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Det här är ju fantastiskt, jag kan inte
tänka mig att någon emitteur emeritus nå
gonsin har fått uppleva något liknande. I
varje fall är det här första gången jag får
vara med om att skjuta upp egna och t o
m insända artiklar till kommande nummer.
Tack alla ni som har hjälpt till med att göra
en snyggare och bättre tidning.
Tack också för att ni beaktar vårt manus
stop. När vi satte oss ner för att redigera på
torsdagsmorgonen fanns det redan då fullt
med bidrag. Det gj9rde att det fanns en
chans att börja klippa och klistra mycket
tidigare än vanligt.

Se nu till att komma igen till
n_ästa nummer.
Från västeråshåll har intresset också ökat.
Numera är det tre stycken elektriker som
hjälper till med att skicka artiklar till Emis
sionen. Vilka 'det är kan du se lite längrt..
ner på den här sidan.
Apropå Västerås var vi fem funktionärer
som hälsade på. Vad som hände får du se
lite längre fram i tidningen. De flesta av
oss hade inte varit i deras högskolan innan,
eller träffat någon av E-84 och E-85. Ett bra
sätt att lära känna några av de som snart
kommer att sitta i samma klassrum som du
själv.

Säkerligen kommer intresset för samkör
att öka så småningom när några årskurser
har upptäckt att det finns en del nya an
sikten runt omkring dem. Jag hoppas att
ni i Västerås passar på. att hälsa på. oss
när vårens stora festarrangemang, vårbalen,
går av stapeln. Låt farfars gamla frack
komma till heders och fråga mamma om hon
inte är trött på att vifta bort malen från
långklänningen. Sedan får vi hoppas att
tjejerna inte väljer frack och killarna inte
skyller på mig för att de kom i balklänning.
Varför inte också ta chansen att skicka en
gasqueinbjudan till oss, kanske framförallt
till E-84 nu till maj? Det borde vara sista
chansen innan hösten då ni får dras med oss
dagligen.
Till nästa nummer kommer MANUS
STOPP att vara förskjutet en vecka, det
ligger närmare bestämt redan i veckan efter
tentan.Allt för att vi skall kunna ge ut Emis
de upphetsande tentavecksionen. i tid innan
..
orna 1 maJ.
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I ett fetare nummer än på länge:

Charlotte Adlen
Lasse Eriksson
Anita Frisell
Per-Anders Löf
Sven Sigling
Mikael Svanström
Ingela Thyselius
Elmer Vaxlund
För Västerås
Teckningar:
Adress:

08-61 44 60
E-84
08-15 99 77
E-85
E-85
08-17 94 06
E-83
08-89 22 37
0762-73288
E-85
E-84
08-32 56 73
E-85
08-62 60 54
E-81
08-14 17 95
Björn Lundgren
Ove Nee
Gunnar Forssell
Tomas Edström E-83
EMISSIONEN
THs
100 44 STOCKHOLM

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
750 ex

Nästa manusstopp 86-04-24,
tid: 20.00
Bilder som skall vara med i aktuellt nummer
lämnas in senast kl. 12.00 dagen innan, dvs
på onsdagen.
Icke signerade artiklar tar redaktionen
ansvar för.
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Ännu en period har förflutit och det är
<lax för en ny fulladdad Emission, inledd
med några informera.nde ord.
Till att börja. med några. ord om kå.ren.
De problem man haft med byggnadstillstånd
för gasquens ombyggnad är nu lösta. men
man ska. inte ropa. Hej. förrän ma.n är över
bäcken. Nästa problem kom i rask takt,
nu är det problem att få. byggnadslov ( <>
byggnadstillstånd ).Det är nämligen så. vist
ordnat att Stockholms kommun överväger
att Q-märka kårhuset och gasqueparken. Q
märkning är nå.gon Qommunal motsvarighet
till statens K-märkning dvs byggnadsmin
nesmärke. Nymbles yttertak över köket och
utportioneringen är omlagt och förhopp
ningsvis skall vi framöver slippa lotsa fram
mellan vattenuppsamlande spannar. Taket
genomgå.r just i skrivande stund sitt eldprov
under på.gå.ende snösmältning.
Nu ned till vå.r hemmastadda sektion
snivå.. 1988, ja just nittonhundra.åttioåtta,
närmare bestämt i juni månad arrangerar
SER ( Sveriges Elektroingenjörers Riksför
ening ) tillsammans med svenska avdelnin
gen av IEEE ( the Institution of Euro
pean Electrical Engineering ) en konfer
ans här i Stockholm kallad EUROCOM 88.
EUROCOM anordnas vart annat år med
cirkulerande värdland, i å.r hå.lls konferans
i Paris och 1990 kommer turen till Belgien.
Konferansen 1988 skall handla om mobil ra
diokommunikation, den kommer att inledas
i konserthuset och avslutas med en bal i
stadshuset, där emellan är man här på. Tek
nis. Man räknar med ungefär 400 deltagare
frå.n i stort sett hela. vå.rt klot med må.nga
höga internationella potetater. Frå.n SER:s
sida har man redan nu utryckt önskemål om
vå.r medverkan, det kan finnas tillfälle för
de som är kvar på. sektionen då. att hjälpa
till med värdskapet, man vill bl.a. ha. hjälp
med underhållning på. balen ( t.ex SMusK,
Vitt Brus, nå.got spex, mm ), hjälp vid
föreläsningar med att sköta. ljud och bild.

Eventuellt kommer en tävling att utlysas
för bästa examensarbete vilket kommer att
föredras vid en föreläsning på. konferansen.
Vidare kommer lite av den forskning som
bedrivs här på E bli föremål för konfer
ansens intresse. Redan nu i sommar, 13-14
juni kommer en första delegation från IEEE
att bevista Stockholm för att bekanta sig
med vår vackra. stad.

Nåväl, ner på jorden igen, till en mer
lokal nivå. Det har relativt nyligen varit
städgasque i Tolvan varvid vår kära sektion
slokal fick sig en liten ansiktslyftning. Ett
stort tack till de tappra själar som hjälpte
till med detta. Jag hoppas att vi kan hjälpas
å.t att hålla en lite högre nivå på Tolvan än
vad som på. sista tiden vart fallet. Räkna
inte med att någon annan ska städa un
dan efter dig, plocka undan ditt eget skräp.
Göm det inte bara.
Det är V ÅR och vad kan väl då sitta
bättre än en vårbal, mer om det på PR:s
sida. Nästa SM är preliminärt lagt till den
7:e maj kl 17.30.
Vårhälsningar från Er Ordf.
Bengt

Solen skiner på höns och kaniner, våren är kommen och det spritter i grenen. Vad
vore inte bättre än att prata lite om vårens festiviteter och då framför allt om vårbalen.
Nu undrar säkert ettan vad vårbal innebär och det är ju inte så konstigt efterssom de
troligen inte varit på något slikt kalas. Jag kommer inte att tränga så djupt in i ämnet
som somliga kanske skulle vilja, men man skulle kunna göra en liten jämförelse med
jubileumskalaset. Se tab 1.

Tid

Plats
Pris
Utomhustemp
Marktemp
Promille

Jubileumsbalen

851130
Stadshuset
300 skr
-7 grader
-7 grader
1,54

Vårbalen

860430 kl.18.30
Sheraton
299 skr
+20 grader
+5 grader
1,57

Differens

5 mån
Hoter 350 meter
1 skr
27 grader
12 grader
0,03

Jag kommer ej att diskutera tabellen och du får själv tänka ut hur en phäst eller
verkningarna av en phäst är beroende av tex. marktemperaturen. Du köper din bilett
enklast genom att dyka på PR eller så kan du ringa mig (768 60 51) och boka biljett
och sedan betala på PR's pg=22 04 45-1.

A Revoir ,;Jan
Kongl Elektro och
Kungl Maskinsektionen
presenterar

Vitt Brus
&
Mekani Drängar
i en alldeles makalös

Vårsoire

�
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TEKNISKA HÖGSKOLAN I STOCKHOLM 1986-03-13
ledigförklarar

4 DOKTORANDTJÄNSTER
vid ELEKTROTEKNISKA SEKTIONEN
Doktorandtjänsten är avsedd för personer som bedriver egen
forskarutbildning med sikte på doktor's- eller licentiatexamen. Den
är placerad i l önefält N 13-18 (8.674-11.218 kr/mån). KTH:s policy
är att för doktorand tjänsterna tillämpa marknadsanpassad och
prestationsrelaterad lönesättning.
Sektionsnämnden (SNE) har beslutat att även den som senast un
der sommaren 1986 beräknar avsluta sin behörighetsgivande grun
dutbildning skall kunna komma ifråga för de nu utlysta tjänsterna.
T jänsten kan placeras vid vilken som helst av sektionens in
stitutioner, hänsyn kommer dock att tas till fördelningen mellan
dessa. Om särskilda skäl påkallar detta, kan SNE i stället för dok
torandtjänst tilldela den sökande s k utbildningsbidrag.
Prövningen ankommer på SNE. Merithandlingarna bör innehålla
civilingenjörsbetyg (motsvarande) och - helst - en bedömning av
den tilltänkte huvudhandledaren och/eller examensarbetets han
dledare av den sökandes lämplighet som forskarstuderande samt, i
förekommande fall, en av huvudhandledaren bestyrkt redogörelse
för hittills bedrivna forskarstudier. Det bör också anges i vilken
grad tjänsten avses omfatta institutionsgöromål (0-33% eller, för
begränsad tid, högst 40%) och att institutionen förklarat sig villig
att finansiera den delen.
Upplysningar: Elsie Ackerstedt, personalavd, tfn 08/787 7043 eller
Erling Dahlberg, dekanus SNE, tfn 08/787 8430.
Ansökningar skall ställas till
Högskolestyrelsen,
Kungl Tekniska Högskolan, 100 44 STOCKHOLM
och ha inkommit till KTH senast 8 april 1986.
Ange ref nr p 361/86 och forskarutbildningsämne.
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Kära Osqulda, Hej Osquar !
Åter är det dags att jag ljuger lite i
pressen. Sedan jag sist skrev har en hel
del hänt. Dagarna har börjat vara längre
än nätterna, snön har börjat smälta och
det spritter i grenarna (av flyttfåglar alltså)
Kort sagt det har börjat bli vår.
Det har hänt andra saker också; en or
ganisation, helt till teknologens fromma har
hört av sig till kåren och vill erbjuda ett
undergörande studieteknikpaket för futtiga
6500:- per intresserad person. Detta "för
nämliga" erbjudande kommer från det" Helt
ideella" företaget Studema vilket vid när
mare granskning visade sig ha mycket nära
anknytning till scientologerna vilket jag tyc
ker manar till en viss skepsis. Kåren förkla
rade sig finna erbjudantet föga intressant
och Studema lovade då att skriva hem till
alla teknologer. Så snart får du kanske ett
brev att bilda dig en egen uppfattning på.
Nästa tentapub kommer att bli en paten
tapub - Patentverket kommer att var och
informera på kåren 21-23/4. Det kan nog
bli kul.

Något annat kul som_ hänt är att de
tekniska högskolorna i Sverige förekommit
riksdagens beslut i 180-poängsfrågan och
bestämt att de 180 poängen skall tillfalla
alla som tar examen efter 86 07 01 och har
börjat från och med -77. Häftigt va? Sedan
får vi väl se vad riksdagen tycker....
Ett nytt 180-poängsförslag presenterades
också på senaste Studienämndsmötet, - med
poängfördelning, nytt schemaförslag och allt.
På det mötet hade vi ett fyllnadsval till
linjenämnden. Dan Dia-Tsi-Tay skall vara
med och försvara teknologernas färgerna
åtminstone fram till nästa studienämnds
möte då det är dags att välja om hela rasket.
Försöket att diskutera DATOR-inriktningen
sket sig grundligt då bara en som gick inrikt
ni�gen var där.
- Ar det bara sopprötter som läser Dator?!?
Däremot diskuterade vi huruvida det är vet
tigt att man kan klara Tentan i en- och fler
variabel på KS-arna. En grupp med uppgift
att under Karin Ahlströms stenhårda led
ning utforma förslag till alternativ att pre
senteras på nästa ESN-möte tillsattes. För
övrigt kan nämnas att maten i;om vanligt
var osedvanligt god. Åke har verkligen lyck
ats plocka upp Dannes fallna mantel. 180p
förslaget och protokollet kommer givetvis
att spikas upp på anslagstavlan i Tolvan.
Där finns lite kul info ibland !
Det finns som vanligt, så här års, ont
om pengar på skolan. Eller på ren svenska;
T illgången på pekunjära medel understiger,
enligt praxis för säsongen, vida efterfrågan
av densamma vid lärosätet. Elektro verkar
dock komma undan med skinnet i behåll
i år. Aven om kursut.vecklingen inte kan
bedrivas i nödvändig utsträckning får vi
vara glada att det verkar som om alla kurser
kommer att kunna köras (om det finns
lärare alltså).
Nästa studienämndsmöte kommer att
vara den

23:e april Kl 17
i VEXT-rummet i Tolvan

Välkommen dit och skriv upp dig på
matlistan innan, det kanske blir något extra
så här på slutet av året.

