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Att bo granne med en studentkår

är inte lätt alla gånger. Det kan till ex
empel vara lite svårt att sova. Då och
då händer det att det arrangeras kalas i
kröken eller någon av gasquerna, sådana
gasquer kan lätt bli lite högljudda, det är
något vi kanske borde tänka på mer än
vad vi gör, speciellt när vi vistas utomhus
i gasqueparken. Det är ju nu så att när
inte vi på Elektro har kalas är det någon
annan som har det, i längden kan det bli
lite lätt påfrestande för de stackarna som
bor innom en radie epsilon. En annan sak
som är rätt störande för våra grannar längs
Drottning Kristinas väg är att vi ofta inte
är helt ljudlösa när vi går hem från vårt
lilla kalas, vi skulle med en väldigt liten
ansträngning kunna å.stadkomma en bety
dande bättring på denna punkt. Vore det
så att våra beundransvärt tåliga grannar
skulle få för sig att blanda in myndigheter,
såsom hälsovårdsstyrelsen eller annan ord
ningsmakt, kan det lätt hända att det tra
ditionella och fria liv vi lever här på Teknis beläggs med restriktioner. Näst intill vad som helst vore mindre lyckligt,
vi bör nog även ägna kommande genera
tioner Teknologer och deras möjligheter att
njuta detta elixir en tanke. Kontentan av
denna klagosång torde bli att vi för våra
grannars och kommande generationer Os
quar bör visa lite hänsyn till de som önskar
sova i sina boningar längs Drottning Kristinas vag.
Med hopp om snar bättring och och mänsk
ligt hänsynstagande.
Eder ordförande Bengt Bergström

_________
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Jag fick inte plats ... �ie..ke.
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Bod till KTH

Kan ni tänka er vem som kommer hit den
Jo, ingen mindre än vår
13 oktober?
älskade utbildningsminister Lennart Bod
ström. Halv nio dyker han upp och blir
rundvisad av rektor med flera. Bland annat
ska han få se D's terminalsal som givetvis då
är fullproppad. Vår linjenämndsordförande
Gösta Hellgren ska snacka om hur vi har det
på E.
På lunchen tar kåren hand om honom. Där
får han träffa Kårstyrelsen, alla SNOar och
Osqledaren. Vi får behålla honom en timme
för frå.gor.
För att få ut så. mycket som möjligt må.ste vi
förbereda bra frågor. Det gör vi för Elektros
del på. värt nästa Studienämndsmöte (2 okt
kl 17:17 i 12:an). Kom gärna dit och spåna
lite. Om du av nå.gon outgrundlig anledning
inte skulle kunna komma kan du dyka på
mig eller lägga en lapp i Studienämndens
förslagslåda som sitter utanför El.
I väntan på. kluriga frågor
Martin, SNO
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Hej på. Dig Osquar och hej älskvärda Os
kulda men allra mest JÄTTE HEJ på. Er
hela nollan och varmt välkomna till vå.r lilla
pysmysiga sektion.
För Er som inte redan känner mig kan jag
tala om att jag heter Bengt Bergström och
är ordförande på. sektionen, jag tror att
någon snäll liten emitteur har slängt in en
liten presentation av mig någon annanstans
i detta redaktionella stoff som ben.ämnes
Emissionen.
Det har hänt lite saker på. sektionen un
der sommaren inte minst i vår eget lilla
k rypin, Tolvan. Det har renoverats och
gjorts snyggt, blivit lite luftigare och mer
lättanvänt. MEN - för att det även fortsätt
ningsvis ska gå att vistas i Tolvan under
nå.got så.när drägliga förhållanden krävs att
vi HJÄLPS ÅT ATT HÅ LLA SNYGGT
OCH STÄDAT.När de stackars lokalvård
arna kom ned till oss för att städa första
gången efter sommaren så.g Tolvan ut som
ett slagfält. Detta resulterade i att vi
framöver får klara av städningen på. egen
hand. När Du ser ett tomglas eller en Kalle
tidning som ligger och skräpar någonstans,
tänk inte att det där är inte jag ansvarig
för, plocka undan det i stället. Om alla
hjälps å.t att dra sitt strå. till stacken blir ar
betsbördan inte speciellt betungande. Om
man haft fest i Tolvan bör man känna ett
extra tungt ansvar för att allt återställs
i snyggt skick, så. att det går att vistas
där dan därpå.. Vissa har skött detta
med bravur, medans andra vaknat med
en kakburk brevid sig på. morgonen och
möblemanget utspritt i en stokastisk ord
ning. Tänk på. att vi är många på. sektionen
och att det ska gå att komma ned och få. sig
en morgon.fika utan att behöva slå. sig fram
till kaffeautomaten.

