ex
tern bevattning manövrerad från ku�ns
osjälviska besättning. Arbetet löpte med
tanke pi sjukdomar, regn, snö, hagel m m
väl, dock med en obliptorisk, och på arbet
splatsen vanlig, tidsnöd på slutet. Kort sagt
ett tjusigt jobb.

"Hiiiiiiiir var det BRUX!!"
"Köp en 8RUX-envl1nlngll"
"FAr Jag erbuda en BRUX?"
eller bara "BRUX-anvl,nlngen, BRUX-anvl1nlngen"

Det här var exempel på de rop som skallade runt stan veckorna före Quarnevalen.
Överallt såldes BRUX. BRUX-anvisningen
var en nödvändighet för alla som skulle
se Quarnevalen (och för att det skulle bli
någon Quarneval). Alla var vi tvungna att
sälja en låda ( =90 ex) var. Hur lyckades
man? Vilka är knepen? Här följer några
exempel på hur man säljer en BRUX:

Hen1 Arn11j6
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Der kraftwagen

Der Kraft Wagen lr ett monument
6ver dagen, h6gteknologl1b 1amhllle1
16rbarhet. De11utom f6r16ker den ge ett
,var p6 fr6gan • Hur kunde det bll 16 fel?•,
dlr man avier det 1tora 1tr6mavbrottet,
• den m6rka tl1d1gen•, 27 december 1083.
Ett annat bu1bp man kan finna lr en 1c1,
om hur man 1b lyck.91 finge de glckande
ubltar ,om ofredar v6rt territorium allt
1om oftaat.
Vagnen var från början avsedd att
vara en form av monument över kraft
elektroniken. Av denna orsak var grund
konstruktionen en sektion av ett elkra.ftnät.
Denna. bestod av två stycken 3 meter höga.
kra.ftledningsstolpar och mellan dessa var
det uppspänt 3 kraftledningar. Hela kon
struktionen var dimensionerad för 60 kV.
Strömmen kom från ett litet kärnkraftverk
med vindkra.ftsbackup. Men så föll det
sig el att en ........ ubåt råkade fastna. i
dessa. ledningar och folket reagerade knappt
utan fortsatte med sina. sommarnöjen. Vad

gjorde då svenska militären lC detta?
Spaningarna fortsatte. Ackompanjerade av
den ryska popdngerskan Alla Pugatjovas
sång fortsatte militären letandet. Som Al
las mana.ger hade •skivkungen från Skara"
Bert Karlsson (han med de gyllene skorna,
ni vet) köpt in sig med stora. sedlar. Dessu
tom hörde det till vagnen ett •sladdbarn"
som kommit litet på efterkälken. Snurrigt,
va? .. men ändl inte, det hela faller sig
ganska naturligt, eller hur?
Byggandet gick bra efter en seg start.
Veckan bjöd på många. upplevelser, fast
mest präglades den av att spika, mila., klis
tra, tejpa osv. Men kul hade vi och öl drack
vi......
Racner
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LAPPALAINEN
ld�n var att göra en bil med en egen
parkeringsruta, ständigt felparkerad och
trakasserad av lapplisor. Av Q-staben fick
vi en vit, gammal folka som genast döptes
till Lisa.
Vi började med att lägga Lisa pi sidan
för att komma åt under och fick hjälp av
ett par ma11kinare att svetsa fästen för plat
tformen som skulle bli P-ruta. Vi ersatte
också stötdämparna med järnstänger för att
få bilen tillräckligt hög och för att eliminera
fjädringen. Vi byggde sedan rutan i trä och
spinplattor och lade tjärpapp ovanpå.
Nu var det torsdag i byggveckan och
dags för besiktning av polisen och trafik
säkerhetsvärket. TSV-representanten gil
lade inte att fotbromsen slog i golvet med ett
9
klonk" utan någon som helst verkan. Trots
våra försök med 'Handbromsen fungerar ju
bra. Det borde väl räcka när bilen står
parkerad hela tiden!" al underkändes bilen.
Vi var alltså tvungna att fixa bromsen.
När vi skulle lufta densamma förstörde vi
möjligheterna att göra detta på tre av hjulen
genom att dra sönder luftningsnipplarna.
Vi kopplade di helt enkelt bort broms
ledningarna till del!83. tre hjul och luftade
det fjärde. Lisa hade nu en alldeles utmärkt
fotbroms, dock endast verkande på höger
bakhjul.
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Vi tillverkade en P-mätare och ett an
tal skyltar i masonit och lånade även ett
antal riktiga P-förbudsskyltar (Den ena P
mätaren, som faktiskt föreföll riktig, kan jag
avslöja var en attrapp i marsipan och man
delmassa.).
Vid första provturen visade det sig att
motorn, som lät som ett tröskverk, drog mer
olja än bensin. Oljan rann nämligen rakt
igenom och ritade en rand efter bilen. Detta
avhjälptes med ett avsågat oljefat som
fästes under motorn och 10 liter spillolja
som fick fyllas på efter Quarnevalsvägen.
Denna fylldes på av vår vagnschef lngmar
som var reservdelstjuv i vår lilla show på P 
rutan. Han lyckades få bort en hel del delar
från bilen, bl a bilradion som han fick många
bud på från publiken. Vi hade även två söta
lapplisor som skrev böteslapp på böteslapp
(Mats och Caisa). Den som fick ta emot
dessa var den stackars Svensson (Tomas)
som förgäves matade P-mätarna med pen
gar.
Då och då kom P-tömmaren (Leif) och
tömde mätarna och lade pengarna i egen
. ficka. Vi hade även två lappar (samer) med.
Finn som skuttade omkring och dansade
samba och jag som körde ekipaget.

