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em1ss1onen
INSIDRN
Kom ihig att Emf11lonen I, din
tldnlns, som alla pi aektionen bar ritt
att skriva i.
Utnyttja det. Att ha
skrivit i Emiuionen, det är fint det.
Nu börjar
vi gl mot ru
J sare t•d
1 e�
.
.
•�en. . An h'1ler vintern ou a!l� 1
siJt iskalla grepp, men solen börJar
varma. Si hlll ut. Snart kommer
När du sedan lä.st färdigt tänker du !lren med si�t sluki·bluki. Och det
säkert att det saknades nlgot. Vad ar mycket !D� som ska bort. Si fram
vet jag inte, men det kanske var en med gumm1stovlarna.
bokrescension, en intreuant artikel om
KRAM
nxxx n , festen som alla mi111ade, teatern
�
du tycker alla bör se, bion du vill varna
för. Eller du vill kanske tala om att
///
'i l
/ CI nlgot kommer att hända? Ja, vad vet
I
I jag?
Si har vi lyckat• göra ännu ett num·
mer. Men llt nu inte detta nummer
atöra din föreläsning, övnin1 eller din
Vänta istället
sköna tunnelbanetur.
tills. du har en be.kväm stol att sät:a
.
.
dig 1. Kura ihop dig med en varm pläd
och ha en god semla i beredskap. Det
kallas njutning.

4r
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Brrrr
Mörkret sänker sig över Osqua.rs
Ba.cke meda.n den isa.nde vinden
viner kring knutarna.. Det är on11da.gkvä.ll och a.llt är tyst och stilla.
i 12:an. Men... . vä.nta. lite.... Det
är visst någonting som rör sig i
VeXT-rummet . . ..... Mycket rik
tigt. Därinne sitter en liten låg·
må.Id ska.ra. och beslutar om vik·
tiga. ting. Ting som ska.11 komma.
a.tt beröra. oss a.lla.. Vilka är de?..
Va.d gör de?... Va.rför är de så få?...
Får ma.n va.ra med?... Ja. visst!
Kom igen nu E-01quer - Stu·
dienimnden behöver dig III

För a.tt ta.la. om nlgot helt annat
ha.r ja.g just va.rit pl Kårafton. Det
va.r som vanligt jättekul • med TM
i da.rt och öl-hä.fv, och i år även en
ta.la.ngja.kt kallad "Mr. Osquar".
Elektro tog fyra. titlar i darten
första. pris i damsingel och mixed'
andra pris i herrdubbel och tredj;
i herrsingel. Vi tog också hem
första pris i sejdel - 1 liter.
Jippiii!!
Till Mr .Osquar korades Einar
("flygaren som ha.r gått här i alla
tider") tror jag. Det va.r något
förvirrat vid prisutdelningen. Ev
vann PrUO • Harald • för sin in
sats som konferencier (?!). MEN •
var fanns alla Elektriker?

Satt de/ni månne och hacka.de?
Det var oranga. och rosa overaller
så lång ?gat kunde se, men knappt
några.. vita._ Skall vi verkligen låta
099. bh omkorda av fysik och data??
NeJ lät dom sköta ha.cka.ndet och
p �s� P! och ha lite kul i stället
na.r t11lfa.lle bjuds.
Ja.ha, så var det då dags igen.
Mord, död och förintelse (· och
mycket ra.j hoppas jag).
Häng
med och titta den 13:e mars. Den
14:e • ja just det, dagen efter kommer någonstans mellan tvl
och tre TUSEN gymnasieelever hit
till teknis för att titta på oss och
skolan • mest på skolan. Då för·
väntas vi ställa upp med guider.
Den här gången gäller det inte sek
tionerna. var för sig, utan olika. rut·
ter ska.Il läggas ut som kommer att
omfatta 4·5 olika institutioner. Vi
ska.Il bara leda runt eleverna. d.v .s
inga större krav på engagemang
�rävs frå.n vår sida.. Det tycker
Jag att vi kan ställa. upp på. För
övrigt ingenting nytt under Elek·
triens sol.
Gör 1om eder ordförande - bl en
varm b..tu och 1lipp fry1.
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Här är några i all ha.st hopljugna. fakta. gällande kommande arr:
( i någotsånär kronologisk ordning )
1/3 SQUTT med PUGH & RAINROCK I tolvan har PR i samråd
med Flygs klubbmästeri tänkt ordna ett samkör Flyg-Elektro. Förra.
gången var det massor av trevliga flygare där så tag tillfället i akt
att knyta kontakter sektionerna emellan. Som vanligt god ma.t till
bra pris och god dryck nästan gra.tia.
2/3 KÄLKRACE 13.00 FÖRKÖR i Tolvan där vi värmer oss
en smula innan de vita. vidderna. erövras. 16.00 ca KÅLKKÖR i
Fiskartorpsbacken, klasserna. i racet finner ni antingen på PR's stilga.
tavla (den röda ni vet) eller någon anna.sta.ns i tolvan. 18.00 sådär
EFTERKÖR i Tolvan med goda möjligheter.
5/3-11/3 kl17.00 kan ni stryka ett streck över!!!
11/3 17.00 TENTAPUB på Kåren, PQ ha.r lovat att gå hem ganska
tidigt så vid halvsex·rycket är det fritt fram.
13/3 En och annan kommer att resa till om inte de sälla. jaktmark·
erna så iallafall till de grymma sla.ktmarkerna. 17.00 och framåt finns
det goda. möjligheter,att ta sig ett järn eller två.
15/3 SQUTT med PETER LUNDBLAD & BAND Han gjorde
sig ju känd på skolan förra året 12:e Mars då det var legendarisk
Quarneva.ls-tentapub. Han är i allra högsta grad värd ett besök på.
Squtt eller åtminstone på pre·Squtt. PR är också där.
20/3 det ryktas om ruskig BJERSTUBE, mer info framöver.
En längre tid av lugn inträder nu och dess slut vet vi inget om
ännu.
Hetaste ämnet i den här artikeln är naturligtvis
VÅRBALEN
Tråkigt är dock att om den finns det inte så där la.gom mycket att
säga., näe nästan inget alls. Nämnas bör kanske att den går av stapeln
30'e April 18.30 i Spegelsalen å Grand Hotel. Biljetter kommer vi att
sälja under period 7, ett bra tips är att vara ute i tid. Priset rör sig
i skrivande stund omkring 230 prutt.