PUSS och KRAM
�•
� . (din SNO asså)
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Nu har jag varit er viceordförande i några
månader, så det är på tiden att ni får veta
vad jag har pysslat med och vad som händer
framöver.
Vi har haft två abiturientinformationer
under våren.
Vid båda tillfällena blev
skolan invaderad av drygt tusen elever. Av
dessa kom 150-180 st. och tittade på elek
tro, vilket jag tycker är bra facit. Gun
nar Pettersson har föredragit under temat
"Varför bli civilingenjör?", Rune och Nisse
på studievägledningen har berättat om ut
bildningens studieinnehåll och jag har visat
diabilder och berättat om vad vi gör när
vi inte läser. Eleverna blev även bjudna
på öl och macka i tolvan, där Osquar och
Osqulda svarade på frågor och Valhall ord
nade uppvisningshäfv. Jag vill passa på
att tacka alla som har hjälpt till: GP,
stvl, mackbredare, hojtare utanför Fl, de
lar av SMUSK, frågebesvarare och sist men
i särklass snyggast: Valhall + Klas AS för
att de alltid ställer upp.
Jag har även besvarat inbjudningar till
fester på andra sektioner och skolor. Tyvärr
har jag fått skriva alldeles för många nej
tack, vilket är väldigt tråkigt. Frågan är
hur länge de orkar bjuda in oss på kalas?
Här behövs det bättring, ut och åk med
er!! Att det är trevligt att åka på turne'
märkte jag vid ett besök i Västerås (se
M. Svanströms artikel på annan sida). Vi
blev väldigt trevligt bemötta och jag hoppas
att vi kan bjuda igen snart och se till att
kontakten inom vår egen sektion blir bättre.
Festen hade varit ännu roligare om vissa
tre:or (som alltså läser här i Stockholm nu)
hade besparat oss andra sina svinerier. Jag
hoppas att ni i Västerås inte tror att treorna
har lärt sig de lekskolefasonerna av oss. Ett
stort tack till Västerås och en gigantisk
känga till de som bör ta åt sig.

-

---�

"

För att neutralisera känslorna tänker jag
nu prata väder. Varmt väder. Vi går mot
en ny vår och ett nytt år. Med andra ord är
det dags för ännu en vårbal och eftersom
det är "inne" med jubileum i år kan vi
även fira att det är 30 år sedan den ärorika
revolutionen. När du läser detta har vi
redan haft första mötet inför vårbalen, men
det är inte försent att följa med till stugan sö
13/4 på planeringsraj. Det behövs folk som
mottager, innhyser, lagar mat till, städar
efter och roar gästerna.
Några veckor efter vårbalen är det karne
val i Looundh. Ett specialtåg med studen
ter från hela Stockholm avgår mot sydli
gare breddgrader onsdag kväll den 14/5.
För 200kr transporteras vi till och från
Looundh med uppehåll för 4 dagars fes
tande. Tågbiljetter kommer att säljas av
mig i april, ni som skrev upp er på in
tresselistan har givetvis förtur. Ni som
inte skrev upp er på inkvarteringslistan
kan däremot inte räkna med förtur till
nattplatser i Looundh. Se till att fixa logi
fort, sta'n kommer att vara knökfull.
Det är däremot inte jag, men jag är trött
och pömsig. Därför tänker jag ge Elmer en
klapp på skärmen och sedan gå hem och
sussa.
HA' EN TREVLIG PÅSK!!!!

Bod

�I

/;,i
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Klockan är 12, det är dags att gå hem. Kvällen har varit trevlig, mycket. trevlig, natten
också. Lagom morgontrötta och med lite frukost i magen ger vi oss ut i morgonen för att ta
Lidingöbanan hem till teknis.

Hemma hos Eva
vara intressant, men att skära i folk och
en massa blod och äckel, nääe... Men så
kom hon ihåg att hon hade varit på. ett abi
turientinfo på teknis/elektro och de verkade
ha alldeles förbaskat roligt. Inte nog med
det, de pluggade en massa intressanta saker
också.

Eva är född 1960 men däremot inte på
Sabbatsbergs sjukhus. Hon växte upp på
sina föräldrars bondgård i Duved och gillade
väl aldrig riktigt tanken på att bli en präktig
bonnmora när hon blev .gammal nog. Egent
ligen var hon riktigt rädd för de hemska
kossorna i lagårn.
Det finns en skola i
Duved men bara klasserna ett till sex. I
och med att det inte
var så många i skolan
fick de läsa första året
tillsammans med två
orna osv. När hon
hade kommit en bit in
i högstadiet blev det
så dags att välja inför
gymnasiet. SYO-kon
sulenten hon hade skil
de sig inte från de fles
ta andra, utan tvekan
tyckte han att natur
var perfekt för henne.
Det tyckte inte Eva
när hon väl hade flyt
tat till Östersund och
hunnit prova på någon
termins plugg. "Nog
för att det gick väldigt
bra, men man fick ju
läsa en massa skittråkiga ämnen".

På hösten 1981 blev
Eva nOlla. Nollnin
gen var för henne lik
som för så många an
dra en rejäl kick in
i sektionslivet. Hon
kommer ihåg att som
Fest-nolla slet man
ganska bra med den
förtvivlade Öfvnings
gasquen, "Herregud,
man hade ju inte en
aning om hur man ar
rangerar en fest".
På den tiden var
det ganska vanligt att
några ur PR var fad
drar i Fest-gruppen
och de kunde ju hjälpa
till väldigt bra. Sam
tidigt hade de också
chansen att lägga mär
k� till de som redan
fått prova på att ar
beta med en gasque
och tyckt att de gärna
ville fortsätta med det.
Eva ville gärna det.

I

Att komma iväg lite
.
. hemifrån var riktigt
toppen. Efter ett tag
...,.,,,.,,,
:::_-_blev det så att hon
nästan hellre stannade
kvar och träffade kompisarna istället för att åka hem. När så
gymnasiet slutade lockade en massa utbild
ningar. Att bli journalist verkade skoj, men
det värsta var att man var tvungen att
skriva en massa då... Läkare kunde kanske

När nästa års nolla
tagit slut i och med
konverteringen tog hon
ett uppehåll från PR. Men satte full fart
igen när det var dags för vårbal. På våren i
trean (-84) blev Eva klubbmästare, det var
samma vår som QuArneVal senast visade
sig i hemmavattnen.

8
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"Quarnevalen var ett enda långt lidande",
säger Eva, "därför att man hade ju varken
tid att ens koppla av eller sova. Men skoj
var det!" I quarnevalståget var hon med på.
en sagovagn. 1981 hade alla vagnsekipage
varit mycket seriösa, i och för sig bra, men
kanske med lite för tunga teman. Därför
gjorde man något helt annorlunda.
Inför Quarnevalen planerade och jobbade de
väldigt hårt och träffade hela tiden "nya"
teknologer. Inte bara från Elektro utan
också från de andra s·ektionerna. Bilden på
nästa sida är frå.n den gången och fungerade
som framsida på. den speciella Quarnevals
bilagan Emissionensgänget gav ut.
Till hösten -84 fick Eva tillfälle att pröva
på två nya angagemang, DKS oc� FN. Till
sammans med Skamderiet har Eva upp
levt både roliga, troliga och otroliga saker.
Hennes bästa minnen har väldigt ofta med
nå.gen i det gänget att göra. Filmnämnden
kom hon i kontakt med lite senare under
hösten. Det visade sig vara "urkul", men
hon tog aldrig tag i det ordentligt eftersom
att det skulle bli alldeles för mycket arbete.
Hon hade ju en massa andra järn i elden.

r
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Förutom de riktigt tunga posterna har
Eva varit med på lite allt möjligt här och
var på sektionen genom åren. Några upp
drag hon kommer att tänka på direkt är
valberedningen, budgetberedningen, revisor
84/85 ... "Jo, å.sså var det ju 75-årsjubileet,
men herregud vad roligt det var!" Eva var
festansvarig och skulle gladeligen ordna en
bal till i Blå hallen om hon fick. "Vilka dans
golv!"
Nu ska Eva bli civilingenjör.
I bokhyllan, som vi passade på att vända
upp och ned på rejält, fanns det gott om
blåa häften. Det har blivit en hel del kurser
på TTT "därför att det är en så förbaskat
trevlig institution, dessutom är kurserna
bra" . Evas inriktning kan man kalla ett mel
lanting mellan Tele och Data, enär hon läst
en massa om programmering också. .· "Det

finns forfarande en massa intressanta kurser
kvar, det lär väl bli lite mer än 160 poäng in
nan man är färdig". Bland annat så har hon
läst spanska som hon troligtvis kommer att
utnyttja ganska flitigt i &)mmar, ety som
maren börjar med en månad på den spanska
plajjan tillsammans med TE Ten.
För tillfället letar hon efter ett X-jobb, men
katalogerna verkar så förbålt tråkiga eller
så förstår man inte vad jobben handlar om.
Nu har hon övergått till att ringa själv och
fråga.
Fick hon chansen skulle hon å.ka utomlands
för att jobba. Kanske som teknisk "sup
port" å.t något företag. Försäljning få.r
någon annan sköta men den tekniska biten
tycker hon verkar skoj, installation, ser. vice ...
Vad hon får för jobb efter examen tror
hon är helt slumpartat. Eva är alldeles för
praktiskt lagd för att nöja sig med att sitta
på en kontorsstol och bli osnygg.
Lycka till Eva!
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ESQ UADER

Osquar, Osqulda !

Esquader är ett å.rligen förekommande
evenemang där en mängd, X, E-teknologer
färdas och har kul i ett Y antal båtar, som
förhoppningsvis rör sig mot samma hamn H.
För att överhuvud taget göra detta möjligt
har några typer T utsett sig till Esquader
stab. (En grupp för icke inbördes beun
dran) . Esquaderstaben försöker se till att
Esquaderveckan blir E-osquaruldas bästa
Esquadervecka under ,het.

Snart, allt för snart kommer vårt älskade
Elekterien inte längre att se ut på det vis
vi alla högaktar. En period av magnetisk
mättnad och olinjära fenomen är att vänta.
Detta beror på att det kvasistationära mag
netfältet som inrättar allt och alla i ett sys
tem av oscillerande dipoler och roterande
flöden har rubbats. Först då denna störning
har upphört kan Osquar och Osqulda åter få
den frid de så väl förtjänar.

Fakta:

* Tiden för Esquadern är första veckan i juni

( 1 /6- 8/6)

* Esquaderstart på central plats
skärgård ( Kanholmsfj ärden)

sthlms

* Anmälningslista för färdiga besättningar i
tolvan

* Information om hyr-båtar vid anmälnings
listan. Det brukar vara rabatt om man
bestämmer sig före 15 april. Helst inte båtar
över ca lOm.
* Slutgiltig information för deltagare på
möte 6 maj i tolvan

* En rejäl bunkring påbörjas snarast, (för
att inte deltagande båtar måste bunkra om
redan andra Esquaderdagen)
Esquaderseglingsintresserade måste alltså
para sig ihop t ill besättningar och båtar.
Skeppare med båt och besättning anmäler
sig sedan på anmäln.listan. Alla som vill
skall naturligtvis vara med och bilda besätt
ningar och man behöver givetvis inte vara
seglingsfantom för att vara med. Du som
vill veta mer, fråga Esquaderstaben eller
någon som varit med.

Som alla säkerligen redan har anat, beror
störningen på en under hösten annalkande
invasion av det w hydrogha nOlleschlemmet.
We! Dessa schtinkande kadaverklumpar
kommer att genom sin blotta närvaro att
förfesta Elektriens annars så fagra ängder.
Detta lömska angrepp kan givetvis ej stil
!:3-tigande åses. Därför har Wi, Den konglig
Ofverskaendaren beslutat oss för att nOllans
tid i Elektrien skall bli så. kort och intensiv
som möjligt.
Ett viktigt led i kampen är det sk. nOlleupp
draget. Det kan bestå i nästan vad som
helst bara det ligger utom räckhåll för lagens
långa arm. Nu har Osquar och Osqulda med
sin enorma fantasikälla en jättechans att så
fröet till eller skapa ännu ett nOlleuppdrag i
raden av parkbänkar, sänkta ångbåtar och
fastsvetsade spårvagnar.
Ge ditt bidrag till den bästa mottagningen
i vår sektions h istoria. Skriv ner din ide
redan nu (eller lite senare) och ge den t ill
mig.
Låt den roterande flödesvågen vrida in mag
netfältet i de linjära, omättade domänerna
igen!