�

\\

--------� ---=:::�

Nå.väl nu tar vi lite gladare tongå.ngar igen.
Jag kan berätta att vi fått SEK 10.000:
av ASEA att handla möbler till vårat ny
renoverade rum för. Har Du kontakter
innom möbelbranchen så hör gärna av dig.
Dessutom har vi fått ett löfte från Hans
Werten, Elektrolux, om att få. disponera de
10.000:- vi fick på. 75-å.rsjubileet för inköp
av delmängd i ett stycke bättre begagnad
automobil.
Till slut kan jag upplysa om att det blivit
höst, men hav förtröstan, det blir snart en
härlig kylig och slaskig Stockholmsvinter.
Lev väl i höstmörkret!
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EMISSIONEN nr 5-1986
Bengt Berg
ström, sektionens
vältränade ubåtsspeSpårar upp
cialist.
och sänker skickligt vilken
ubåt som helst, speciellt nr
23, under våldsamma krevader.
Bengt kreverade som nollan
kanske minns även en tårta
Sektiohelt nyligt.
nens ordförande heter
för övrigt också.
Bengt.

Sektionens snyggaste
vice ordförande heter Bodil
Alexander.
Hon korrespon
derar med andra kårsektioner
och reglerar ordförandes kop
pel då ordföranden blir oregerlig.
Vice ordföranden handhar också.
abiturientinfona som pre
nOllan turistar på. KTH.

en Moliere-pjäs,
men kommer frän
Skå.ne. Alla dessa
data till trots är han
tillsammans med ordför
ande sektionens mest be
trodde - han tecknar nämli
gen ymnighetshornet, sektionens postgirokonto. En kassör
t eker om siffror och kolumner.

Sektionens Sekretera
re - Sven Sigling,
svarar så. saligt snällt
som sockersöt sitron
saft smakar soliga som
mardagar, sökandes
skarpt spetsade svarta
spritpennors softa söv
ande svepande skrift.
Så.ngarnas smarta, så.
svalt smörigt sjung
ande sångsvan, sven- j
nernas sven -··Sven.
____...1

SNO
skriver SNO
ORD och uttalas
Martin Bakhuizen. Det
kan också. uttalas studienämndens ordförande. På stu
dienämndsmötena lättar E-Os
quar och E-Osqulda på sitt hjärta
vad gäller utbildningens innehåll
och uppläggning samt avnjuter
den utsökta förplägnad vilken
erbjudas av ESN's, Elek
tros studienämnds,
egen kock.
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Klubbmästarna Anneli Dahlberg och
Torbjörn Beite levererar och PRofiterar på din
fylla. PRE-squtt, höstfest och
vårbal är några av de arrangemang under vilka man kan
förlustas av PRogramrådets
betagande
omsorg.
PRogramrådet säl
jer pilsner.

Det
här är Jens
hansson. Jens är Tolveri
chef. Om nOllan vill ordna en
liten tillställning i 12:an med
sina kamrater så ska nollan
prata med Jens. Det går
bra att tala med Jens om
andra saker också. Ex
empelvis när man ska
städa upp i Tolvan.

Sektionens favoritgiftblandare he
ter Peter Agnva.11. Källarmästarens
uppgift är att mata automaten med
kaffe, din att mata den med enkro
nor. Hittar du en pilsner eller en gru
sig bulle i läskautomaten är det Peter
och hans anhang som kan förklara
hur det gick till. Joker är skoj.

Anna
Odelius le
der den sportande ungdomen
på. sektionen. Eftersom man behö
ver idrotta för att bli
törstig, söker vi alla
bevista de arrangemang som rekom
menderas av vår
idrottsledare. I
SOLA-stafet
blir

ver kläder, mär
ken eller nålar, skall
du vända dig till Öfvrigs
exklusivt fashionabla bou
tique i Tolvan. Patrik Lundqvist
lättar gärna din penningbör
da mot skälig ersättning.
Priset är fast,, men
tröjtrycket är för
handlingsbart.