�M
8):::::;:==:.:==:.:==:.:::::::::::::::::::::::::�/

Precis som Frans G. Bengtsson sa. en gång önskar jag er alla:
Varmt öl åt frusna män,
varmt öl åt trötta;
�
�
ty varmt öl är kroppens vän
och hågens stav och stötta.
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Stäng vextrummet!
Den observante bar-gisten har
eäkert noterat pereonalens prob
lem att med kapeyler träffa den för
ekräp aveedda papperekorgen. An·
ledningen är att viggen vid denna
ir felvinkladl
Med anledning av detta kräver
vi att vut-rummet 1tins1 till• det·
ta mi1111förhlllande rä.ttata till.

I BAREN:

I
I

!

l

VAD GÖR DU I SOMMAR? Vill du träff& utländska studenter och I
vara med om au göra deras fritid i Stockholm till ett minne för i
livet? Ställ d& upp aom IASTE-fadderl Kan DU stilla upp under en
helg (eller flera. helger) under perioden juni • augusti. Kontakta dl I
Margareta E, Cissi eller Johan p& ARMU.
I
I
ARMADA-IS Vilka företag vill DU se pl ARMADA? Skriv upp dina I
förslag pA listorna i Tolvan

'-.-

Margareta E AMSE·ass.

5

I
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Figaros bröllop

Opera, kultur av 1tör11ta art.
Detta tyckte vlra kulturattachMr,
Jan och Keratin. Därför lockade
de med ett 30-tal elektriker till
kulturen11 högborg. Kungliga Op
eran.

Mlnga, bl a jag, hade aldrig
varit pl en opera förut. Därför
undrades det lite lite var1tan1 om
hur det skulle bli. "Kommer man
att härda ut i hela 4 timmar?".

,

I
1

I
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Företa akten tyckte jag var aeg.
Men det berodde nog ocbl pl ten·
tapuben kvällen innan. Det var
fler 11om 1att och nickade.
SI.
paueen var välkommen. Efter att
ha f!tt 11träcka. pl benen och dricka
en kopp kaffe kände• det bättre.
De andra tre akterna satt jag och
njöt i fulla drag.
Musiken och
1lngen flödade över och genom min
kropp.
Figaroe bröllop 1ätt1 a.v m!nga
högst av Mozarts Operor. Detta
mycket beroende pl a.tt han har
lyckat11 göra ett musikaliskt luat·
•pel där mu1ik 1 ord, människoframställning blandats p! ett 1könt
sätt.

Figaros bröllop kan sägu vara
en fortsättning pl Barberaren i
Sevilla. Greven och grevinnan är
nu gifta och bosatta. i slottet i
Sevilla. Men greven tycker inte
att ha.Dl fru ir nog. Han försöker
fl grevinnans kammarjungfru, Su·
.anna, till älskarinna.
Men Fi·
garo och Susanna vill gifta sig och
därmed är intrigerna. i gA.ng. Och
inte blir det mindre struligt av
att greven• page oclcal är en kvin·
. noförförare.
Efter många turer
j blir de ändock äkta makar. Slutet
. gott, allting gott.
/ Med tanke p.l. prieet, 50 SEK, var
. : det väl utnyttjade pengar. Men
i stolarna pl andra raden var lite
. j obekväma, al det var skönt med
! pau• och f! röra p& aig. Nuta
! glng tror jag att jag köper biljett
I pl parkett istället.

:I

\....__

FANoRÄTT?

Här är bakgrunden till RÅTT. I nuta nummer f&r ni FAN till liva.

j
I
i
•
I
j
Sammanträdet beslöt enhälligt enligt Aroaeniua förslag. Aroaenius föreslog j
å.ven att sektionen skulle anskaffa en råttfälla bemålad med ett stort epsil- j
on och med en flagga i ena hörnet. Eventuellt kunde n!gon konstruera en
I
elektronisk rlttdödare.
P& aektionuammanträ.det den 10 mara 1952 meddelade teknolog
Lars
Aroeenius att han den företa dennes hade sett en stor
råtta utanför klrhuaet. Han föreslog att sektionen genom sin ordförande
skulle till k&ratyrelsen framföra E-sektionens avsky för klrhusets råttor samt
föreelt att deua akulle utrotu.

Vid SM 27 november 1952 uppvisades en inköpt rlttfå.lla och Lutjohann E2
föreslog att fanbärarens titel skulle indru till "Fan och Rlttbirare".

j

Elektrosektionena råttbärare inser till fullo rlttpostens dignitet och har I.
sålunda infiltrerat U.rhuseta förvaltning.
I
För Eder benigna kännedom
I
Peter Chudl
E 77 AX'PL.Xt
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SKALÄRER OCH FANS .
_
..
I ALLA LANDER •
FÖRENEN EDER!