Esquaderstaben har i år inte bara beställt
rätt öltemperatur utan även SOL.
OBS! allt för många Esquaderskeppare
upptäcker alltför sent att bunkrings- listan
inte är att leka med. Lär av misstagen och
börj a NU!
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Studievägledar

- Nytt

1:an

"Snart" har det första ,het vid Teknis
gått till ända det är då dags att blicka
framåt mot 2:an. Vi kommer därför att
ha ett INFO om 2:an - kurser, spärren,
studiemedel m.m. Dagen är måndagen 28
april kl 10 i sal El. Anslag kommer att
påminna er.
2:an

De studiebesök vid institutionerna på Elek
tro som vi skrev om i Emissionen nr 2 kom
mer att ordnas enligt följande.
o Måndag 28 april kl 13 - 17 tele och dator
o Måndag 5 maj kl 13 - 17 elenergi och
industriell
o Måndag 12 maj kl 13 - 17 mikro och
fysikalisk
För att veta hur många som kommer så
kommer vi att sätta upp anmälningslistor
utanför studievägledningen.

Vi vill även påpeka att det är viktigt att
man inte har alltför många resttentamina då
man börjar i trean. Minst 60 poäng bör man
ha för att kunna gå på i "ullstrumporna" i
trean. Vi vet av erfarenhet att 2:an är ett
tungt år och årets 2:or är inget undantag.
Om du känner på dig att du kommer att få
svårigheter att få studiemedel kom upp till
i
oss och snacka igen din situation.

Alla tycker vi!

Valblan kelten
Ett fel blev det på valblanketten. Kursen
EM135 Bildbehandling är på 2,5 poäng inte
1,5 som det står.
Studieuppehåll
För er som skall göra sin militärtjänst eller
ta ett sabbatsår vill vi att ni kommer upp
och skriver på en studie- uppehålls blankett.
Vi vill även återigen påminna att de som
ej fått anstånd från reputbildning kommer
upp och säger detta till oss. Vi har bara
hört av en - det får ses som ett gott tecken.

1,
1

,·

S tudievägledarn E

Vi går alla omkring med åsikter om
vår utbildning. Kläm fram dem. Vi har
nämligen kanaler, genom vilka vi kan fram
föra vår mening till de ansvariga, och en potentiell möjlighet att påverka våra studier.
Kursnämnder är det organ vi i första hand
använder oss av. Om du har nå.got du vill
på.peka om en kurs, tala om det för någon
av våra representanter i kursnämnden i det
ämnet, eller deltag själv på mötet. Nu
den information som jag egentligen ville
förmedla; namnen på våra representanter
står att läsa på anslagstavlan utanfö El.
T ill Er T jänst Johan Jonasson E84
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I Emissionen nr 1 skrev jag att vägen
till Kina är lång och kroki� �ust -nu har
det dykt upp ett jätteproblem, nämligen att
v i blivit av med alla platserna nå. transsi
biriska järnvägen. Ryssarna s� 1' a:tlt de
är överbokat! Vi bokade den 1·1 juni 1985
och då. var det gott om plats!
Var ligger klagomå.lsdisken!
Vi tar numera dylika smällar med jämn
mod. Man betraktar problemet, anordnar
krismöten och offrar precis vad som helst för,
att lösa problemet. En engagerande up gift.

För det första kommer vi att göra en
enkät bland alla företagen i vårt tiggerireg
ister, > 800 företag (fyrdubblat mot föregå
en8e år), i vilken vi undersöker hur företagen
Ufpfattar vår studieresa, vilket kan vara till
ytta för S R K B.
Dessutom inbjuder vi alla företag som
sponsrat oss till ett seminarium i höst. På
seminariet redovisar vi våra erfarenheter
och upplevelser samt presenterar kommande
studieresa, som också är närvarande på
mötet. Förhoppningsvis kommer även våra
reseledare att medverka med olika anföran
den. Därefter cocktailparty.
nästa nummer ger jag synpunkter på.
or�anisation, P R och lokaler (?).

För SRKA

För att hjälpa kommande studieresa (vil
ket tydligen behövs efter att ha bevistat ett
möte) skall vi göra följande.

·-- - ---------'�IONEN nr 9-1986

SquVALp
Onsdagen den 14 maj pä sedvanlig tid 14:08 gär startsi gn alen till ärets legendariska
squ VALp. Elva(!) sektionslag kastar sig handlöst iil i byggandet av tävlingsflotten
och en timme senare, hejdlöst vrålande kampsänger, i det fyragradiga vattnet utanför
Nordiska Museet å kungl. Djurgärden. Väl ute i det blöta rundas en boj och mer eller
mindre flytande spurtar lagen mot målet, dvs stranden.
Efter målgång och röjning av byggplatsen tar man sig till Teknis och tar en bastu
med pilsner och tinar upp sina kroppsdelar till en behaglig gasquetemperatur. Ty på
kalaset efter bastun delas massor av av fantastisk påkostade priser välvilligt ut av de
enväldiga domarna, squVALpstaben. Här bör nämnas att mutor är strängt förbjudna
men kan beaktas.
Kort utdrag ur regelboken:
1. Laget består av fem personer frän varje sektion.
2. Minst två individer av varje kön skall vara representerade.

3. SquVALpstaben tillhandahåller allt byggmaterial.
4. Minst tre i varje lag skall medföra sig och farkosten runt banan.

Vidare är det i reglerna specifierat vilka verktyg och vilken klädsel som är tillåten.
Priser delas ut för bl a snabbaste omloppstid och mest studentikosa framförande.
Om man nu inte känner sig manad att kallsupa upp Nybroviken så tar man med sig
picknicflaskan och hejar hurtigt fram sitt lag i den sköna maj solens glans.
Kompletta regler och en formell inbjudan kommer att delas ut till sektionsklubb
mästerierna under vecka 13. För vidare information kontakta eder klubbmä.stare eller
squVALpstaben.

QuarneVALen genom
.;Robert Källman

tel. 08-88 69 82

Q e' kul

{
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Det börjar dra ihop sig, den 14:e Maj
smäller det! squVALp är en tävling i bästa
teknisanda, som arrangeras varje åt det inte
är QUARNEVAL. squVALp genomförs på
gräsmattan och i vattnen bakom Nordiska
Museet å Konglig Djurgården. Här har ni
chansen att visa hur en TEKNOLOG hälsar
sommaren välkommen!
Av reglerna kan nämnas att varje sek
tion deltar med ett lag om 5 personer,
varar minst 2 av det motsatta könet, som
av tävlingsledningen erhåller en hög skräp
(t.ex. salladsskålar) att bygga en, förhopp
ningsvis(?), flytande farkost av. Denna
farkost skall därefter sjösättas och navig
eras runt en, i förväg, bestämd punkt i Ny
broviken.
Det finns flera priser att slåss om. Men
det finns två priser som alltid delas ut.
Ett till de stressgalningar som inte förstår
hur man avnjuter en liten sjöresa å Konglig
Djurgården. De försöker nämligen komma
iland(!) så fort som möjligt. Men det där
barnsliga med att komma först i mål har
vi på Elektrosektionen vuxit ifrån för länge
sedan.

Nej, vi satsar av hävd på det andra stora
(riktiga) priset. Nämligen priset för "mest
studentikosa genomförande". Ett pris som
Elektros segervissa deltagare mycket riktigt
jublande kunnat hemföra var gång tillfälle
bjudits! Här finns en viktig tradition att
följa! Så hem och städa i garderoben ,
bygg ihop bråten, försök att segla med er
skapelse, om ni fortfarande lever att berätta
om det är ni mer än väl kvalificerade att
ställa upp, åtminstone som publik. För även
om ni inte tänkt deltaga själv så är det
nästan lika roligt att stolt titta och heja
på Elektros vackra lag. Några som faktiskt
lever(!) och kan berätta om sina erfaren
heter är förra årets guld och marängsuisse
kantade sjörövare. För att ytterligare höja
trovärdigheten på våra �tories planeras en
film och bildvisning ske på nästa prEsqutt,
den 1 1 April. Den som lever får väl se....
PS Ni som har (dia-)bilder från förra året får
gärna ta kontakt med mig!

Vi syns i gröngräset!

I

flytvästen .;Per
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Helsingfors Tekniska Högskol.a

Helsingfors Tekniska Högskola (Teknillinen Korkeakoulu) grundades 1849. Det var då en
högre skola för män som ville börja arbeta inom industrin. 1879 ombildades skolan till Polytekniskt
institut och fick nya lokaler i centrala Helsingfors. Högskolan erhöll 1908 universitetsstatus.

Tekniken utvecklades fort och skolan v äx
te dock utan möjlighet för lokalerna att växa ·
i sitt centrala läge. 1949 hade man få.tt
hog och man började titta sig omkring och
fann ett område i Otnäs (Otaniemi) en dry g
mil utanför Helsingfors, för en ny teknisk
Högskola.
Den kände finske arkitekten
Alvar Aalto fick i uppdrag att rita den nya
högskolan. Man hade tagit int ryck av de
amerikanska högskolorna där de oftast var
sk campus, dvs inom sj älva universitets
områ.det låg även studentbostäderna. 1952
stod Helsingfors som värd för de olympiska
spelen och de nybyggda studentbostäderna
i Otnäs fick bli den olympiska byn.
1953 påbörjades utflyttningen av institu
tionerna från Helsningfors till Otnäs. 1972
var flyttningen helt klar. Lokalerna i Otnäs
hade då en total volym av 600 000 m3 •

Högskolans stora föreläsningssal ritad av Al
var Aalto.
På taket är det tänkt att ha
utomhusföreläsningar på den varma delen av
året.

På Högskolan studerar idag cirka 6000 tek
nologer på 10 olika linjer:
-

- Elektrotekniklinjen
Linjen för Teknisk fysik
Maskintekniklinjen
Skogstekniklinjen
Kemitekniklinjen
Material- och gruvtekniklinjen
Linjen för Väg- och vattenbyggnadskonst
Lantmäterilinjen
Arkitekturlinjen
Datatekniklinjen

Ut bildningen

Studenthost ä.derna

Utbildningen är nomniellt 4.5 år, men
medelstudietiden ligger på nästan 7 år. Or
saken till detta är främst de låga studiemed
len vilket tvingar de flesta teknologer att ar
beta parallellt med studierna.

överhand i årskurs 3. Sista terminen ska
ägnas åt examensarbetet som ska vara på
20 poäng.

Den nominella ut bildningen liknar i myc
ket vår egen här på KTH. De 2-3 första
åren ägn as huvudsakligen åt grundläggande
kurser i matematik, fysik, kemi, mekanik
samt en del humaniora och ekonomi. In
slaget av för linjen inriktade kurser vareriar
från linj e till linje men dessa tar i allmänhet

Förutom tekniska högskolan i Helsing
fors finns tekniska högskolor i Vilmastrand
(Lamperentia), Uleåborg (Oulu) och Tam
merfors (Tampere) .
Dessutom finns en
teknisk fakultet vid Åbo Akademi, där man
kan läsa kemi- och processteknik på Sven
ska.

3-198�-)=======

Studentkåren
Tekniska Högskolans Studentkår (Teknil
lisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta - TKY)
har precis som här i Sverige obligatoriskt
medlemskap för alla som studerar på Tek
niska Högskolan. TKY grundades redan
1872.
Kårens organisation liknar mycket vår
egen. Högsta beslutande organ är delegatio
nen, motsvarigheten till vårt kårfullmäktige.
Delegationen väljs vart annat år i allmäna
val där alla kårmedlemmar har rösträtt.
Delegationen utser årligen en kårstyrelse
med 9 medlemina.r samt ett anatl utskott
varav de viktigaste är:
- Studieutskottet som har hand om studie
bevakningen.