J
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Nu har ni alla fått en ny SNO ! Och det
Men fortfarande saknas det som är
är jag, Martin som nu tagit över rodret
hela vitsen med omläggningen: Sche
efter Alfa. Jag tar genast chansen att
mat ska läggas på 4 1/2 år. Mycket
facka Alfa för en storartad insats! Det
arbete krävs för att få klart schemat
blir inte lätt att styra ESN-skutan lika
till jul. Då. kan det börja fungera htskickligt. Men som tur är finns Alfa
87.
kvar ombord.
Kurserna i ettan och tvåan fungerar
Ja, tänk att man till slut skulle få en
i stort sett bra. Men i trean och
alldeles egen sida i Emissionen!
fyran kan det vara lite si och så. För
Efter att ha legat i hamn hela som
att råda bot på det finns förslag på
maren är det dags att sjösätta ESN
att starta "inriktningsråd". Dessa
Alla är välkomna
skutan igen.
skulle bestå. av hå.de teknologer och
Vart ska vi då hän?
ombord!
lä.rare. På så sätt skulle man effektivt
Från utkiken siktar jag en stu
kunna få en bra uppläggning och samdienämnd i vilken _,.._.,._,..J-......_..___..__._...___.._........_....,_ .....,..._,..._..__....._..,A,.._,.,_.....__..
manhållning på inalla på. sektionen
Vad
riktningarna.
Skepp ohoj!
är engagerade på.
tror du?
nå.got vis. InforPÅ GÅNG
Informationen om
mationen om vad
ESN-möten: pnmo: tors 2 okt -86 kl
ESN's framfart över
som är i görningen
17:17 i Tolvan
KTH's vida vat
når alla, även dig.
secondo: i period 3, INFO
ten ska komma ut
Teknologernas enalla
för
gagemang rycker
Anslags
bättre.
med professorer,
tavlan ska bli ak
- 180-p-omläggningen: Nytt schema för lå
tuell och rolig att
lektorer, lärare och
87/88 klart till december. Ännu öppet för
En förslags
läsa.
alla andra som ar
förslag!
låda ska upp i
betar med vår ut
- KS-ar i En och Flervarre: Hur kan de
Kurs
Tolvan. ESN-mötet
bildning.
göras bättre? Tas upp på. ESN-mötet 2 okt!
erna är alltid ped
i period 3 ägnas
agogiskt upplagda
- LINSAM 4-5 okt -86: Studeranderepresen
åt nollan som då
tanter fr alla linjenämnder v alla tekniska
blivit konverterad
av skickliga lärare.
högskolor träffas här på. kåren.
(?). Snabbinfo om
Teknologerna blir
vå.rt inflytande på.
därför alla av
utbildningen utlovas.
världstoppklass. Dit ska vi hän!
Du som gärna vill vara med på. ett
Hur ska det gå till? Lugn, vi får ta en
hörn eller som har några frågor eller
sak i taget.
Stöt gärna på. ngn (valfri
synpunkter:
En stor sak på gång är 180-poängsom
oss i ESN!
av
betoning)
läggningen. (Du har väl märkt att de
Så. mönstra genast ombord på. ESN
extra 20 poängen redan förts in i be
skutan som besättning eller (fri-)
tygen?) Alla som tar examen efter 1
passagerare! Tveka inte! Besök oss då.
juli 1986 får nu 180 p.
vi angör Tolvan för nästa möte torsda
gen den 2 oktober kl 17:17.
Eder SNO allas ESN-rorsman

\�"""'==============\0
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STUDIEVÄGLEDNINGEN

Vi ha.r mycket a.tt informera om nu. Det
största. är
180 -poäng

Civilingenjörsutbildningen har klassats om
till 180 poäng. De · extra 20 poängen har
på. Elektro lagts endast på. de obligatoriska
kurserna i årskurserna 1, 2 och 3. Det
in�;bär att om du skulle komma upp i 160
poang med de kurser som du valt i det gamla
systemet kommer du att få 180 poäng i det
nya. Inga problem så. långt. Eventuellt kan
du bli "bjuden" på. någon 1/2 poäng eller så..
Det kan inträffa om du läst någon kurs på.
någon annan sektion, som tillämpat andra.
principer vid omklassificeringen.
Studiemedel

180-poängsreformen på.verkar studiemedlen
också.. I skrivande stund är de nya po
ängkraven inte fastställda. Den här termi
nen skall du söka på. dina 160-poängsbetyg.
OBS! Använd inte betygsutdraget med 180poäng på.! Om du gjort det och SSn
bråkar på dig, så ha överseende! Refor
men är efterlängtad, men ingen ville ha den
genomförd så. nära ett nytt läsår.
Studiehandböcker och tentascheman

En annan konsekvens omklassningen fått är
att studiehandböckerna och tentasche�at
är försenade - som ni märkt. Vi var lovade
att få. dem i juli. Nu säger man att det är
på gång...