•• #

Det är återigen da.ga för den tra
ditionella. vA.rquon11ären med balet•
ten SKALETTEN med komp. Bil
jettför11äljningen ha.r va.rit ig!ng i
en vecka, men om du 11nor dig
ka.n11ke det finn11 en biljett kva.r till
dig och din respektive.
Du aom va.rit pl en SMuaK-quon11ir förr, ha.r redan biljett, men du
som inte har det hoppar bunta pl
första billta SMusK-are och köper
quon11ärbiljett för 40kr och featbil
jett för 80kr.
Möbelfakta:

.

"/:
.•

/

••

Å du som tänkt att det vore
kul att börja, men inte tagit dej
samman, gl.r lämpligen och gör
ett 11tudiebeaök och upptäcker att
etudentorqueetrandet är ofantligt
roligt. Tro mejl
Å du 110m tycker att SMueK är
äckliga.
GI. dl dit och ta en
närmare titt pl hur saker och ting
egentligen ligger till. Men fixa bil
jett bums. Det är ont om biljetter
blde till quoneären och till festen.

lördag 23/3 kl 18
datum
Q 40kr fest 80kr
kostnad
5
rolighetagr&d
inte speciellt
bärighet
v älkomnadsgr&d högsta möjliga

Sl<AlÄ.Rmusiken

/
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Bomullsklubben
Bland dagens amerikanska film·
producenter är det tydligen rätt
populärt att göra filmer om 30talet. Det senaste exemplet är
filmen Cotton Club med Richard
Gere i huvudrollen, som just haft
premiär A. Nymble. Det är en film
som pA.minner rätt mycket om 40och 50-talens stor& dansfilmer i
svulstig Hollywoodgenre. Den in
nehåller en hel del shownummer,
främst stepp, och Richard Gere
spelar cornett helt av sig själv.
Cotton Club ä.r namnet pl en
nattdub i Harlem i New York, där
handlingen utspelar sig i början pi
30-talet. Huvudpersonerna tillhör
gangstervärlden och blod saknas
inte i filmen då en hel del av dem
blir skjutna eller dödade på annat
sätt. De tre gangsterkungarna var
inte sA. grymma som man kanske
har föreställt sig undre världens
ledare.

Mycket av folket pi Cotton Club
tillhör berömdheterna, Gloria
Swanson, Duke Ellington och
Charlie Chaplin för att nu inte tala
om Martin Ljung! I slutet dyker
även Cha.rlie Lucia.no upp för att
ta. över gangstervärlden. Detta
försök att pressa in så mA.nga kän
da personer man kan i alla möjliga
och omöjliga situationer gör saken
närmast komisk. Den enda per
son vi saknade var Rona.Id Reagan.
Det bästa i filmen var ett stepp
nummer med Sandma.n William•
mot slutet av dansamma.
Handlingen är ganska tunn, det
verkar som om man försökt blba
upp den med glitter och paljetter
och ett och annat brutalt mord
för att kryddsätt& den annars rätt
platta storyn. Inte heller slutet
kommer som någon överaakning
och man kände sig inte särskilt
berörd när man gick därifr!n.

ÅK l
Extra tentamenstillfälle i Elkraft
teknik 1 (nya kursen) EC 1 22 gem
mån 1 5 april 1985 kl.
8.00 12.00, eal Ell - El5. Man får ut
nyttja. detta ELLER det ordinarie
tilfället 22 maj.
IN FORMATION inför valet till åk .
3 blir det i period 7. Tre tillfällen
är inbokade på schemat, tisdagar
kl. 12 - 13. Anslag kommer upp
om vilka. dagar som gäller för de
olika. inriktningarna..

l

ÅK 3 o 4
EXAMENSARBETE kan det vara.
dags för många. att tänka. på. Tidi
gast efter tredje årskursen bör man
börja. med det. Arbetet ska. mot
svara. 3 månaders arbetsinsats på
heltid och utföras inom ämne som
ä.r obligatoriskt eller valbart inom
inriktningen. Du kan göra. det på
någon institution p! skolan eller
på ett företag. Tips på jobb finns
på institutionernaa anslagstavlor
och i tolvan. Arbetsma.rknadsut
skottet (tel. 2 1 04 1 8 ) har också.
aktuella. kataloger över examen
sarbeten.Glöm inte bort a.tt det
även finns små.företag som behöver
exjobba.re.
Exempel på. så.dana.
kan du fl på. STU ( Styrelsen för
Teknisk Utveckling ) .
Om du gör ditt examensarbete
utanför skolan ska. du ha en han
dledare dels på företa.get och dels
på någon institution här. Hand
leda.ren på skolan blir din exa
minator och avgör om arbetet fal
ler inom rätt studieinriktning. Det
arbete du utför skall avslutas med
en rapport. Det är vanligt a.tt man
får betalt för examensarbetet.
Summan varierar mycket men en
praktikantlön p� ca.. �6 kr/tim kan
tjäna som ett nktvarde. Om du
ska göra exjobbet under sommaren
och behöver studielån ska du fylla
i en blankett som finns på stvl.