- Sociala utskottet som har till uppgift
att erbjuda teknologen diverse sociala
förmåner, av vilka de äldsta är att er
bjuda mat till förmånliga priser. Runt
hela högskoleområdet finns ett antal can
tiner där frukost, lunch och middag ser
veras. En frukost kostar t ex cirka 5 kr
och lunchen 10 kr. Sociala utskottet har
även hand om studentbostäderna i Otnäs
samt tryckningen av den kurslitteratur.
- Internationella utskottet sköter kontak
ten med studerandeorganisationer på an
dra tekniska högskolor och i andra länder.
De länder TKY har god kontakt och visst
utbyte med är främst Sovjet, Tjeckoslovakien, Polen, Östtyskland och Sverige.

Elektrotekniklinjen
Elektrotekniklinjen startades 1908 och
alltsedans dess växt för att att idag vara den
näst största linjen på Tekniska Högskolan.
På elektro fördelas de 180 poängen ungefär
på följande sätt: 30 poäng grundläggande
fysik, matematik, mekanik, data mm, 70
poäng grundläggande elektroteknik, minst
55 poäng specialiserade kurser samt ett
examensarbete på 20 poäng. De inrktningar
som finns är:
-

Tillämpad elektronik
Datorsystemteknik
Reglerteknik
Telekommunikationsteknik
Elenergisystem

Under kåren finns ett otal olika föreningar
och organisationer som sysslar med alle
handa ting för att roa teknologen. Kultur
utbudet är rikt bl a driver teknologerna en
egen radio- och tv- station.

Bostäder

Liksom andra studentkårer i Finland är
TKY en med svenska mått mätt väldigt
rik kår. Förutom att de äger ett jättelikt
kårhus (kallat Dipoli) i Otnäs äger även
TKY ett otal andra fastigheter framförallt
i Otnäsområdet. Främst bland dessa märks
det stora fyrstj ärninga hotellet Seashore Ro
tel Dipoli med tillhörande kongresscentrum,
idrottshall mm. Kritiska röster har på
senare tid framhållit att kåren sysslar allde
les för mycket med affärsdrivade verksamhet
och det får servicen till teknologerna lida
för.

Tekniska Högskolan är byggd som en
campus vilket har gjort att studentbostäd
erna ligger inom högskoleområdet. I Otnäs
finns studentbostäder för cirka 2000 tekno
loger. Det finns dels lägenheter, dels stu
dentrum för en eller två personer. Dessa
bostäder ägs helt och hållet av studentkåren.
Med 6000 studenter och bara studentbostä
der för 2000 råder en stor brist på bostäder
vilket gör att kön är lång till dessa student
rum, framförallt till lägenheterna och till
enkelrummen. Väntetiden för ett enkelrum
är idag cirka 2 år.
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- En stor årlig utrikes studieresa för tekno
logerna i sista årskursen. Till denna resa
tigger man pengar från · den finska indu
strin, på. samma sätt som våra studiere
sekomitteer gör.
Festiviteter är där liksom överallt an
nars en viktig verksamhet för sektionen.
Tre stora årliga fester annordnas: kortslut
ningsfesten ( en sorts maskerad) i oktober,
julfesten samt en vårfest i slutet av mars.
Dessutoim annordnas ofta bastukvällar och
andra mindre raj.
Emissionens motsvrighet på E-gillet heter
Sössö och utkommer med 8 nummer per å.r
(går bra att provläsas i Tolvan för den som
kan finska).

E-sektionen
Precis som här på. KTH finns en elevsek
tion på. varje utbildningslinje. På. Elektro
heter den E-gillet eller Sähköinsinöörikilta
(SIK) som grundades 192 1 . E-gillet har
idag 850 medlemmar. Versamheten liknar
mycket vår sektions. Styrelsen på. 8 per
soner samt övriga funktionärer (totalt 25
personer) väljs årligen på årsmötet.
Det viktigaste verksamhetsområdena är
studiebevakningen, däe man bevakar under
visningskvaliteten och kurslitteraturen. För
att på.verka utbildningen har man repressen
tanter på olika nivå.er inom skolförvaltning
en, dock utan att dessa, till skillnad från här
i Sverige, har någon rösträtt vid beslutsfat
tandet .
Sektionen har en viss förmedling av prak
tikplatser både inom och utom Finland till
behövande teknologer. Cirka 60 praktik
platser förmedlas varj e år.
En mycket stort verksamhetområde är
exkursionerna, vilka kan uppdelas i fyra
kategorier:
- Lokala studiebesök hos företag i Helsing
forstrakten. Dessa annordnas ungefär en
gång i veckan.
- Inrikes studieresor, oftast endagarsresor
till någon industristad utanför Helsing
forsområdet. En gång om året görs också
en längre studeresa som varar flera dagar.
- NOlleresan för alla nOllor som går till
Stockholm i början på hösten.

En skål genever med våra holländska vänner.

NOilningen
Nollorna kallas i Finland för fuxar. NOlle
perioden varar nästan hela första läsåret,
dock är den som mest intensiv i början
på. hösten, med fester och andra upptåg.
För att få kalla sig teknolog måste nollan
uppnå. ett antal fuxepoäng innan den första
maj . Poängen erhå.lls genom att utföra vissa
uppdrag och vara med på en del arrange
mang. Belöningen för den som uppnått
poängkraven är att få köpa en teknologsmeck
och få sätta på sig den vid den stora mösspå
tagningen första maj .
Orsaken till att jag kan skriva detta är
att j ag var på en internationell vecka där i
höstas och fick bekanta mig m�d det finska
teknologlivet, vilket jag får säga var en
trevlig bekantskap. Ett varmt tack vill jag
rikta till våra värdar om de skulle råka läsa
Emissionen.
Ragnar Kåhre
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Vi var tjugo ( 13E+7M) teknologer som var på. väg
ut till stugan denna fredag den 14 /3 för att mysa å. lära
lite tillsammans. Värstans vad trångt det var i bilen (
tjacka en Mercedes, Johan)!! Det var ingen som riktigt
hittade till stugan men efter en stunds ivrig, eminent
utförd kartläsning anlände vi slutligen till Osqvik. När
vi installerat oss lite så. satte vi igång en brasa och
myste framför elden. Efter att ha utbytt namn med
varandra och snackat lite skit i soffan drog vi oss till
matbordet. Där lyssnade vi till BUS (smek/ök-namn
på. vår v.ordf på. SU) som ackompanjerad av klirrande
kaffekoppar och smackande bullätare berättade om
KTH och THS organisation. Tex att en tredjedel
( � av Linjenämnden, som beslutar om vår utbildning,
består av teknologer(Det är ju fantastiskt!). Därefter
\J � förevisade
a hur en plasthinnekanon fungerade mha en
pedagogikrespirator ( en sån <lära å.verhedd), då. han berättade om kursnämnder. Visste
ni att man faktiskt kan ändra på. en kurs, kanske tom under dess gång. Kan vara nåt
att fundera på. istället för att gå. och svära sig förbannad över värdekassa labbar och
tentor som inte motsvarar kursen. Helt otroligt vad det går att på.verka utbildningen på.
den här skolan. Vi fick av Lena L veta att en institutionsstyrelse till en tredjedel bestod
av teknologer. Osqar och Osqulda har alltså ganska stort inflytande på. institutionerna
och är med och beslutar om riktlinjer för institutionens kurser och tentor. Styrelsen
jobbar också med institutionens interna arbete och det kan ju vara kul att veta vad
som egentligen händer inne på de olika institutionerna ( Nyfiken??). Detta arbete som
teknologerna lägger ner här är mycket vik
tigt. Det gäller nämligen att se till så att
institutionen inte enbart jobbar för sitt eget
självändamål utan gör bra och ajour kurser
för oss som ska gå dem. Eller hur? Sen
snackade vi i smågrupper om olika problem
som kan finnas i en studienämnd. Bla om
info till alla i sektionen och hur man ska
få. bort den här inställningen att " Jag kan
ändå. inte göra nåt!" Men alla kan faktiskt,
för studienämnden kan och eftersom alla kan
jobba i eller för studienämnden så kan alla.
Hyggligt resonemang eller hur??
Nåja, nu tog festiviteterna vid och tje"" jerna gjorde middag ( vi andra kom inte i'n i
köket) och med en sån start på. kvällen flöt
resten av kvällen som en dans nere i bastun.
Dagen efter så. uppsummerades det gångna
dygnet och vi begav oss hemåt. Jag tycker
det
har varit ett givande och riktigt
u,.
z
skojigt dygn så det är inte svårt
0
att peppa sig till att
tr::l
........,
� att fortsätta jobba i
+
studienämnden
0.
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genom Södran's entre, sliter åt mig ett
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program i farten och konstaterar att jag inte
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är alltför sen. Lite vilsen hittar j ag fram
till garderoben, första ringningen, hänger
av mig och försöker därefter hitta rätt i
något som Minotaurus själv skulle ha gett
upp inför. Nå.väl, j ag är inte ensam, andra
ringningen, j ag hinner hälsa på. både en och
annan på väg uppför och nedför trapporna.
Efter ett tag visar en hurtig liten tant mig
rätt och efter ett koppel ursäkta vräker jag
mig ner på. min omsorgsfullt utvalda plats i
mitten på. bänkraden.

Så fram med kameran för att lite ar
tigt be om en bild på de vitklädda ur
sprungsSMUS Karna som bänkat sig på raden
framför mig.
- Vänta bara ett t ag, taskiga b atterier i
blixten.
- Ja då, det går bra, skärpan också, snart
klar, nu så...
- Shit , inget händer, ska den paj a nu! En
SMUSKkonsert utan bilder, vilken lycka.
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- , ad har hänt med er, har ni bytt musiklärare?

Eftersom han hörde till den mindre självgoda
typen förstod vi att han var väldigt nöjd.
Den på sina ställen ganska tunnsådda
publiken är genast med på noterna och
bjuder på en rejäl applådåska.

När ridån går upp, finner sig kameramo
torn förpassad till de bakre regionerna av
salongen. Tack och lov har resten av den
förtvivlade tingesten valt att börj a fungera
igen. SMUSK tar kommandot över upp
märksamheten och smått förbluffad över
musiken kommer j ag att t änka på vad min
klarinett lärare sa till den orkester j ag spelade
i en gång i tiden.
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Intrycket består hela kvällen, orkestern
är inspirerad och man visar att man har
kul. Av någon anledning börjar en granne
knota om att platsen han har fått är för nära
· scenen. Men när Skaletten gör entre (ta mig
tusan, står där inte en 2-TV* på scen) ser
han betydligt mer nöjd ut. För kvällen har
man plockat fram några nya nummer som
är riktigt bra. Å andra sidan, skulle någon
i Skaletten kunna vara så. snäll och förklara
kaninnumret för mig, jag måste ha missat
någon viktig punkt.

Mellan numren, och under för all del,
kryddar man konserten friskt med en hel del
kvicka skämt och småsktcher. Kvaliteten
kan väl diskuteras, men då. och då är det
roligt att också. få. se ett "spektakel" där
inte ambitionsnivån §.p�l.11t ut nöjet at t få.
framföra det. Kanske hade SMUSK ändå
vunnit på att kapa de upprepningar av
gamla vitsar man omgav sina nya kvickheter
med. Jag tror också att publiken hade
klarat sig utan de småkluddiga skämten som
låg på gränsen till PQ's råhet.
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Rätt vad det är kommer ett rymdskepp
in på. scenen. Rymdfolket kommer i fred
och vill idka vetenskapligt utbyte heter det.
I själva verket visar det sig att man är ute
efter att stjäla vissa råvaror, öl att dricka
och SMUSK att äta. In träder hjälten för att
raskt avslöja befälhavaren på. moderskeppet
som varande en förklädd PQ. Känns V igen?

:\

Vid det här laget harvi hunnit en bra bit
in i andra akten. Fortfarande spelar SMUSK
utmärkt och solona sitter som de ska. Själv
låter jag kameran gå. varm. Katten vet om
det inte får bli två. sidor ändå., tänker jag
då orkestern förklarar att man spelar sista
låten. Nåja, ett par extranummer ska vi nog
allt klämma fram. Det blir till och med tre
innan ridån stannar kvar nere.

Jag plockar ned kameran i väskan, ·letar
upp motorn och slår följe med några andra
elektriker på väg ut från garderoben. Jag
får veta att SMUSK bara har lyckats sälja
sexton biljetter på. Elektro, varför förstår
ingen av oss. Det påminner ju nästan om
musikskoleavslutningarna förr när man var
tvungen att släpa med sina föräldrar för att
få någon att spela för.
Vi skiljs vid (!)-centralen och än en gång
undrar jag varför inte fler kom, konserten
var ju bra . . .