Praktik

Många har gjort praktik under sommaren
och kommer upp till oss med intyg. Snälla!
De måste vara vidimerade kopior för att
kunna ligga till grund för beslut. Det är
förordning på det. Blanketter finns hos oss
- en enkel sak i ett ex. Men du får hålla
reda på blanketten själv. Godkänd del av
de 17 veckorna noteras nämligen bara på det
papperet. När du sedan lämnar i för a.tt få.
avgå.ngspraktik (dvs har 17 veckor) skall det
vara pi samma papper där de tidigare finns
antecknade.
Mllltirer

Hösten är repmå.nadstid och vi skriver så.
klart alla intyg som behövs för att du om
möjligt skall slippa kräla i busken mitt i
en tenta.period. Men vi har mycket att
göra så. här vid terminsstarten. Det är
därför bra om du kommer så snabbt som
möjligt med inkallelseorden och fyller i en
liten lapp om vilka kurser du skall läsa och
tenta. Snabbintyg blir sämre! Militärerna
har aviserat att man tänker bli mindre
tillmötesgående när det gäller anstånd för
repmöten. Vi vill gärna veta när någon
inte får anstånd, så att vi har en chans
att lära oss om militärerna verkligen ändrar
sina beslu tsgrunder och vad nytt som kan
vara viktig att trycka på.

Kokt under locket
Krlftsliktet

Stvl E
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Ar Studema ett nytt försök av
scientologerna att tjäna pengar?
Begreppet scientologi fär folk att dra öronen
åt sig efter att kritiker och offer för rörelsen
beskrivit dess metoder. Från början pre
senterades scientologi som en enastående
vetenskap och teknologi att lösa människans
problem. Efterhand har den antagit skep
naden av religion. Speciellt i Sverige ä.r
det fördelaktigt att uppträda som religion.
Skattelagarna är mycket förmånliga för re
ligiösa samfund. Lagen om religionsfrihet
ger möjlighet att sprida vilken smörja som
hel_st bara man benämner det religion.
Nu när scientologerna lyckats etablera sig
som religiösa fanatiker i folks medvetande
dyker Studema upp och presenterar sig som
ett seriöst undervisningsföretag byggt på
L Ron Hubbards vetenskapliga framgångar
inom studieteknikens område.
Ideen är inte ny ifrån scientologernas sida,
redan i slutet på 60-talet fanns det samröre
mellan en firma American Business Collage
och scientologerna.
ABC erbjöd träningskurser för yrkesmässig
och personlig utveckling. Studema. erbjuder
nu BSM-kurser (Basic Study Manual av L
Ron Hubbard) till KTHs alla teknologer till
ett pris av 4300:-. Kurserna som utvecklar
din person på studieteknikens område erb
juds till skolor och företag.
Vad är det för personer som jobbar på
Studema, hur bemöter de en möjlig kund?
nollan Arne Wahl, intresserad av BSM, be
sökte Studemas kontor.
Bakom en bastant ståldörr breder ett stort
ljust kontor ut sig. Välklädd personal i slips
ber mig sitta ner i väntrummets bekväma
soffa. Rummet är stort och inredningsar
beten pågår fortfarande. Strosar runt lite
och känner på atmosfären då jag upptäcker
en dörr på glänt in till ett angränsande rum.
På bordet står en en apparat mycket lik en
gammal AVO 8 med två. kablar som slutar
i var sin metallcylinder av modell större
batteri. Var har jag sett den förut?
Hinner precis passera dörren då en av Stude
mas ansvariga hälsar mig välkommen och
visar mig in i ett konferensrum. På min
direkta frå.ga om Studemas kurs BSM in
nehåller nå.gon form av scientologi antar han
en avvisande attityd och förnekar bestämt
att kursen är scientologi.