EXAMENSARBETE UTOMLANDS
E-sektionen har kontakter med fö
retag i Japan. Vill du veta. mer
om det kan du prata. med någon pi
linjesekretariatet. Kåre Mo11Sberg
på TTT vet mer om att göra. ex
amensarbete vid Ecole N ationale
S . de Telecommunica.tion i Paris.
E� annan väg är a.tt själv söka
upp ett företag eller en institution
pi en skola i utlandet. Ansökan
om bidrag {lnterna.tionaliserings
medel) görs till linjenämnden se
na.st 22/3.
Detta. datum gäller
också om du vill söka pengar för
att läsa. fjärde året utomlands. För
examensarbete kan man få resan
betald.
NiHe Peter Lem Bettan

PLATSANNONS
Till hösten behöver vi nya. kraf
ter på studievägledningen. Är du
intresserad a.v att ha kontakt med
människor och tycker att det skulle
vara. roligt att informera om stu
dierna. här, då är du rätt person.
Du bör ha. klarat av de två första.
årskurserna. och ha. tid att arbeta.
ca. 10 tim per läsvecka.. Kontakta
oss på studievägledningen.
Len. NiHe Bettan Peter

Hej käre läsare !
Jag kommer just från det minst
besökta studienämndsmöte jag nå·
gonsin bevistat. Var var du nå
gonstans ? Var det sl att kårafton
med TM i ölhäf och dart verkade
attraktivare eller lät du dig lura.a
av min lömska lögn om att detta
Emissionsnummer skulle hinna ut
före studienämndsmötet och därför
vandrade omkring i olycklig okun·
nighet ...
Oavsett anledningen till din
frånvaro gick du i alla fall miste
om en utsökt Chili eon carne tilla
gad av vår nye excellente drifts·
middags-kock. • TACK DANNE !!!
säger vi som var där.
Fast mötesdeltagarna var få, var
synpunkterna på DATOR· inrikt·
ningen många och diskussionen ut·
mynna.de så småningom i att en
Datorgrupp bildades med uppgift
att prata med Johan Vennlund som
är studierektor på datorinriktnin·
gen och att till nä.sta studie
nämndsmöte skriva ned ett förslag
pl vettiga förändringar av inrikt
ningen.
Andra viktiga ide�r som kom
upp var att vi skall kräva att få ut
gällande kursplaner med uppgifter
om kurslitteratur och läsa.nvisnin·
gar samt föreläsningarnas innehåll
en termin i förväg så att man
lättare skall kunna göra sitt val till
högre årskurs.

Vi ska.Il även försöka få bort
simula· kunskapskravet för kursen
" Filsystem och databaser" efter·
som detta förkunsskapskrav enligt
dem som lä.st kursen inte är vidare
moti vera.t.
Till nästa möte som blir ti,d11gen 19/3 kl.17:00 i VEXT-rummet
skall vi diskutera Dator-gruppens
förslag och även Mikro· gruppen
skall få berätta. om sina. senaste
ideer. Därutöver blir det lite kurs
nämndsdiskussion så det är bra om
kursnämndsrepresenta.nterna kom
mer. Det kan ocksl hända att vi
redan då skall välja Institutions·
styrelserepresentanter • håll ögo
nen öppna efter anslag . . .
Till nästa möte kommer v i nog
att sätta upp anmälningslistor så
att vi kan beräkna matmängden
lite lättare. Titta på studienämn
dens anslagstavla i Tolvan !!!
Till sist vill jag tala om att vi
valde Anna Holte som vice SNO
precis som jag hoppats.

Eder SNO
ALFA

(p .

I

)
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Sedan sist har vissa förändringar
skett inom AMSEriet. Mlna som
vi är att följa strömningarna i när
ingslivet har vi gltt och DIYI
SIONALISERAT oss. Margareta
Eriksson, kommer att fungera. som
AMSEa.ssistent och ha hand om
som rör in·
studiebesök m.m.
riktningarna. kraft och industriell.
Själv kommer jag att ansvara. för
övriga. inriktningar. Samtidigt vill
jag passa på att uppmana. er att
tipsa oss om företag Ni vill besö
ka! . . . och gör Ni inte det kommer
jag som hämnd bara att anordna
studiebesök till företag som in·
tresserar MIG, och ett sådant är...
E N EA

DATA

Dit !ker vi på studiebesök ons
dagen den 20 mars. Vi skall vara
där kl. 1 3.00 och under ett par
timmar kommer de att berätta om
sin verksamhet. Anmälningslista.
och vägbeskrivning hittar Du på
AMSEs tavla i 12:an.
Kort om ENEA DATA:
ENEA DATA ä.r ett till 100% per
sonalägt företag med ca 130 an
ställda i lokaler i Täby (samt ett
20-tal personer som arbetar i Mal
mö).
Omsättning ca 45 M kr.
Företaget är i stort organiserat i
fyra a.ffärsområden:

TSU: Teknisk systemutveckling;
processöverva.k
realtidssystem,
ning och styrning samt systempro·
g ramvara..
MICRO: Hårdvara och program·
vara för mikrodatortillämpningar.
PVT: Programvaruteknik; konsult·
med
verksamhet
produkter
som operativsystemet ENIX, pro
gramutvecklingshjälpmedel samt
utbildning.
ENEA SYD: Utveckling av hård
vara och programvara. i Malmö.
Lå.ter detta intressant? Anmäl
Dig i så fall på listan i 12:a.nl
Till sist en förvarning om ett
vallöfte som eventuellt måste tu
tillbaka: Jag lovade att ordna en
ministudieresa på ett par dagar till
två större svenska. företag belägna
i Finspång respektive Trollhättan.
Efter att ha lusläst scheman,
tentaacheman m.m. börjar jag inse
att det är en ekvation som jag helt
enkelt inte kan fl att gå ihop. Till
nästa nummer av Emissionen lovar
jag att göra en kraftansträngning
och se om jag verkligen inte kan
f! in denna resa nlgonatana. Den
som lever får se ...
MA 16 gott!
Ed• AMSE
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ESQ UADERSTABEN
INFORMERAR!
Vad vore 1 1 1 1 0 utan Esquadereegling? Jo, platt intet.
Men
var lugn - Eequaderetaben har givetvis redan haft eitt företa eam
mantride.
För dig som aldrig hört talu om Eequadereegling förut kan vi
berätta att den är lrligen förekommande och beat&r i att sjösugna E
teknologer i segelfarkoster (segelbltar etc) under en försommarvecka
gör skä.rg4rden osäkrad.
Vi avseglar den 2/6 och hlller pl en vecka, men innan vi kutar
lou finns mycket att göra:

NAVIGAT ION är nlgonting man bör behå.reka, ltminstone eom
skeppare.
Esquaderetaben har givetvis förutsett E-oequaruldas
okunnighet och därför anordnat navigationskurs (skepparexamen)
under ledning av Johan Strömbäct E-83.