________
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DAMMIDDAG
En gång om å.ret har Osqulda sin egen
fest, dit inga Osqar har tillträde. · (Men
det är klart att överraskningar alltid är
välkomna!) Runt halv sju samlades vi vid
en läskande välkomstdrink, för att invänta
de som hade gått fel till gasquen. Lyck
ligtvis fick vi alla plats i vår kära sektion
slokal. När alla hade "dragit" var sin bor
dsdam, ettor, tvåor och treor drog bland
fyror och uppåt, bänkade vi oss vid de
dignande räkborden. Vart tog alla ettor
vägen? När alla räkstjärtar var uppätna
och skalhögarna hade tornat upp sig, tog
Helena C. fram diabilder frå.n studieresan
sommaren-85. Visst blev man ressugen!?
Nu var det dags för punch, kaffe och kaka.
Den först� ämnda insj ungen, den sistnämnda
bejublad. Anette tog upp sångerna, och vi
fick äntligen sj unga i vår egen tonart.
Kvällens höjdpunkt var Audio Quatro's
framträdande, vad soni sedan hände är vår
egen lilla hemlighet.

Recept på kladdig chokladkaka
4 ägg
2dl socker
2dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
200gr blockchoklad
200gr smör
225grader
12-20min., alltefter önskad kladdighet
Ägg och socker vispas poröst. Blanda
ihop mjöl och bakpulver. Smält smör och
blockchoklad. Till sist blanda ihop rubbet.
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P-mos!

N-mos!

Nu finns även

C-mos!

D - lll O S J

Konstruera din egen favoriträtt i

D elika t ess- n1 o s !
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Efter många års hårdskådande började ett visst mått av slentrian smyga sig in. Det
var då j ag upptäckte denna trevliga varelse, som från den dagen kom att bli mitt eget
stora specialintresse, fallskärmshopparen. Till min obeskrivliga fasa fann j ag dock att
detta charmtroll inte fått så mycket som en enda notis i den flora av fälthandböcker som·
finns på marknaden. Därför har j ag skrivit denna artikel för att i framtiden underlätta
fält bestämning av fallskärmshopparen, vilken inte alltför sällan felbestäms till dåre,
fallande tygtrasa, självmördare, flygplanskapare mm mm.

••Fältbestämning av

FALLSKARMSHOPPAR EN
Falleri Suicudum

Ordning: Psy kosiformes

Familj : Hoppidae

ALLMANT: Fallskärmshopparen förekommer sällsynt till mindre allmänt
under vackra dagar över å.krar, gärden, ängslandskap och andra öppna
ytor, vilka den starkt föredrar. Uppträder ensam och flockvis, varvid ett
komplicerat socialt beteende uppstå.r. Påträffas även hängande i granar,
höghus och kraftledningar, där den stillsamt väntar på att bli nedplockad av
artfränder, eller i värsta fall av bå.rhuspersonal. Troligtvis flyttare, påträffas
sällsynt vintertid. Fridlyst hela året, j akt förbjuden.

DR.ÄKTBESKRIVNING: Fyra utskjutande extremiteter \ \
gör arten lättbestämd även på längsta hå.11. Vingfj äd- \ \
·.
rama sitter ej fästade på armen , utan bärs parvis ihopsatta på. ryggen och fälls ut vid behov, varvid de bildar
��
en karakt äristisk grund skå.lformad vinge som hänger
:/
en bit ovanför. Kroppen i övrigt täckt med textilier i
varierande kulörer.
Hjässa, nacke samt örontäckare: Hå.rt och glänsande,
ofta med inskrifter typ "fallskärmshoppare gör det i
luften" och " Svempas bar för nervdödare" .
Ögontäckare: Genomskinliga, svarta eller " Fader vår"
skrivet på insidan.
Ben: Långkalsong Jockey Herr, 19:75 på Domus.
�ot: Svart armekänga, strl. 42-54, tredubbla sulor.
Ogon: Hårt ihopknipna eller hysteriskt uppspärrade.
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LATEN: Dels ett taktfast "Ett-Två-Tre... ", dels ett hämningslöst, hys
teriskt primalskri, typ: "AAAAAAAAAAAHHHHHHHHIIIIInH H
ibland avslutat med ett kort karaktäristiskt " SMACK".
AAAH
HHHH
AOOH
FLYKT: Artens minst sagt finurliga sätt att vinna höjd är helt unik
OH
inom fägelvärden. Den parasiterar på ett värddjur, som den
H
H
åker snålskjuts med och vid tillräckligt höjd frigör den sig från
I
värddjuret och dyker mot marken.
I
A
AA
A
A
A
A
A
H
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Här är en unik bildsvit, där vi ser hur
...men SÅ DÄR JA! HERE WE GO!!!
A
A
fallskärmshoppa.ren lämnar värddjuret.
Där har han bestämt sig och ger
H
sig resolut iväg mot jordytan som
På första bilden ser vi hur han har gjort
H
H
sig färdig, men fortfarande tvekar...
skymtar kilometervis ner!
H
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Fallskärmshopparen kan störtdyka med en fruktansvärd hast
A
A
ighet, ända upp till 360 km/h, beroende på vilken flyktställning
A
den intar.
A
A
A
A
A
SMACK
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Den kan också landa
med en fruktansvärd
hastighet ...

�-

Typiskt spårtecken!

...men fördelaktigt vore om den undvek det, för de Kommunala. renhållningsverken
debiterar sina kostnader för " Ihopskrapning och bortförsel i vattentät plastsäck, av
klägg, benbitar samt övriga oidentifierade kroppsdelar och substans" till närmsta
fallskärmshopparklubb.

Bättre istället om den bromsar med vingarna, eller
" fallskärmen" (det är detta, he-he, som gett arten
dess namn), varvid landningen vanligtvis blir mindre
våldsam.

SUMMARY

Pigs in spaaaaaaace!
Death walks around in heavy
boots, w hile life is a polished
shoe, far more worth than a blind
man sitting in a bow 1 filled with
sallad.

Om man smyger kan man ha
turen att få se denna rara art på
marken.

26

Varför e1 når mässing är så
m �cket bättre. 1111 musik I
BRA

DÄLIGT

El kan användas till så
my cket annat!

Vatte
Nu ett energitjånstfÖre tag
ps.Tacka vet vi SMusK och PBS ! ds_
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Äntligen dags!!

S K J A M M O

Efter en bussresa som tog nå.got längre tid än en timma (Det är ju fantastiskt) , fylld
med vii-de-oo och Gasthauser (Namnet kommer av att man må.ste skrika i minst en
timma för att förhoppningsvis få in maten), var vi äntligen framme. Dock en nescessär
fattigare!!
Då. vi slog upp vå.ra rödsprängda möttes vi av en klarblå. himmel över vita
bergstoppar, vilken passande färgkombination! Vi slängde oss ur bussen och var efter
en snabb frukost uppe i backen. Alla utom Ankan,Tobias och Jocke som vi glömde på.
hotellet, och nå.gen som visst glömde ryggsäcken på. bussen på. väg till backen .

•
'

========
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Efter en underbar, solig och pucklig dag var vi tillbaka på. hotellet . Där möttes
vi av våra enorma par-anpassade rum. Vi gj orde oss hemmastadda och sen började
festen ....med en spänd förväntan om att få. se den hispiga hotellägaren och hans
folkilskna boxer. Dom skulle ha för vana att dyka upp på. rummen fem över tio och
bita folk i benen. Till vå.r stora besvikelse fick vi dock aldrig se de små. liven ....på. hela
veckan som förflöt med mycket sol, snö, Kronenbourg, RomoCola, lössnö, ännu mera
lössnö, "dimma", ännu mera sol, skavsår, träningsvärk och lite sömn någon gång då. och
då. .................................... ................................ .

Gänget oom drack näot mest öl (endaot 173 ot.)
\---

-- ------
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E-kör i Västerås
Ett gott initiativ skall aldrig försummas
och det är väl därför jag smått stressad
pressar in mig mellan Anna O och Boddan
i bilen utanför Tolvan. Efter en helomvänd
ning skjuter Peter A fart och vi har kommit
iväg. Orsaken till brådskan är så enkel som
den kan, i Västerås har fördrinken redan
serverats.
En snabb färd i marsmörkret för oss
närmare och efter lite rondellkörning hittar
vi fram till skolan utan några problem. Nu
också betydligt mer uppiggade, Peter har
en fin blandning som spolarvätska och han
slösar frikostigt med den.
Skolan, som påminner om gamla högsta
dietiden, genljuder av glam och ståhej. Tyd
ligen ligger elektrikernas nya sektionsrum
någon trappa upp och väl inne välkomnas
vi av ett förlösande vrål. "Äntligen kan vi
gå och käka".

/ I rangörer,
Några vitklädda elektriker, kvällens ar
drar igång kommersen med biljet
it

" ter. Några tusen kronor rikare kan de så till
slut med hjälp av sina pannband och roset
ter fullspäckade med dioder lysa upp vägen
till kåren för oss.
Kåren är något av det prydligaste jag
sett. Bekväma sittgrupper, smakfullt dukade
bord ( det var dansk afton samtidigt),· ett
jättelikt akvarium, en högklassig bar och yt
terligare dukade bord på dansgolvet för oss,
en inredning som får en att tänka på ett
diskotek. Det är det också. Skolan hyr varje
torsdagskväll lokalerna för att få en trevlig
samlingspunkt. Vilket inte alls är någon
nackdel annat än att man är hänvisad att
festa på en bestämd dag.
Jag förstår inte hur, men banne mig, det
kunde ju lika gärna ha varit P R som tagit
betalt i baren tänker jag lite förvånat på väg
tillbaka till bordet där sektionsordföranden
(Västerås) står c,ch blinkar i takt med den
sång han har tagit upp. Maten dröjer lite
varför Bengt plötsligen hoppar upp för att
leda en alltid populär sång, Skål kamrater ...
Gasquedisciplinen som för ett tag verkar ha
förvunnit återinfinner sig.
���������
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Efter ett tag dyker något som ger intryck
av en slokörad beagle upp · och presenterar
sig som köksmästare. Han menar att han
inte är van vid så många gäster som kom
mer för att äta och ber de som ännu inte
har · serverats mat om överseende över en
gratisöl i baren.

Lagom när jag och mina bordsgrannar
får det bankade köttstycke och den halvråa
jordfrukt (ja jag vet, entrecote och bakad
potatis) vi väntat på, börjar en röd-gul-grön
jeppe tjoa om ölhaf. Kårfolket har kvällen
till ära tänkt sig en liten tävling i sejdel
dunkande, vilket får passera till åskådarnas
stora jubel.

Upplyfta av ståhejet passar några Väster
åstreor på att visa hur det går till när man
varit i Stockholm t år. Ett bord flyger runt,
öl rinner och en portion mat passar på att
rymma ner i knäet på en grabb. Inte visste
jag att vi var så "balla" i Stockholm.

det "allmäna" insläppet börjar, allt enligt
välkända squttbestämmelser. Den lagom
dämpade samtalsvolymen får en allvarlig
konkurent i den dunkande musiken, men tjo
och tjim hör j u till kvällens förtecken.

På torsdagar sänder några eldsjälar lokal
radio över Västerås. I förra numret berätta
de Isbjörnsson lite om K-radion, som den
också kallas. Bod (numera titulerad Radio*)
intervjuas och låter visdomen flöda.
Under tiden låter vi andra ölen flöda
( <l> � 0) och konstaterar till vår förtjusning
att ett halvt harem tjejer strömmar in då

Plötsligt är det slut. Det är många
timmar som har försvunnit och vart de har
tagit vägen kan man ju undra. De sista
filosoferande tongångarna lägger sig till ro
i "Elvan" där vi övernattar. Vi hoppas att
vi får fler inbjudningar av er västeråsare, det
var skoj att hälsa på.. Tack ska ni ha.

Micke
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SC )(C cM M cTS SISTA

STlL JID

Den sista stridens dag. Oktobermörkret svepte in över landet. DKS u.n.å. 11110
rengjorde de skarpvässade svärden, slipade bort hacken ur yxornas eggar och stuvade
undan de Kongliga verktygen. Trötta efter den lå.nga kampen övertransformerade sig
de Konglige till sin välförtjänta meganirvana· i den sextonde dimensionen.