\.>---- ----------------/

-Vi sysslar med vetenskap.
En nå.got underlig kommentar då. scien
tologerna från början hävdade att deras lära
är en vetenskap.
-Kursen bygger dock på forskning och
resultat framtagna av L Ron Hubbard. De
flesta av vår personal är scientologer eller
har gått scientologkurser.
-Det stora problemet vid studier är att
man inte förstår ords betydelse. Låt mig
fråga vad ordet algebra betyder för dig?
nollan måste erkänna att ordet för honom
är svårdefinierat.
-Ordet kommer från arabiskans ord för
överflyttning och betyder räkning med bok
stäver. Känner du den enorma skillnaden
nu när du har ordet klart för dig. Vå.r
kurs lär dig förstå det du läser. När det
gäller förståelse och att göra sig förstådd
innehåller kursen en kommunikationsdel.
Lustigt, tänker jag, det första scientologerna
brukar erbjuda är en kommunikationskurs.
-Har du känt några av följande reaktioner:
magont, huvudvärk, hungrig, sömnig/gäspig,
förbittring, känsla av tomhet, förvirring
eller uttråkning i samband med studier,
frågar han mig med allvarligt oroad min.
Om du gör det kan det tyda på allvarliga
studieproblem.
Med vår kurs och vårt stöd behöver du
aldrig vara orolig för dina studier. Kursen
ger dig en enorm skjuts och du kommer
att gå fram som en slåttermaskin bland
tentorna.
Men hur ser själva tekniken ut?
-Ja du förstår vad jag än säger så kan jag
bara ge dig små pusselbitar som var och en
för sig inte ger en rättvisande bild.
Men hur ser själva tekniken ut?
-Man mä.ste gå. kursen för att förstå och vi
är övertygade att våra kunder blir så nöjda
att vi betalar tillbaka 80% om någon skulle
vara missnöjd. Du kommer att få små. kort
som du fyller i dina. tentemensresultat på
och skickar till oss. Vi för statistik över dina
framsteg och griper in när det går snett.
Han har en oerhörd övertalningsförmåga
och har skapat känslan av vi tillsammans
redan genomfört kursen och nu analyserar

det fantastiska. resultatet. För att visa
vilken framgång kursen har haft utomlands
tar han fram en pärm med referenser. Visar
brev som börjar "To whom it concem" och
fortsätter med en lovsång om kursen.
Har man kommit i kontakt med scientologer
förut känner man igen stilen. När kritik om
scientologins fantastiska resultat framförs
brukar det dyka upp intyg som börjar "Till
den det vederbör" och fortsätter med en
lovsång om scientologins förträffiighet.
Pengar!
Det är allmänt känt att en teknolog inte har
några större summor att röra sig med. Vår
nOlla är inget undantag.
-Visst kan kursen verka dyr om man stirrar
sig blind på de 4300 kronorna. Om man
däremot tänker på vad man tjänar in på
att gå. ett år mindre på. teknis är det ju en
struntsumma.
Arne förklarar att det nog blir kärvt att
skrapa ihop den summan när hyran är
betald och hunden fått mat.
-Arne, du ska veta att jag har känningar
på. en del banker och kan nog få. fram några
förmånliga lån. Det blir ju bara några
hundralappar i månaden och det tjänar du
ju in ganska snabbt. Ta ett ett jobb under
sommaren och kursen är betald.

0

Vilka banker?
-Egentligen ska jag väl inte säga det, men
Handelsbanken är en.
Jag måste nog fundera på det här.
-Vad är det du hänger upp dig på.? Jag kan
kanske förklara om det är något du undrar
över.
Tack, men jag ska nog fundera på. det här.
På. vägen ut passerar jag rummet där den
på. nå.got sätt bekanta apparaten stod. Nu
är dörren dock stängd. Men var har jag sett
den förut?
Jamenvisst, en liknande apparat har jag ju
sett på bild under ett besök bland kon
sumentverkets dossier med anmälningar mot
scientologerna. Det är en E-meter, kon
sumentombudsmannen ansåg den olämplig
för försäljning redan 1975. Scientologerna
hävdar att det är ett religiöst hjälpmedel vid
mätning av en människas andliga tillstånd.
Apparaten i sig är en resistansgivare och
mäter endast kroppens fysiska motstånd.
Man tar sig för pannan och undrar om inte
Studema bara är ett nytt försök av scien
tologerna att tjäna pengar på. människor
med problem?
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nOllNING I VÄSTERÅS
Måndagen den 25 Augusti kom nollan för
första gången till högskolan i Västerås och
mottogs av VS, Västerås Skaenderi, och fad
drarna. För att bevisa nollans dumhet utde
lades ett omöjligt diagnostiskt prov i ellära
som nollan godtroget försökte lösa. nOllan
lyckades naturligtvis inte skrapa ihop någon
poäng trots att nOllan skrev på alla tal.
Efter en snabb men rättvis granskning av
Osquar arkiverades skrivningarna i papper
skorgen, till nollans förskräckelse.