ESQUADER PRESQUTT den 15/3 kl 1800 (OBS! tiden) i 12:an.
(Första timmen Eequader sedan presqutt) Där visu bilder frln
Esquadern anno 1 1 101. PR har givetvis �öket och baren i glng.
För er som tänkt hyra blt har vi en del tips. Mötet är även tänkt
att hjälpa er som är skeppare att hitta en besättning och tvärt om.
Ni som inte har pejl p& er seglinguituation kan väl tänka efter hur
ni vill ha det, al ni ir förberedda till mötet.
Esquaderstaben bestlr av:

CE Jörgen Michelsen
Lennart Tjirnsved

Per Lundh
Krieter Paret
KG Johan Strömbick
Fredrik Arinell
Jan Boivie

/

Alla E-83

SLUT KLÄM: Kom pl mötet!
bunkra.

T änk pl att sjön suger - börja

I
I

)
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Hur pengar räcker längre!
Nu s4 hår i slutet p& februari när första utbetalningen av studie·
lånet börjar att sina i bankomaten ir det inte alltid a& lätt att klara
av att betala alla sina utgifter. Detta är inte kul. Men ge inte upp,
det finns sätt att klara sig ur den prekära situation man frivilligt har
försatt sig i. De som inte har dessa finansiella problem behöver inte
lä.aa resten av denna artikel. Dock, för er aom inte lever i högönsklig
välmlga och kan kosta p& sig vad som helst. Här följer n&gra sm&
tipe som kan få den mest utslagne, nedslitna, avtrubbade teknolog
att kanske blomma upp en s mula, ta sig samman, lyfta aig i kragen
och börja SPARA ! I

• Nu p! vintern lägger m4nga u t bröd och makaroner till de
stackars sm! flglarna s! att de skall klara aig i det bistra klimatet.
Frön och brödsmulor är väl ind& inte bara menade för dem. G! till
flgelborden och ät dig mitt någon dag!

1
!
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•ou som lker bua ofta kan spara in biljettpriset genom att förvara
dina medtagna 1?öcker och tillhörigheter i en barnvagn. Alla eom har
barnvagn med 1111 pl buaen lker nämligen gratis. Lite ometändigt
kanske, speciellt i rusningstid, men det ir det väl värt.

*Pl nästan varenda gata i stan, iallafall de som har någon heder,
står det en container. Gl inte bara förbi dem. Titta ner, rota lite.
Alltid finns det nlgot du kan ha användning av. En maläten soffa.,
ett trasigt fönster och framförallt mycket gammalt papper som d u
kan anteckna på. D u kan hitta mycket i containeraffären, och allt
till väldigt llga priser.

15
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*I matvaruaffären finns det mycket mat. Strosa runt och sniffa
lite här, lukta. lite där ta. dig ett en tugga i något riktigt gott.
Utnyttja alla. smakerl?juåa.nden som affärerna har, speciellt torsdagar
och fredagar. Man kan ju ocka& "råka" välta ner några burkar eller
en trave grönsaker. Dl går det alltid att pruta. Stötta burkar kan
oxidera, frukt och grönsaker blir lä.tt ruttna när de ra.mlat ner i
golvet.

'-....:::_
.::.:
: ==:=::==::::::::==::::::::==::::::�R.�====================J
"'--"'

*Om du ändå vill betala. för det du äter. Betala då inte för mycket.
Det finns föda med högt näringsvärde som inte är avsedd endast för
pensionärer. Prova den I Den finns i många färger och lukter. Alla.
kanske inte är lämpade som skokräm eller smink. En av de bästa är
den nya. franska Pate' des animal, nu även med lax.

I

I

,I

I

I
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*Varför låta asiaterna. och fransmän ha. monopol på a.tt äta.
småfåglar? Det finns mer kött pcl dem ä.n du tror. Om du trots
allt tycker a.tt grclsparven är för liten så finns det gott om duvor i
:
vår ntad. Hittar du riktigt många kan du ju sälja dem till närmaste
k l n a mtau,ong el lu piu e ,i .
,
)
a @
)::::--::-;;;-:::::::
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-..:::::::::::::::::::::::::::::;:::
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*Det är inte bara mat du kan prova grati• i butiken. Mlnga
lite större butiker har även provförpackningar a.v •mink och olika
sortera deodoranter och hlrvaUen. Utnyttja deeaa prover ordentligt.
Sminket glr alltid att skrapa av ner i en burk nir man kommer hem.
Mycket deodorant gör att man luktar 1ott lin1e utan att behöva
tvätta sig. Se där, ännu en orsak.