De trogna dröjde kvar och torkade av murarna och golven, och lade liken på. den
väldiga borggå.rden där vektorfälten väntade, kontinuerliga och lå.ngsamt oscillerande
styrda från Hallens krypta, tills mörkret anlände.
Först när sömnens tystnad lägrat sig över citadellet började de elektriska dipolerna
röra sig ned i loja parabler mot likhögen. Det var signalen till de andra väntat på. De
intermediära vektorbosonerna och laplaceoperatorn närmade sig den gigantiska amöba
som en gång varit nollan.
. På. given triggsignal från kryptan utvidgades det komplexa talplanet med Rie
mannsfären och schlemmet inringades i en enorm cirkelintegral. dz gick omedelbart
i limes och de högra halvplanen Laplacetransformerades till oändliga summor av kom
plexa fourierkoefficienter. Schlemmet undgick en konform avbildningsserie som slutligen
konvergerade, under begagnande av Bernoullis formel och Ficks lag, mot ett trevligt
analytiskt polynom P ( z) = 1.
Vågimpedansen blev åter igen reell och de cirkulärpolariserade TEM-vå.gorna kunde
fritt accelerera mot ljushastigheten. l de isotropiska vå.gledarna utbredde sig Helmholz
homogena vå.gekvation å.terigen längs glatta integrationskurvor.
Kort sagt allt blev frid och fröjd i Elektrien igen. Amöban verkade totalt konvert
erad till ettor och de Gamble spådde dem en lysande framtid.
MEN ACK OCH WE !!!!
I den slutliga. serieutvecklingen av nollans spegelpotentialer försummades en till
synes harmlös dubbelpol. Det slutliga polynomet fick härav en otäck resterm som
växer exponentiellt med tiden. Polynomet hotar att rubba de Maxwellska ekvationerna
och stjälpa Heavisides profetior på. ända. Stor skada!
Men förtvivlas icke. Ty som de Gamble säger:
Jag ser i trolldom rök öde hårvägar
röster som blänkande drivved,
ger oss ondskans dr tillbaka
Törnesn8r glänser i violetta källardunkel
Dock skall icke makten givas lU n8gon.
Kretsande sakta
Cykliska eld
Brinn i regnet mellan viira länder
Fyrar, hus i 8ska, människor
p8 sina färder
Vi har sett v8ra bröder dö
gryning, vind, yxor som faller och blända
kring det försjunkna ansiktet;
O v8rt vemod är ej släkt med deras dödar.
O äntligen är handen full av dödens liv.
Sömnen är evig, här skall oron
alltid glänsa som vrak i orfiska isar.
Tiden kommer fr8n havet.
Barnen faller p8 knä i kyrkan...
i helig vrede DKS u.n.å. 11110
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WAM's TROPHY eller en kväll på S US
Med enorma förhoppningar om framgångar
för vår stolta elektro- sektion på ölhävar
fronten (både Valhall och E-dynga, E-85:or,
skulle ju vara med ) tågade ett stort elek
trogäng mot SUS häromonsdagen - WAM:s
trophy skulle gå av stapeln.

Väl framme i ett fullsatt allhus, märkte
vi att de tillförordnade klubbmästarna var
mycket omsvärmade av de vackra SUS
flickorna, som uppenbarligen tyckte att Asen
och Valhall var "snygga" ( ?!?).
T ävlingsförberedelserna drog ut på tiden,
pga att WAM var försenad. Ett stort an
tal stafettlag anmälde sig med optimistiska
förväntningar om att kapa åt sig det pris
som Valhall förvaltat under några år.
Nåväl WAM dök upp och mottogs med ett
stort jubel, tävlingen kunde börja....

Valhall, som f.ö. skötte lottningen, stod
över första omgången. Manfallet i första
omgången var mycket stort, de flest snuskade
till publikens förtjusning. Detta trots att
ett flertal av lagen vanhelgade den fina
ölhävfarkonsten med att försöka klunka i
sig ölen !!! Vårt fina lag E-dynga gjorde
ett litet men ödesdigert misstag och åkte
ur i första hävfet (snyft). Valhall fick
stå över flera omgångar ehuru alla deras
motståndare snuskade innan de fick möta
dem. Alltså direkt till final utan att lyfta
en flaska.....Fysik vann WAM:s trophy.
Efter tävlingen var det fest för hävfarna,
Kul? Tja.. det ryktas att en viss TV*
missade eftermiddagslabben.

H E.J.

KNEPP CORPORATION
Årets styrelse fr.v Peter Berggren (ordf),
Helge Stenström (mtrl.förvlt), Johan Sköld
(kassör) och Magnus Hyle'n (sekr).
Kongliga Elektrosektionens PhotoPhören
ing sörjer för det fotoestetiska på sektio
nen. Vi har varit ganska anonyma hit
tills i år, men nu är det anledning att höja
på ögonb rynen av flera orsaker. Dels så
arrangerar vi en labkurs för E-osquarulda
i vår, och sedan presenterar vi två foto
utställningar. Om det kan du läsa mera om
längre ned i artikeln.
Möte
Den 29 april kommer vi att ha ett möte,
dit alla är välkomna. Kom dit och lägg fram
dina ideer om hur labbet kan bli bättre. Du
kanske är intresserad av en plats i styrelsen,
eller bara är nyfiken på KNEPP.
Bli medlem kan alla E-Osquarulda bli.
Sätt in 115 kr (årsavgift: 65 kr + nyckelde
position: 50 kr) på KNEPPs pg 523-1, så
ordnar det sig.

Lab kurs

KNEPP anordnar en enkvälls labkurs i
vår. På en kväll får du lära dig det, du
länge velat veta, att framkalla film och
kopiera bilder. Det går till si, att du
innan labkvällen knäpper upp en Svart-Vit
film. Under sakkunnig ledning framkallar
du filmen. Medans filmen torkar äter vi
middag på kåren och där- efter kopierar du
bilderna under samma kompetenta ledning.
Kursledare är någon ur KNEPP-styret. Fler
än tre elever per kväll, kan vi inte ta emot.
Så anmäl dig fort. Är du med i kursen kan
du bli medlem till ett reducerat pris, av 50
kr. Innan kursen börjar sätter vi upp lappar
i 12:an, håll utkik!
Christer Strömholm är Sveriges mest kän
de fotograf. Missa inte tillfället att se
hans bilder på Moderna Museet. Hans
utställning innefattar 250 svart- vita bilder,
som han tagit under 45 års tid. Det vill
säga det bästa ur hans stora produktion.
Fotografierna är allt annat än glamorösa,
och de väcker ofta starka känslor. Man
känner alltifrån äckel till värme när man
konfronteras med hans bilderna. Utställ
ningen håller på till den 27 april.
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IDROTTS" LEDAREN"

En rolig utställning, är det på Galleri
Gauss.
Där har allmänheten fått fylla
väggarna med egna bilder. Varje utställare
har fått bidra med högst tre bilder, så
det är ett härligt collage över stilar och
smaker. Den här utställningen pågår nog
inte så länge, så pila omedelbums iväg
till Galleri Gauss. Det är ett litet men
naggande gott galleri, som ligger i gränden
som mynnar mellan Stortorget och ingången
till Storkyrkan i Gamla Stan.
På återseende
Peter
för Knepp-styret
P. S
Du som var medlem förra året, men inte
är det i år, var vänlig att lämna tillbaka
nyckeln. Det finns nya medlemmar som
vill ha den. Lägg den i ett kuvert med
namn, adress och postgiro så får du igen
depositionsavgiften. Tack på förhand. D.S
==================9
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Spaden, bara skenbart
Elektro sist i spaden? Än sen? Detta
innebär inte att elektiker inte idrottar. Se
bara på resultatet i TM i ölhäf. Inte nog
med dessa TM- framgångar. I ytterligare
en ädel idrottsgren, rinkbandy, har elekt
riker visat framfötterna. Två av fyra lag i
play-off-spelet i TM är från E. Det ena laget
heter Cameltt, och det andra är det snygga
laget på bilden, vid namn VSPI (Vi Spelar
På. Insperation). VSPI, som utöver de
E85:or och E84:or som figurerar på bilden,
bestå.r av Klas Nilsson och Torbj örn "Tore"
Jonsson, har gått med i korpen för att få
mer matchträning. Något att rekomendera
idrottsutövare av även andra grenar t.ex.
volleyboll. För sektionens idrottspengar har
vi köpt ett par må.I- vaktsbenskydd som vi
så.ledes är tvingade att dela med oss av.

Hej hopp alla glada och hurtbulliga elek
triker! Jag hoppas ni börjat träna till den
snart förestående SOLA-STAFETTEN. För
er som ännu inte är anmälda finns fort
farande ett fåtal plattser kvar.För er an
dra som redan är anmälda och inte varit
på något av sola-mötena -fy skäms- kan jag
berätta följande: Vi kommer att åka från
Stockholm tidigt på fredagsmorgonen den 2
maj, för att vara iGöteborg mellan 14.0015.00 samma dag.Buss är ännu inte fixad så
om ni känner till någon billig buss vi kan
hyra skulle jag vara väldigt tacksam om ni
sa det till mig eller Svante. Förste man/
kvinna startar sedan kl 17.30 från Heden,
Göteborg.Därefter springer vi hela natten
och följande dag (Lördagen) tills siste man
går/springer imål i Karlstad vid 17.00 tiden.
Efter denna fysiska ansträngning blir det
ett stort kalas! Som ni kanske sett på.
anslagstavlan i tolvan tränar vi tillsammans
1 Tis 16.00 och Fre 17.00 i period 7 och Tis
15.00 och Fre 15.00 i period 8. Nästa so1
lamöte är planerat onsdagen den 9 april.
Då vill jag se alla i laget där! För övrigt
kan jag berätta att Jubellöpet är inplan
erat Tis 13 maj mellan 12.00 till 24.00. Till
sist vill jag gratulera de två Elektro lag
som kom 2:a och 3:a i Teknisskidan och det
lag som kom 3:a i TM i rinkbandy. Grat
tis,Grattis,Grattis.

p.o.k ANNA O

Idrotten existerar. För VSPI J J
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Den ombonade miljöns betydelse för studiresultatet eller svå
righeterna med köp av chokladprodukter eller någon annan
trist överskrift

Eftersom bevisligen ingen läser mina SM
protokoll tänkte jag ta Emissionen till hjälp
för att informera gemene sektionsmedlem
om vad som sades på sektionsmötet den 26
Februari uti nådens å.r 1 1 1 10 ( 1986 b.t.),
samtidigt som jag återigen får tillfälle att
ventilera mina åsikter och funderingar.

Utöver en hel del formaliteter, blossade
tv å diskussioner upp som torde kunna in
ressera inte bara den totalt insyltade sek
tionsmedlemmen. Den ena handlade om hur
man kan göra funktonärsarbetet attrakti
vare, den andra rörde vår älskade 12:an.

De gamle, d.v .s. de som var med innan
VEXT-rummets tillkomst, hävdade bestämt
att ordningen blivit sämre sedan 12:an blev
större, paradoxalt nog. Då var man tvungen
att hålla ordning för att rymmas. Nu har
Röda Rummet blivit en avstjälpningsplats,
Legationsrummet en äcklig och stinkande
sovalkov och Sverige-rummet allmänt ostä
dat och nedslitet. Mötesdeltagarna tyck
tes vara eniga att det nu behövs krafttag,
inte enbart mindre städprojekt. Om en
förbättring skall komma till stånd krävs mer
än att några få lägger ner timmar av ideellt
arbete. Det krävs att du, käre läsare, tar
dig i kragen och drar ditt strå till stacken
genom att, för det första, plocka undan
efter dig själv och, i värsta fall även efter
någon glömsk eller slarvig kamrat, samt
att närvara vid städgasquer ( det var en
städgasque den 22 Mars), som är en förening
av nytta med nöje.

Vissa ideer om förändringar av 12:ans
arkitektur dryftades. Bl.a. föreslog någon
att 14 borde öpnnas. 14 är dörren i val
vet, bakom akvariet. Detta skulle minska
trängseln under rasterna. De saker som nu
förvaras i 14, skulle lägga in i RödaRummet
i ordentliga skåp. Att demontera väggen
mellan korridoren och Sverige-rummet är en
gammal ide, vilken kan komma att förverk
ligas om tillstånd gives.