Ander1 B.
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GLAURUNG
Det handlar om vagnen som inte höll pi
att bli av. VALBALLS stolthet, drakskep
pet GLAURUNG.
N.1.gra dagar in i veckan, medan bilen
man hade som grund höll p.1. att slaktas, lyckades man s.1.ga igenom kylaren inte mindre
än tre (3) g.1.nger !!!! Snabbt som ögat gällde
det allts.1. att få fram en ny kylare. Något
som de tappre sysselsatte sig med dag som
naU. Som tur var lyckades de till slut få
fram en ny så att skeppet kunde bli färdigt.
Det var tur, för ståtligare drakskepp har
säkert inte skådats sedan Röde Orm's da
gar.
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NÄSAN
Amiralitetets bidrag till årets Quarneval
var •Näsan•. En vansinnig ide som efter
mycket •petande" lyckades transformeras
om till en extravaganzia som •näs•-tan alla
Quarnevalsåskådare uppskattade. DN skrev
att Näsan i alla fall var den coolaste vagnen
i tåget. Något vi får hoppas inte leder till
att amiralitetet går med näsan i vädret (mer
än vanligt) i fortsättningen.
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Terrorbalansen
Vagnen som tog upp kärnvapenbalansen
mellan öst och väst fick många spontana
applåder under Quarnevalsvägen. Den var
uppbyggd så att på flaket av lastbilen pågick
Stockholmskonferensen med alla kända an
sikten. Ovanför deUa bord hade de byggt en
gungbräda med Reagan och Breznev på var
sin sida. De försökte balansera med var sin
kärnvapenraket. På toppen av alltihop var
det ett jordklot med en kärnvapensvamp.
På släp efter vagnen hade de en säng
med texterna: •Make love, not war9 och
•Kärnvapenfri säng9. Efter sängen släpades
yUerligare eU 'ordklot med texten: •1redje
världen på gliJ •.
Byggandei av vagnen gick bra., även om
det rådde lite tidsbrist på slutet. Men det
var de ju inte ensamma om.
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PIG-POWER
En annan av sektionens extravaganzior
var en gris som inte var si pigg. Med ojor
dat uttag i trynet och inre magpump kunde
den dricka, pinka och leverera ström sam
tidigt. Tyvärr råkade grisen ut för en lin
drig föralitningsskada på de inre organen på
vägen. Det lyckades man bota ganska fort,
varefter fården kunde fortsätta mot slakten.
Denna gris lyckades i alla fall ta sig runt
Quarnevalens knappa fem kilometer. Det
är nog längre än vad bacongrisarna i dagens
djurindustri klarar av under hela sin livstid.
Pig-Power, en uppskattad extravaganzia
med knorr, av gänget: Fredrik Arinell, Peter
M08sberg, Per Lundh och Erik Dahlman.
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Det var en gång...en sagovagn

..

Det var en gång för mycket länge sedan
i ett land mycket långt härifrå.n en kung.
Hans rike var välmående och hade levat i
fred i flera hundra ir. Allt han hade att
göra var att vandra omkring i sina stora
trädgirdar och att ha stora fester i sitt stora
slott. En dag gick han till sin drottning och
sa att han tänkte bege sig pi en resa ut i
den stora vida världen. Eftersom hon var
en mycket förstående mor, trots att hon var
en drottning, lät hon prinsen följa med när
han bad om det.
Si en vacker dag begav de sig av. De
vandrade och vandrade. En dag mötte de
tre vackra damer. Den första damen var
helt klädd i brunt, den andra i grönt och den
tredje i gredelint. Eftersom de var pi väg
it samma hill slog de följe med varandra.
Dagen efter kom de in i en stor och
mörk skog. Plötsligt sprang det fram en
katt ur skogen. "Vart är ni pi väg", fn\gade
den svarta katten. "Åh, ingenstans och
överallt", svarade kungen. "Bra di följer
jag med er eftersom jag blivit ivägschasad
frin den lilla, lilla stugan där jag bodde",
sa katten.
Strax därpi kom de fram till en stuga,
som lig i en glänta. Utanför stugan stod det
en flicka och en jägare med en död varg vid
fötterna. "Hej, jag heter Robin Hood", sa
jägaren. "Jag kan sli följe med er, för jag
ska ändi följa med Rödluvan hem".
När de gitt en liten bit till spärrades
vägen av ett stort elakt troll. "Här kom
mer ni inte förbi", sa trollet. Kungen, som
var en mycket modig kung, gick fram och
tänkte sli ihjäl trollet. Men kungen var
ingen match för det stora trollet. Trollet
slängde in kungen i ett snir, så att hans
kläder gick sönder. Just som trollet skulle
ge sig pi de andra, kom det en god fe ri·
dande. Hon sig vad som höll pi att hända
och förtrollade trollet så att han blev snäll.
Kungen hade dock gjort sig ei illa att han
inte kunde gi. Di började sällskapet bygga
en vagn. Eftersom kungen skulle ligga där
byggde de ett slott pi vagnen. Det blev
ett vackert slott med tre tom och en vin
dbrygga.
När vagnen var färdig begav de sig
till närmaste stad. Pi vägen fann de ett
hus gjort av pepparkakor. Di det kunde
vara bra att ha som reskost, satte de upp
det pi vagnen. Väl i staden letade de