I

\

I

I
)
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•överallt uppmanaa vi av n&gon myndighet att lämna in v!ra
gamla förbruka.de batterier. De innehlller farliga syror säger man.
G& runt p& inlämningHtållena och plocka U dig st mlnga du kan.
Prova .!'en om det inte ä.ndl finns en liten, liten gnutta energi kvar i
dem. Ar dom helt tomma, finn, det dock salmiak kvar. Peta ut den
och koka lakrits som du sedan säljer dyrt.
*Ett sitt att minska sin telefonräkning är att ring& alla rikHamtal
frln Tolvan. Det vet alla som provat att det fungerar utmärkt. Eller
ltminstone har gjort. Nu har elaka visen monterat upp en attrapp
kopplad direkt till nätet, nir nlgon försöker att ringa rike ramlar
nätet ner över vederbörande som fastnar som en simpa.. Ta.gen p&
bar gärning.
*Skaft'& dig en nyckel till huset• soprum.
Där finne mycket
roligt och gott att ta vara. pl. Skrapa ur resterna ur alla. gamla
konservburkar. Det finns rätt mlnga i en hel så.ek. Kanske det kan
finnas en eller annan pantbar flaska kvar i säcken ocksl, &nnars kan
man leta efter dessa i all& papperskorgar pl stan. Gubbarna. som
plockar har inte ensamrätt.
• Att sälja sin kropp är ocksl ett sätt att tjäna pengar. Dl menar
jag s4 klart till vetenskapen. Llt läkarna leka.I Livet läker llngsamt
lämnad leka.men. Anmäl dig redan idag. Väntetiden är inte alltid s&
llng som man tror.

Detta var nlgra sm& tips som kanske kan hjälpa upp din ekonomi
pl fötter igen. Llngt ifrln alla har vi fltt med, men alla möjligheter
finna att använda sin egen kreativitet. Kom ih&g. Av att spara blir
man rik I

Sndla hälaninga,
Emiaaionen, ekonomi Ot!h finanaavdtlning

19
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TM I ÖLHÄFVNING
Under gemytliga former genom
fördes den 15 ..febr.pari Elektro
-mästerskapet i OLHAFVNING.

Som vanligt i 11ammanhang som
detta s! stod VALHALL för 'fi
olerna'.
De som inte deltog i
mäatenkapet tog sig en kall och
välförtjänt öl h09 PR.

Vinnaren i varje gren fick repre
sentera Elektro i TeknisMäateraka
pet som gick onsdagen därefter.
Där gick det lite 11i och s!. Kanske
beroende pl det lilla publikstödet.
Det var mest Fyeik och Data som
syntes och hördee. Men trots detta
wnn E lektros häfvare Miuel Swn
atröm pl sejdel en liter.
Bra gjort!

VALHALL
MllrMI s,,.,..trana
E/.,\- RESULTAT: FLASKA 33d
1.Per Ahlquiet
:I.Klu Nile11<>n
3.Carl Niuer

Välkommen
NII.S-STllRE
Ulli Järpemo
Sverker Nykvi,t
Danderyds 88 11/2 1985

l,

C;RA TT/5 / Stcfett�

4.5 •
5.0 •
5.4 •

Senaste fotonytt I

Dia direkt.
,,/ "
//', ""' ·

-

-

..

Använd vi l ken 35 mm kamera som helst.
Ladda med den nya Polaroid 35 mm
dia direkt.
När du exponerat rullen, framkallar
du den själv. I färg eller svartvitt.
Vänd dig till din lokala fotohandlare.
Han berättar gärna mer om nya
Polaroid 35 mm dia d irekt.

lii Polaroid
Polaroid är ett inregistrerat varumärke för Polaroid Corporation, Cambridge, Massachusetts, U.S.A

r
I
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I lördags, den 23 feb, var det
dags för 1 1 st att officiellt göra det
vi alla strävar och längtar efter.
Att bli färdiga. Deua glada. va.r:
Anders Ba.ckman, Ann-Marie Berg
ström, Jan " Slangen" DanielHon,
Mata Fall�n, Lena Gustavsson,
Bengt Höglund, Mata Larsson, An·
, I dera " L impan" Lindberg (fysiker),
Åke Siva.rd, Torgny Svartvall och
Mata Önneatam.

.I

Hatten man skulle bära, upp
trädde i alla möjliga varianter.
Vissa hade hatt, andra mössor.
Trots detta blev det inga motsätt·

Sitt x-öl hade de i ett Sing-Sing,
som fylldes mer och mer vad
tiden led. T ill slut var det ca
500 st som hade kommit för att
hyll& civilingenjörerna (och för att
dricka gratis öll · Detta ä.r troligen
Tekniard:ord. 01 dracks det ocksl.
123 backar. SI det var nog ingen
som var törstig när han/hon sent
omsider begav sig hema.t.

ningar mellan deua bida grupper.
Sedan fann• det de som hade nlgot
annat pl huvudet. Uppfinningari•
kedomen var stor pl mlnga hlll.

Under tiden man drack 11in öl
kunde man ly1111na pl PQ, SMUSK
samt 11e p4 Skaletten. Lite senare
uppträdde ockd. en punkgrupp kal·
lad UNdER IKA. En grupp som
spelade alldelea för högt för att
man •kulle kunna böra vad de
11jöng. Tur var ka.neke det. De som
tyckte om Jazz kunde lysena, och
framförallt dansa, till Stockholm•
Jazzorkester, som spelade en hår·
ligt svängig jus.

Ale dreck Inte &I.
En härlig fest. Tack Civilingen·
jörernal (Samt ni andra 5 som inte
fått er examen än).

frrra

YllutbiW•• INirtend••·

23
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För dessa arbetsuppgifter fordras för
utom de rent tekniska kunskaperna även
insikt om kulturens betydelse samt kun
nande i förhandlings teknik och projekt
hantering.

U-LANDSENHETEN
INBJUDER T I LL KURSEN

Civilingenjöri utland
31).
Kurs innehål l : Vår svenskhet , teorier inom kulturforskning,
organisationsstrukturer, kul turchocker, kommunikationsteknik,
förhandlingsteknik, anbudsteknik, projekthantering och arbets
ledning samt juridiska aspekter på utlandsarbete.
Kurstid: Tisdag- och torsdagkvällar under perioden 1 2 mars 7 maj 1985.
S i s t a anmälningsdag är l!lå ndagen

b wirs 1985 .