Många av 12:ans inventarier är mycket
nedslitna och behöver förnyas. En klen
ekonomi medför att inredningen inte alltid
blir den önskade. Den blir vad som gives.
Har någon t.ex. ett användbart skåp eller
en soffa bättre än de befintliga, att skänka,
kan ni väl höra av er till tolveriet eller
styrelsen. Ett sätt att bli av med utranger
ade möbler, är att anordna ett grillparty
utan grillkol!!! Populärt förslag. Något som
jag skulle kunna tänka mig att göra i som
mar tillsammans med några andra entusi
aster, är att ge 12.an det ansiktslyft hon
så väl behöver. T.ex. med dig, Osquar,
eller dig högt vördade Osqulda, skulle jag på
bästa sätt vilja renovera och bygga om Elek
triens högborg. Måla, sätta in skåp, lägga
nya mattor på ett par tre ställen och slå ut

vagg,en är sådant som kan bli aktuellt.
Resurser måste till för att kunna genomföra
ett sådant projekt. Jag tv ivlar på att
sådana finns i tillräcklig utstäckning. Det
finns helt säkert teknologer på sektionen,
vilka har försänkningar i brancher som matt
och färghandlare, brädgårdar, byggen etc.
Om dessa personer kan ge sig till känna,
och några arbetsv illiga sluta upp, tror jag
att 12:an kan bli bra mycket trevligare till
hösten.

j
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Hur många har tänkt efter hur det kan
vara att t a på sig uppgiften som t.ex. plop
pomateur, vice källarmästare ( sköter läsk
automaten ) eller tolverichef? Häromveckan
hade n ågon ilsket skrivit stort på tavlan
att ploppomaten inte fungerade. Den hade
slukat tre (3!!!) kronor utan att ge något i
utbyte. Den som ställer upp ett halvår för
att sköta någon uppgift får väldigt lätt höra
gnäll, men motsatsen... Trots allt håller
nog de flesta insyltade med mig om att det
är värt tiden och mödan man lägger ner.
Det är roligt att ha en funktion att fylla
och man kan t a del av en trevlig gemen
skap. Den som vikt tid åt sektionen eller
kåren har helt säkert något mer, än bara
kunskaper i elektroteknik, med sig ut från
den här skolan. En valberedning tillsat
tes på SM, inför valet av höstterminens ly
ckliga funktionärer. Valet sker på nästa
SM den 7:e Maj . I valberedningen kommer

�

ordföranden Bengt Bergström, Peter A gn
vall och Erik Ström arbeta för att få. fram
nya friska krafter. Du är välkommen att
anmäla ditt eller någon annans intresse, för
någon post.
För övrigt var även j ag på maskis. Jag
saknade inte Bengt eller Annika, och såg
inte något ovanligt mer än vanligt med
Ankans och Helenes uppträdande. Däremot
såg j ag något vanligare än vanligt, natur
ligtvis med svartsjuka ögon. Denna gång
var offret inte liten som vanligt, utan en kort
V-byggare. Det sägs att denne förfogar över
en soffa bred nog för två.
Quam ut adipiscantur omnes optant, ean
dem accusant adepti.

1 987 ÄRS STUDIERESA
Vi har hittills hållit några möten, vid vilka
vi diskuterat olika resmål o dyl.
D ET ÄR N U DAGS ATT
BESLUTA OM R ESMÅL OCH
ATT VÄLJA STYRELSE
FÖR SRKB.

Detta kommer vi att göra:
TORS DAG E N DEN 10 APRIL

A U S T RA L I E N (Johan Strömbäck)
I N D I E N (Patrik Dyberg)
JAPAN ( Christian Weiss)
SYDOSTA S IEN (Freddie Hedenberg)
Tag gärna kontakt med den person som
är angiven efter respektive resmål om du vill
veta mer om resmålet eller om du vill hjälpa
till med presentationen av detta resmål.
Om DU tycker att det finns ett bättre
resmål, så är du välkommen att presentera
detta på mötet:
TO RSDAG E N DEN 10 APRIL

KL 1 800 I SAL E5

På mötet kommer följ ande resmål att pre
senteras; de inom parentes angivna per
sonerna är kontaktpersoner för respektive
resmål.

KL 1800 I SAL ES

För S R K B
Per-Anders Löf
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Del 2

Det var mycket kallt när Elteror hastade genom den sömniga staden. Solen
var på väg upp och spred sin morgonrodnad genom den högklara luften.
Elteror svängde vänster vid Ljusgatan och fortsatte över Kristallernas torg.
Duvorna började vakna till och kuttrade välbekant. Elteror kunde höra
Romaraukkyrkans klocka slå sex slag innan han passerade den manuella
vakten vid forskningscentrumet. En morgon som alla andra, men ändå inte.
Den tunga ytterdörren slog igen bakom honom. Han stack in kodnyckeln
i springan och la handen mot genavkodaren. Den vackra syntetiska rösten
önskade honom godmorgon och bad honom stiga in i luftslussen. Väl igenom
slussen tog Elteror hissen till avdelning K620.
Korridoren kändes främmande på något sätt. Det var ju förstås ett halvår
sedan han sendast var där. Det kanske hade med saken att göra. Längst
bort i korridoren fanns den violetta dörren som ledde till rummet med
subfry sen. Subfrysen hade givit Elteror arbete i fyra år, men den hade
krävt en hand och ett halvår som betalning. Det var ett solklart fall av
ocker. Han tryckte på handtaget och dörren sjönk ned i golvet. Det var
mycket hett i rummet. Dörren stängdes. Han gick fram till sitt mästerverk,
kontrollpanelen. Registreringsremsan visade att subfrysen hade varit igång
med maximal kyleffekt hela natten. Det förklarade hettan. Det var i ju för
sig inte på något sätt underligt att den hade varit på så länge, men maximal
kyleffekt var väl ändå lite ovanligt.
Elteror bläddrade lite förstrött i gårdagens pappersskörd. Han hajade till.
Vad stod det egentligen på remsan. Process Subfryskonkatenation startad ...
... Fel:Inga ... Facettvinkelfel:O. Han kände hur pulsen ökade och han rös så
att det ilade i ry ggraden. Han bläddrade framåt. Inga fel så långt han kunde
se. Han vågade nästan inte vända blad. Med darrande hand lyfte han bladet
åt sidan. En enorm glädje fyllde honom med sitt rus. Där, strax under
mitten stod det. Konkatenation komplett ... Process Subfryskonkatenation
stoppad ... Subfry släge:Vänta. För fyra år sedan hade han skrivit in dessa
ord i koordineringsmaskinen, men han hade nästan slutat hoppas på att
någonsin få se dem på registreringsremsan.
Elteror förstod varför professor Raven hade givit upp andan. · Lagen om
alltings maximala jäklighet hade helt enkelt krävt att professorn skulle dö
eftersom det projekt som var hans livsverk, och som om det lyckades skulle
ge honom en t ryggad ålderdom, hade lyckats. Han fattade pappersbunten
med båda händerna och höll upp den mot fönstret. Den var vacker. Han
skulle rama in de vackraste sidorna någon gång.
Med små försiktiga steg och med en lycklig nyfikenhet, som Elteror inte
hade känt sedan han var liten, närmade han sig subfry sens fönster. Han
ställde sig mitt framför den lilla termoglasspringan. Där inne i subfry sen
var det alldeles mörkt. Elteror slog om belysningsswitchen. Den syn han
såg fick honom att välsigna ögonens uppfinnare. Någonting så vackert
hade han aldrig sett förut. Ljuset bröts och reflekterades på ett sätt som
överträffade det mest fulländade färgspel, som fantasin kunde tänkas spela
upp. Han småsprang tillbaka till kontrollpanelen och stängde av kyleffekten.
Kompressorerna och fläktarna varvade ned till lågvarv. Det blev nästan
alldeles tyst. Temperaturen steg.
0 ... 50 . .. 100 ... 150 ... 200.

'�------ �
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Elteror blev stel av fasa. Han hörde hissdörren öppnas. Han jobbade snabbt.
I tre steg var han framme vid den förhatliga luckan, drog ur sprinten och
öppnade luckan. Han stoppade in sin protesförsedda arm och kände hur
kylan bet honom som en ilsken katt. Titanhanden fick grepp och han drog
snabbt ut armen igen. Den äggstora. diamanten bländade honom med sin
gnistrande skönhet. Han skulle helst ha velat lägga. den ifrån sig, men fotsteg
hördes strax utanför la.bdörren. Elteror stoppade ned den kalla. dyrgripen i
rockfickan, stängde luckan och gick snabbt till sitt skrivbord.
Dörren öppnades med ett hostande ljud. Elteror vände sig sakta. om.
Innanför dörren stod Helomur Kragstj ärna. Han såg mycket förvånad ut.
- Godmorgon, vad gör du här, lyckades han slutligen klämma ur sig. Det var
en väntat osympatisk hälsning från en i högsta. grad osympatisk person. Han
hyste starka misstankar om att Helomur hade kontakt med den vedevärdiga
Gwansekten. Elteror förklarade att han bara. var där för att hämta sina. saker
nu när professor Raven och därigenom kylprojektet inte fanns mer. Helomur
vände på klacken och försvann ut genom dörren.
Elteror plocka.de ihop sina. saker, det vill säga medaljen som han fått för
roligaste uppfinning i skolan och hårdplastmuggen med trähandtag som
han hade få.tt av Gwendolyn. Han skyndade sig ut ur rummet och genom
korridoren för att slippa prata med Helomur igen, tog hissen ner och slussen
ut. - Adjö och godkväll,sa syntetrösten. Ute hade solen hunnit en bra bit
upp på himlen. Det såg ut att bli en fin dag. Det var förresten redan en fin
dag. Han gick med raska steg över innerområdets gårdsplan och ut genom
vakten, som sa adjö och önskade honom en trevlig dag.
Elteror gick över Kristallernas torg, som var fullt av människor som gick
tvärs över torget på väg till den del av staden där transportcentrumet låg.
Han hade sett dessa ansikten förut. De var spända och stressade ansikten
som t illhörde små. tysta människor. De ilade som råttor rädda för att en fot
skulle komma från ovan och krossa dem. Elteror kände ingen samhörighet
med dessa människor. Idag var han lycklig. Projektet hade lyckats.
Elteror var egentligen på väg hem, men ångrade sig när han var mitt på
torget och svängde av mot parkområdena istället. Han kände efter i fickan.
Jodå., han hade parkkortet med sig. Det var tyvärr bara fyra rutor kvar
på. det. Han undrade när en ny utdelning av kort skulle komma. Med
tanke på signalerna om minska.de friluftsransoner så. verkade det inte särskilt
troligt att nä.gon utdelning skulle ske den närmaste må.naden. Elteror gick
längs Glasgatan upp förbi Rikki's snobbklädbutik. Utanför CMY's kontor
så.g han en vaktstyrka som arresterade ett gäng med skrikande ungdomar.
Han sneddade över Parrastorget med sitt vattensprutande monument.
Här började parkzonen. Elteror tog upp kortet och stack in det i avläsaren,
som omedelbart spottade ut det igen och visade grönt ljus. Hal;l gick in
genom den öppnade grinden. Det var som att komma in i en helt annan
värld, en helt annan tid. Han passerade informationsskylten och tog stigen
mot den södra delen av första parken.
Till Elterors stora förvå.ning fick han se Gwendolyn komma gå.ende mot
honom. Hon gick med snabba steg och såg sig oroligt omkring.
- Jag vet vad du har gjort. Helomur har satt polisen på dig, viskade hon.
fortsättning i nästa n u mmer
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Vad sysslar de med i Västerås ?
eller