Nästa dag motades nollan ut till den närbe
lägna ön Björnö. På vägen upprättade Os
quar en vätskekontroll där nollan för första
gången kom i kontakt med öl. Eftersom
nollan i sin outgrundeliga dumhet inte vis
ste hur man häfver öl, visade Tobe och Lasse
nollan hur man häfver ur flaska respektive
sejdel. Resten av dagen fick nOllan spela och
leka, nollan blev då så yster att en nOlla.
sprang ut i det iskalla vattnet.

nOllan indelades sedan med fast hand i
tre nOllegrupper, som nu även fått sina
nOlleuppdrag. nOllans första dag på Elektro
var därmed avslutad.

Resten av veckan tillbringade nOllan med
att räkna + & - under Osquars överinseende.
Veckan efter, på tisdagen hade Osquar och
ekonomerna ordnat en stadsorientering som
E-nOllan, trots sin dumhet, var ekonom
nollorna överlägsna. Lokalpressen följde
naturligtvis upp evenemanget vilket resul
terade i att Osquar och div. nollan hamnade
på förstasidan i VLT.
Eftersom VästeråsnOllan inte vet något om
gasquer och elektrosånger, hade Osquar en
sångargasque för nOllan då nollan skulle lära
sig de vanligaste E-sångerna. nOllan fick sill,
potatis & nobbe och frequensnormalerna
Ove, Michel & Martin försökte ihärdigt lära
nollan sjunga. Tobe lärde nollan till nOllans
förtjusning sjunga (?) 'Raj-raj'. Eftersom
nOllan, inte helt oväntat, sjöng så otroligt
dåligt beslöt Osquar att ta med nollan på
tisdagspuben (på Kårhuset Västerås) och
där ytterligare öva sångerna.
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Martin Wennberg och Anders Johansson
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STAFETTEN MELLAN TVA RADIOOMRADEN
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Elektrosektionens lag sprang SOLA
stafettten i Televerket Radios tröjor.

:::
·.·
·.·

,:,
:::

Du, som har kval ifikationer, behöver inte
s p r i n g a till SOLSTA'N. Sök jobb vid
Radiokontoret i Karlstad, så bjuder vi på
flyg resan dit.

(:(·:·

)
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:::

Televerket Radio har de intressanta framtidsjobben!
Ring Bengt Andersson , 020-75 50 93,
ankn 2720, så får Du veta mer.
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SOLA-stafetten
Yrvakna efter Vårbal med post kör samlades
trettio nyfikna E-teknologer vid Zinkens
damm kl 10.00 fredagen den 2:a Maj. Ny
fikna på vad?? Jo, på SOLA-stafetten som
vi skulle medverka i under tre dygn. Vi åkte
iväg i fyra minibussar mot Göteborg.
Redan på halva vägen började strapatserna.
En buss hostade till, tappade sugen och
vägrade starta mer. "** !!%/(kraftuttryck)...
firman som lovat att den var i toppskick!"
Efter lite krus och Övertalning blev bussen
snäll igen och vi kunde fortsätta. Väl i
Götet strålade vi samman och begav oss till
starten.
Vår startkvinna Sara, iförd rosa tränings
overall och Tom & Jerry-ballong, tog initia
tivet redan från början och ansatte tonen i
loppet (vår ton). Sedan var cirkusen igång.
Vi som inte sprang åkte runt, vattnade och
hejade på vår löpare.
När den första nervositeten och täten släppt
fick vi riktigt bra snurr på servicen samt
löpandet och vi nådde första etappmålet
i Lilla Edet betydligt tidigare och lättare
än vi hade räknat med. Efter vila och
försäljning av hafvrebollar för att få vår
ekonomi på nyduschade fötter fortsatte lop
pet med gemensam omstart.

Klockan var nu elva och vi sprang i mörker.
Det började bli svårt att känna igen vår
löpare i den stora massan av deltagare,
ballongen var tyvärr inte illuminerad. Och
på den vägen sprang vi.. .
...i Trollhättan där vi åkte lite vilse och höll
på att tappa bort loppet och vår kämpe
Jens...
. ..ett träd stod i vägen för
Sara...
... Vänersborg, Mellerud...
...vi
väntade och väntade men inga. löpare dök
upp och Peter blev utan dricka...
...Åmål,
Säffle...