A!l:Jlälan och upplysningar: U-landsenheten, KTH, 100 44 Sthlm
Tel . 08 - 787 8621 el 787 9 1 58
C I V I LI NGENJOR l UTLAND

AOR(SS :___________________

TEL.NR.___________________
ARBETSPLATS:__________________

TEL.NR.___________________
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Skaendargasque
En sådan uppmärksam och klarsynt varelse som E-Osquar och E
Osqulda vet helt säkert att Skaendargasquen tar tid och plats den
13 mars l Nymble. Till detta. jättera.j säljs ovanligt proffsiga. bil
jetter, vänligen men nlgot långsamt framknysta.de av Elmer Vax
lund, av Ma.ts Perjons, Annelie Dahlberg och Erik Ström för futtiga
Men, frlga.r sig den prismedvetne konsumenten , vad
75 krisch.
får ma.n för sina. surt låna.de pengar?

Jo ,

#1

#2

#3

#4

Förkör i Peti1111a.n, Place de la Resista.nce.
Start cirka. 1700. PR-bar!!
Ettans spex, inklusive otroliga. effekter och akratt
krampsframkallande nummer ( skrek hon?? ) .
Start 1832 matsalen, Nymble.
Bondkör, temaaittning med mat.
Start 2007 Gaaquen, Nymble.
Kollosalt berusande efterkör.
Programrådet håller i baren.
I
Start xxyy Gasquen ( om den finns kvar efter middagen ) · 1

Inte d!ligt för 75 prutt!!

Men tillgången är tyvärr begränsad och vi har beslutat att ettan
skall fl förtur när det gäller matbiljetterna.
Detta privilegium
gäller till klockan 1200 fredagen den första mars, sen säljs eventuel
la överblivna plåtar till de som har skrivit upp sig pi önskelistan
sitter brevid krittavlan i Tolvan. Observera. att detta gäller endast
matbiljetterna.I! Spexet kan man se för löjliga 10 pengar!!! För- och
efterkör Vi skall försöka. vara tillgängliga i Tolvan de flesta raster.
(Självlda.rt är vi alla E-84or )

�
�

Till sist kan jag nämna tv! tänkvärda citat;
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" Ampra ama.zoner attackerar an
tika. amiraler." ur Alfa.betets an
vändning anar aporna aldrig.

"Öga för öga, tand för tand . . . "
ur andra Moseboken, vers 23.

From all of us to some of you
Earth to earth and asbes to ashes. . .
/SKAEGG gm Erik

--
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� Televerket
\.,.,..,.,

fil Radio

Bland våra stora framgångar kan nämnas:
• Nordiska Mobiltelefonsystemet (NMT) - världens mest
framgångsrika mobiltelefonsystem
• Mobilsökningssystemet (MBS) - världens första person
sökningssystem med landstäckning och nummeröver föring
• PI-systemet med sändar - och programmärkning för FM
ljudradio - rekommenderas av Europeiska Radiounionen
(EBU) under beteckningen RDS (Radio Data System)
• MARITEX - världens enda helautomatiska system för
radiotelex till och från fartyg
• NAVTEX - system för automatisk utsändning av naviga
tionsvarningar till fartyg
Du är välkommen att söka jobb eller utföra Ditt examens
arbete h o s o s s . Kontakta Lars-Åke Nöjd på vår per 
sonalavdelning, 08-7 1 3 47 1 4,
eller skriv till Televerket Radio, 1 23 86 Farsta.

(lll) Televerket
--------------------- �*�
Radio --
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IN SA N T
RAPPORT

Har ni ocks& märkt a.tt föreläs·
ning&rna börjar med en enkel aka·
demisk kvart?

Om DU tillhör de som kommer
efter det att föreläsaren har på·
börjat föreläsningen sl MÅSTE du
läsa följande:

Föreläsarna börjar sedan urmin·
nea tider sina föreläsningar en
kvart över klockan hel. Vi som
bevistar föreläsningarna är där för
att lyssna på föreläsa.ren och INTE
för att få veta vad DU gjorde i hel·
gen.

Om DU av någon outgrundlig
anledning kommer försent till en
föreläsning sl kan du, hur kon·
stigt det än låter, gå tyst till din
sittplats, lämpligen i ytterkanten
av någon bänkrad i den bakre de
len av salen.

Med en varm förhoppning om
att vi, ALLA, kommer att ta bättre
hänsyn till varandra i fortsättning·
en.

Chef1kverulanten och
lllln1 klqohjon

••

NYFODD

T isdagen den nittonde nedkom Elek·
trosektionen med vackra lilla SRKA.
Det hela gick 1mirtfritt till. Dock
fanne det planer pi kuppföreök, men
dessa iscensattes ej. Om det blev en
han eller en hon ir ej bestämt. Dock
bestämdes det att i juni·86 reser vi till

och
vi saliga äro

E-81
Ordförande: Peter Chudi
E·82
Caisa Carneheim
Kassör:
Sekreterare: Torbjörn Landberg E-82

..
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FORSRANNING

SA

Vill du eller ni utmana och kan
ske besegra for11&rna i Fyri1&n.
Bygg er i 11& f&ll en farkost och
bege er till Uppe&la. Den 11i11ta
april gir det av stapeln. Studen·
ter fr&n hela Sverige bygger flyte
tyg för att vinna den här tävlingen
och för att ta emot jublet fr&n den
tiotu11ent&liga publiken.
Bland förra 4ret11 farkoster kunde
man se en Cheva 59 med pop
band, en ublt U 139, Elektros egen
farkost M/S Epsilon m.fl. Antalet.
farkoster uppgick under 1984 &rs
tävling till ca 100-t&let.
Närmare information finns i
funkrummet eller 111 kan man vin·
da aig till Henrik Malmström.
Våta hälsningar fr&n förra 4reta
M/S E psilons kaptener.
ABBORRE OCH MÖRT

KOPIATORN FUNGERAR!
�

,·

'

� KO'PI O'<._

i KRONA
28

Det finns bara fyra zoomkopiatorer med Micro-Toning-kvalitet pa kopiorna.