" en ettas reflexioner"
Via Isbjörnsson (han med bananen på
dammiddagen i förra numret) har ni fått
veta en massa om Västerås, och dess (olyck
liga?) innevånare. Ni kommer även att, på
annan plats i denna eminenta tidskrift, få en
utförlig redogörelse om vårt " riks-röj" som
timade nyligen. Man kan ha kul i Västerås
(svårt att tro, eller hur, kära stockholmare) .
Men nu över till något liknande: Hur har
det varit hitills att gå på Elektro i Västerås?
Tj a, nollningen var ganska lugn (ölhäf i en
pool, samt det obligatoriska buset på stan),
så vi ettor fick gott om tid att lära känna
varandra, utan inblandning av andra ( tack
kära tvåor för det).
Efter den inledande mattekursen, drog
de ordinarie kurserna igång med det van
liga slitet att försöka hänga med i början
( underligt fen omen, kan det vara något elek
triskt månne?). Men det dröjde inte lång tid
(nåja ... ) innan man var inne i studielunken.
Det värsta ( och enda -!positiva! hitills) var
det strul som vi hade med schemat. Detta
medförde att någon bokade vår eminente
(smör, smör... ) mattelärare Max dubbelt
på vissa lektioner... Att vi sedan jobbade
för att få lediga Fredagar gjorde sitt till,
så ett tag visste jag inte vilket av de 3
scheman som j ag hade som var det mest
giltigt. Nåväl, det löste sig ganska snart
och kurserna kunde klaras av under normala
omständigheter(?). Egentligen borde vi et
tor i Västerås få 4 poäng i konsten att stuva
om scheman ... Tentorna kom och gick, och
vi västeråsare fick som vanligt tentaresul
taten ett par dagar efter er, kära (morr... )
stockholmare.
Hitintills har jag som infödd stockhol
mare inte tagit skada av de renare (mindre
halt av de nyttiga(?) avgaserna) i luften, ety
j ag varje helg återvänder hem till huvud
kommunen. Tänk bara att få gå omkring
inne i city och trängas, riktigt hemtrevligt
efter att ha varit i Västerås en H E L vecka.
Vad mer kan man nu kläcka ur sig om
Elektro i Västerås (Ljuset i Mörkret?) ? Jo,
att vi är cirka 60 glada teknologer fördelade

på två. årskurser. För er statistiker kan j ag
avslöja att 5 procent av oss är av det t äcka
könet ( fram med dosan - fint pris till den
som sänder in rätt antal av det könet ... ) ,
och att de har en ( enligt oberoende källa)
förgyllande effekt på de annars så. tråkiga
föreläsningarna. Och då skall man komma
ihåg att det går dubbelt så många tjejer i
ettan än i tvåan i Västerås.
Vi har ett eget rum ( av några kallat
" elvan" , varför vet jag inte) som vi smakfullt
inrett (stor soffa, darttavla och ett kylskåp
(utan öl dock, något för Tobbe att ordna)) .
Av den tid som återstår av eventuella raster
tillbringas i detta rum ( det finns ingen
darttavla i cafeterian, så. där kan man ju
inte vara).
Av den tid som finns utöver detta (och
kårlivet - endast på. Torsdagar) så. bör man
försöka banka in lite av det studiemate
rial som föreläsarna så. vänligt vräker över
oss. Detta föranledde X ( som vill vara
anonym) att på. den " svarta tavlan" ned
skriva följande små. ordramsor: "Taylor till
Gamarna" och " Död å.t Green!" . Så. illa
har det inte gått för mig (ännu), detta tack
vare mina idoga studier i biblioteket (Har
ni förresten prövat på att försöka plugga in
envariabel under det att en gäng fritidsped
agoger debatterar gruppterapi i båset bre
vid (typex: " Jag tycker inte att du ställer
upp för gruppen ..." ) ? Garanterat lustig up
plevelse ( 6-8 gånger dagligen ... ) ) . Sedan var
det det (nå, vad står detta för: " D D E, D
E D"?) där med studiemoralen, den är som
sig bör inte högre än absolut nödvändigt.
Men som västeråsstuderande så finns det in
get annat att göra än att studera, det borde
rent statistiskt vara en fördel...
Slutligen några små och väl valda ord om
det lilla källarföretaget som vi måste dras
med här i Västerås. Säga vad man vill om
det företaget, men resurser och mångfald,
det har de!
Hälsningar från Eder Osquar i Västerås:
Gunnar Forssell

r
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Ett omväxlande och
utvecklande programvarujobb
Vi är en liten grupp som ansvarar för fortsatt ut
veckling av programvaran i ett stort lednings- och
sambandssystem avsett för export.
Arbetet är omväxlande och ger en god överblick
över våra system.
Vi behöver nu förstärkning med en person som
skall arbeta med bl a:

- Kapacitetsberäkningar
- Uppdatering av system enligt önskemål
från våra kunder
- Anpassning av system till nya kunder
- Optimeringar
- Diagnostik
Du får ett självständigt arbete med viktiga kund
kontakter både internt och externt. I arbetet ingår

även en del utlandstjänstgöring. Som nyanställd
varvar du projektarbete med utbildning för att du.
snabbt skall lära dig våra system.

Du.bör ha teoretisk utbildning på högskolenivå
eller erfarenhet av teknisk programvaruutveclcling.
Tycker du att detta låter intressant och vill veta mera
kontaktar du Bodil Orrerno eller Anders Löfgren,
tel 08-761 72 00.
Anders öhroan, tel 0758-224 43, på vår personal•
avdelning svarar gärna på frågor" om Philips och
anställningsvillkor.
Din ansökan skickar du till Philips Elektronik·
industrier AB, Personalavdelningen, Anders
öhroan, 17 S 88 Järfälla.

PHILIPS ELEKTRONIKINDUSTRIER AB i Järflilla är medsina drygt 2 300 anställda den största enheten inom Philips i Sverige.
och ett av Sveriges största elfktronikföretag. Av den totala omsättningen, ca I 600 miljoner kronor. gdr ca 70% på export.
Verksamheten är sammansatt av tre divisioner: Försvarselektronik, Terminaler och Telekommunikation samt Instrument och
Kraftelektronik.
Division Försvarselektronik har I 200 anställda och är därmed en av de största samlade verksamheterna inomforsvarselektronik i
Sverige. Produktema utvecklas i samarbete med ochfor det svenskaforsvaret. Lednings- och e/dledningssystem samt radaroch mat
medel är de huvudsakliga produkterna. Av omsättningen går en betydande del på export.

PH I LI PS

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!��SCANIA SÖDERTÄLJE�������

SCANIA SOKER
-ELEVINGENJOR
EL TRONIK

Du får en gedigen erfarenhetsbas.
Du får en ordentlig bredd.
Du får en individuellt anpassad praktik som du själv är med och
planerar.
Du får utvecklas under professionell handledning.
Du lär dig företaget och produkterna från grunden.
Du har fast anställning och marknadsmässig lön.
Scania har mer elektronik än du tror. Vi utvecklar egen labora
torieutrustning. Dessutom ingår mycket elektronik i våra produk
ter och produktionsutrustningar.
Ring så får du veta mer till, Jan Glemdal, tel 0755-821 33 eller
Henrik Nyström, tel 818 83 (vx 810 00). Om du inte får tag i oss
lämna namn och telefonnummer i växeln så ringer vi dig (även
kvällstid).
Ansökan sänds till

SAAB-SCANIA AB, Scaniadivisionen, Personal,
tjänstemän, 151 87 Södertälje.

Leaders in specialized transport technology.
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På ASEA tar det 4 år
till färdig produkt Det har Ulf
Holmqvist fått erfara. Både
när det gäller sig själv och
den produkt Hans Skoog och
han ledde utvecklingen av.
Ulf, 31 år, gick ut maskinlinjen
på Teknis i Lund -78. Efter en del år, både
hemma och utomlands kom han till ASEA för
drygt fyra år sedan.
I höstas fick han och Hans Skoog Guld kuggen - Veckans affärers och Ekonomisk
Företagslednings pris för bästa innovation 1985.
Ulf Holmqvist, Hans Skoog och deras
medarbetare har lagt ned inte fullt fyra års
arbete innan introduktionen av industriroboten
IRB 1000 - en av ASEAs blivande spjutspetsar
på världsmarknaden. Inom fem år beräknas IRB
1000 stå för en omsättning i halvmiljardklassen.
- När man säger ja och är engagerad,
då öppnar sig alla möjligheter. Hela tiden har
vi känt ett mycket starkt stöd och intresse

från ledningen. ASEA är ett
högteknologiskt företag med
mycket höga krav på dom
produkter som tas fram. Den
tekniska nivån måste ligga högt,
inte bara på el- och elektronik
området ASEA satsar inte mindre
än 1,3 miljarder på forskning och

utveckling.
ASEA har bredden. Det finns alltid ett
jobb som passar din tekniska utbildning. Du
kan även utvecklas vidare - utbildningsgraden
på ASEA jämfört med andra företag är mycket
hög.
Samtidigt är ASEA ett marknadsinriktat
företag, där exportförsäljningen närmar sig
70 % av den totala försäljningen.
Har du en gedigen teknisk utbildning och
tror du på din förmåga att jobba internationellt,
då har ASEA väldigt mycket att erbjuda.
ASEA är ett friskt företag som lärt sig att
ta hand om unga förmågor''.

EMISSIONEN nr 9-1986
Gun rummet

13 mars unå. 11110

AM I R AL I T ET ET
Amiralen är död!

Leve Amiralen!

Från Amiralitetets salonger medde1as följande.
Efter en tids belägring med våldsam artilleribeskjutning, besättning av viktigare
officiella byggnader, hängning av icke önskvärda, tillika frånvarande, element, etc, har
äntligen den endast förakt värda f.d. Amiral C. Nisser kastats från tronen eller som
det heter gått plankan. Såsom ny Amiral tillträder, med massivt stöd från ett enigt
Amiralitet, f.d. -Viceamiral Per Ahlqvist.
För att lungnet så snart som möjligt skall lägga sig och för att omintetgöra
eventuella kontramyterier från Ebb Nisser, har en ny stab utnämnts med omedelbar
verkan. En stab bestående av Amiralens närmaste man, Viceamiral Tomas Andersson
samt Konteramiral Klas Nilsson. Dessa kommer tillsammans med Amiralen styra ett
Amiralitet, som står fullare och fastare än någonsin tidigare.
I tjänsten
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UTtryck
helt okej
såpass
yeeeah, now we're tåking
dynga
nollkoll
bortsupet
JaJJemen

INtryck
shitba
tjabba
typ
chucken
shitbaassåbaaöööbaaliksombaöööshit

Det ryktas . . .

att Rickard surfar
att det finns vitt brus i alla. resistanser
(hört under övning i a.na.loga)
* att " Härvan" söp bort sin blåa. ryggsäck
under ett studiebesök på A S E A Kabel
* att SOLAgänget ska använda biljardbor
det som stafettpinne
* Torulv menar; a.tt men asså, det ä.r kött
asså, sånt som kommer från djur asså,
skuret djur, svampinjoner Q tomater samt
vitlök upp.

*

Det nyktras att man måste ha druckit
sprit för att ha en någorlunda vettig
behållning av det ryktas...
* Janne kör "No shoes" efter discot.
* alla använder karlssons klister utom Lim
Ingmar.....
* Valhall drack nä.st rnest öl i Chamonix.

* Helena gör DET på Djurgår'n...
men kommer hon att göra det "over
there"?

* Jonas går på sovdisco
* Anita håller reda på vart folk tar vägen
efter festen, men vart far Anita vägen???
* Janne och Magnus delade enkelsä.ng med
två " madrasser" i Chamonix
* från digitaliseringsfronten att man på
IBM utrustat sin nya PC, RT, med mus
och två rattar. Från ansvarigt håll de
menteras dock dels att detta skett för
att tillmötesgå nya ergonomiska krav från
anvä.ndarhåll, dels att det skulle möjlig
göra att man får tillökning i PC-familjen:
" Då måste man ju först införa en joy
stick." Detta senare drar man sig natur
ligtvis för i det längsta med tanke på
risken för CAC - Computer Aids Con
tamination.

·--JI
ROS
* till kopiatorskötaren för en snygg mynt
box
* Ett stort fång rosor till A S E A Kabel.
Studiebesöksdeltagarna
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Några har redan prövat på att jobba på Televerket Radio.
Dom är kvar!

Televerket Radio har de intressanta framtidsjobben!

l
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Vill även Du pröva?

�{

Ring då Lars-Åke Nöjd, 08-7 1 3 4714
eller Nils Tullbrink, 08-7 1 3 4945
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Examen efter 86-02-21
Morgan Lindström
Håkan Stenström
Leif Bentell
Göran Skugge
Olle Magnusson
Lars Jansson
Anders Göras
Bertil Berggren
Tomas Kesa
Peter Eriksson
Jan Malvet

Tele
Mikro
Dator
Elenergi
Mikro
Mikro
Industriell
Elenergi
Dator
Dator
Dator

E-71
E-80
E-80
E-81
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82

Osqtryck söker tryckare

Vill du ha studieuppehåll nästa läsår, utan
att behöva förlora kontakten med Teknis?
Vill du ha ett fritt och självständigt arbete
med ansvar?

12:eriet tackar PR, styret och funktionären
för att de ställde upp på Städgasquen.
12:eriet undrar vart resten tog vägen.

Vill du arbeta som tryckare på Osqtryck?

I så fall, kom ner en sväng . på Osqtryck,
ingång 19 i Kårhuset, för vidare informa
tion. Jag är där för det mesta mellan 8 och
17.
Åsa Melander, tryckare
.;

..

Anders Osterberg

Mittvägen 1 j

Namn o Nytt

181 61 Lidingö
08-767 43 87 (hem)

08-731 18 05 (arbete!)

Peter Y gberg
Fridhemsgatan g 4t rp
112 40 Stockholm

lngmar Johansson
Brunn�gatan 21 3trp
111 38 Stockholm

08-51 21 23

Anne Pekula

·

08-11 17 21

Nytt telefonnummer:
08-32 73 35

.;Mats Kindahl
c/o Gardell
Tomtebogatan 26A
113 38 Stockholm
08-736 62 26

Joacim Carlqvist
Värtavägen 66/211
115 38 Stockholm
08-67 47 34

(Gäller 860317-860831)
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