reda pi en sjuksköterska, som läkte kun
gens sir. De andra gav sig ut i staden
för att roa sig. Trollet som ingrade att
han haft sönder kungens vackra kläder, gick
till stadens skickligaste skräddare. Med sig
hade han det finaste tyg som trollen kände
till. Osynligt tyg med ett mönster av smi
vackra blommor. De andra gick till stadens
värdshus för att dricka öl. Där träffade de
nigra fler med omittlig äventyrstörst. En
trädocka, en björn, en prinsessa, och en
flicka i olikfärgade strumpor med en apa
pi axeln. Dockan, som hette Pinoch10,
ljög si näsan inte räckte till och si att
björnen Nalle Puhs håning skar sig. Flickan ,
som hette Pippi, trodde alt hon nog skulle
kunna bli till hjälp, för hon höll på med
båddybilding. Och sedan hennes apa Herr
Nilsson ätit anabola stenciler och ätit henne
ur huset, hade hon ingenstans att bo. John,
nattvakten pi värdshuset, var si less pi sitt
jobb: att se till att alla somnade pi kvällen,
att han också följde med de andra när de
vandrade tillbaka till sin slottvagn.
När sällskapet vilat upp sig fortsatte de
resan. Kungen iförd sina nya kläder och
med sköterskan vakande över hans hälsa.
Prinsessan, som hade orientaliskt påbri,
åkte på sin flygande matta. Nu började de
komma upp i de vilda bergen. En kväll såg
de ett ljussken, som av en lägereld. De gick
mot skenet, men när de kom fram märkte
de att det inte alls var nigon lägereld utan
att de kommit mitt i en kamp mellan en eld
sprutande drake och en riddare. Sällskapets
uppdykande störde draken så att riddaren
kunde sätta in nådastöten, och draken föll
död till marken. Drakkroppen lade de upp
pi vagnen som prydnad. Riddaren, som
bodde i närheten, bjöd hem allihop pi mid
dag. Prinsen som alltid var hungrig, smet
iväg till köket för att fi sig en liten mat
bit. Men det skulle han inte ha gjort. För
kocken Sauron, en arbetslös häxmästare,
var på sitt allra sämsta humör. "Stick iväg
din eländiga groda", sa han argt. "Jag är
en prins " , sa prinsen förtörnat med näsan
i vädret. Di blev Sauron ännu argare,
förvandlade prinsen till en groda, och sa:
"Si där fir du se ut tills du fitt en kyss
av en äkta Q-prinsessa". Saurons diskare,
en slemmig varelse som hette Gollum, väste
lite för sig själv: "han sser vi888t lika sslem
mig ut ssom viii".
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Efter middagen var sällskapet tvungna
att bege sig till staden Q för att finna en
prinsessa till prinsen. Riddaren följde med
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för att visa vägen och Sauron fick stå på
vagnen och laga mat. För att ha några som
kunde roa dem på färden tog riddaren med
sig sin narr och sin pajas.
Staden Q låg vid havet och dagen de
kom dit var det fullt med folk på gatorna.
Just den dagen hölls det en stor fest för fi.
randet av att deras skyddshelgon valen Arne
kommit och hälsat på. Sällskapets vagn 1111111
hamnade mitt i ett långt tåg av festliga
vagnar. Sällskapet roade sig kungligt och
delade ut godsaker till alla barn. Trollet
och Gollum roade sig med att skrämma bar
nen och prinsen försökte förtvivlat bli kysst
av en prinsessa. Sjuksköterskan försökte
få några kålhuvuden hon funnit i Saurons
kök bortadopterade. Hon misstänkte att
det var barn som Sauron hade förvandlat.
Sällskapet blev omtyckt, speciellt av barnen,
och vid dagens slut blev de bjudna på en
jättefest som höll på långt in på morgonen.
Vid det laget var alla trötta och de be
gav sig av hem till sitt. Och så levde de
lyckliga i alla sina dagar.
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