Minolta, Minolta, Minolta
och Minolta.

MINO!JA

�\

Det är klart att du ska ha zoom. Steglös zoom. Da kan du förminska och förstora allt sa
att det exakt passar det format du valt.
Men se noga efter så att du väljer rätt kopiator, se närmare pa kopiekvaliteten.
När du förminskar och förstorar, ofta fran daliga original som dataunderlag eller
tidningsartiklar, da betyder kopiekvaliteten allt.
Det finns inget sätt att kopiera som siar Minoltas Micro-Toning System när det
gäller kopiekvalitet. Inget! (Inte konstigt da att Minoltas zoomkopiatorer är landets mest
köpta.) Det är alltså inte svårt att välja Minolta. Men sen blir det värre.
Vi har fyra zoomkopiatorer - det bredaste programmet av alla. De har alla
steglös zoom. De är alla förinställda for att klara de vanligaste jobben med svenska
standardformat. A3 till A4. A4 till A5. A5 till A4. Det som skiljer dem at är främst stor
leken och kapaciteten.
EP 350 Z, världens minsta kompaktkopiator med zoom. 15 A4-kopior i minuten.
r------------------------------------,
EP450Z.
25 A4-kopior i minuten.
J Jag vill for:minska min,1 µru blem och fors1or;1
-�;-::.� l
! mina moj.hgherer med /\Jmulta:. �teg"los;:1
EP 550 2.
\;;,:·; ,u 1 I
I zoomkup1c1torer.
• � ,,. ,. 1··" J I
35 A4-kopior i minuten.
---·
I
\
0
Kcint.1kta
migforen
dem(m�trati1111.
EP 650 Z.
1 0 Ge mi� informmmn 1,m he]J programmel.
j
46 A4-kopior i minuten.
AB
Alcatel
Roneo
;1ter
I O Ge mig information u:n narmaste
·
---- - - - - I
Lät oss hjälpa dig att !j för'!-.al;are.
välja rätt zoomkopiator'
Svarspost
Namn_
_
_
_ ____
Kundnummer
Men du far börja med att ;I Fiirt·rni;z
14305007
skicka in kupongen.
Minolta finns där du finns.
Du hittar oss på sex
Alcotel-kontor och hos 70
fackhandlare - Konfac.

i Adrcs,____

l l'nst�idre�s- ------__
l Tt'lef,m_ --

161 11 BROMM,\

L-----------------------------------�
�lockhulm 08 80 :t11 :il! C ;ott.·hor� o: n Xl :�o�o \1almo 0.111 J,..\ , 1 ,:,: 1;1 1
K;irl�t.Jd O:)-l \.i l-l l'l'.{ \äsU'r;h O:!l l:.! lil!-flll ml'i'.t ll9P 1-l �O;�tl
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Och nu till läakautomaten. Det
är bra om ni säger till nir nlgon
ting inte fungerar som det ska
istället för att trycka upp busfärsk�
cocosbollar i läakautoma.tens myn
tutkaat. Det är dllig stil. Jag hop
pas nlgon känner sig träffad (av
en cocosboll). Jag vet att det varit
lite problem med läakautomaten
men jag skall försöka "lägga ne;
min själ i den", för att fl den att
fungera bättre. Dock inte lika my
cket som den soldat som fastna.de i
en läaka.utoma.t till den milda. grad
sl att bra.ndklr och ambulans fick
skära 10119 honom. (Läat i DN 85·
02-14)

Efter Fettisdagen börjar jag för
st! att inte bara dom Kungliga
(Kongliga?) har anlag för att äta
för mycket semlor. Historien för
täljer att kung Adolf Fredrik do1
dl han it för mycket semlor. I
Tolvan tog semlorna slut redan
första timmen. Nu har i alla fall
er uppmärksamme Källa.rmä.atare
beställt fler, sl att redan i näata
vecka kan de som vill fl varsin
semla.. Heder lt honom I
Vidare vill jag genom EmiHio
nen ta.eka. Mr Fixer som hjälper
mig, att fl lite nya va.ror att sälja.
i Tolvan.

Syns och höra
KÄLLERIET
Meta

Examen efter 85-01-24

I
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I

I

�

Jan Kjella.nder
Anders Gärtner
Per Eriksson
Mats Dahlin
Carina Lind
Han• Dreijer
Thomas Eskilsaon
Ove Malmatröm

30
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E76
E80
E78
E80
E80
E78
E81
E80

tele
tele
elenergi
egen
tele
ind.el.
ind.el.
dator
j
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RIS och ROS

Roe till TTT som varit el snabba
med tentarättningen i signalteori.
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RIS till TTDS för att de inte ly·
ckades fl ut provtentan i datorsys·
temarkitektur förrän till tisdagen i
tentaveckan.
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Ris till alla som 1prider ut tom·
flaskor och kalleankor över hela
tolvan.
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till Jan och Keratin för
Fig oe Bröllop.
L :

Det ry ktas att ....

• En viu förrädare uppträder
oanständigt under tentapubarna.
• "Spriten räddade mig frAn idrot•
ten" (hört under PRE-1qutt)

• En medlem i Valhall har dubbel·
haka.
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• att dammi�dagen blev lyckad. I
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