Under målgången i Karlstad vid femtiden
på lördag eftermiddag glänste Alfas bara
överkropp och väl i mål hade vi naturligtvis
klart distanserat Team Ölrus. Efter inkvar
tering, under en trappa på Högskolan, fi
rade vi våra hjälteinsatser med en jäs och
pös-middag för att sedan gå på "den avs
lutande, pulserande, svettiga, härliga festen
på Hyttan".
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Tack till MLT, Televerket Radio samt Simon
för sponsring och hjälp.
Du som tycker att det här verkar vara
GREJEN, prata med ldrottsledaren Anna
Odelius E-84 eller vice Lasse Eriksson E85 och håll ögonen öppna i början på nästa
termin då anmälningar tas upp.
Svala Höstkramar
Anna & Svante

I

Hostmedicinen
som löser
segt slem.

ACO l.AK(MlOll Al. Tn: Ol-1)00210.

Har du problem med segt slem i luftrören som
inte går att hosta upp? Ta Bromhexin som löser
upp slemmet! Bromhexin från ACO finns både
som hosttabletter och som lättflytande, socker
fri mixtur på närmaste apotek.

Bromhexin från ACO.
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På turne med Valhall

Så var vi då äntligen på väg. Trots Källmans ,
sedvanliga "akademiska timme". Första
stopp, systemet ODENgatan. Där inhand
lades 8 backar urquell. I Södertälje upptäcker .
ank-jäveln att hela reskassan ligger uppbun
den i pilsnur. Ett snabbt överslag gav att
bussen drog 4 öl per mil, så nu gällde det
att kröka för att kunna handla bensin.
För att stimulera bensinkassan beslöts att
var femte öl var gratis! (Klarre fick visst
tre).

I

För att kunna hålla tidsplanen d.v.s hinna
till Götet före kl 18.00 (cortegens start
tid) insåg vi att piss-pauser skulle innebära
kraftiga förseningar. Olika lösningar disku
terades. Brage kläckte dock ett förslag som
genast måste provas. En håller i, en öppnar
bakdörren och en pissar. En bieffekt blev
ett gigantiskt världsrekord i kissemannen.
Nämnas bör även den röda volvon som
,i tron om att det regnade, fick en liten
"dusch" vid en omkörning.

På natten blev vi ännu fullare. Det var visst
nå'tt natt-fnatt (typ kårmaskis).

Så var det torsdag. Sillfrukost. Bäsk kan
göra underverk
Klas ,detta är otroligt.
Lysna på snacket !!!!!
Vilka pappskallar.
På dagen bastade vi och drack öl.

På kvällen anordnade festu en hemlig resa.
Vi gick runt i hela Göteborg, jobbigt!, och
hamnade så småningom på jvgstn. Där
väntade ett tåg. T å.get å.kte till Varbergs
fästning. CCC löste försenings-problemet
på Magnus sätt. Inne i de gamla slottssal
arna var det uppdukat för räkfrossa. Vi åt
så. att vissa Källman kräktes.

,'-
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Lösningen var dock inte helt perfekt. Säll
skapets damer fann ett visst obehag vid
tanken på att behöva nyttja bakdörren. Vid
ett temporärt stopp för att stilla damernas
behov fann vi en liftare. Han fick en pilsner.
Nåväl, taktiken höll. På slaget 18.00.00 rul
lade bussen in på. chalmers, och grabbarna
gled in i tåget likt en extra vagn, och blev
genast ett byte för tv:s giriga kameror. Vad
som sen hände råder det delade meningar
om, men en sak vet vi, fulla blev vi. D-noll
k ordnade med en trevlig katakombsittning
för oss och EKAK och Bamse. Göran såg
trött ut.

"""-----
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Åter på. Chalmers nå'n gång på natten.
Där hittade vi vå.ra 10 backar sola-öl, som
Pripps donerat till våra törstiga strupar. Vi
provade den.
På fredagsmorgonen väcktes vi av knäpp
ande attache-väskor. Efter en snabb rekog
nocering insåg vi att våran sovalkov var en
föreläsningssal.
Efter två. dagars hårt träningsläger var det
så. äntligen dax för SOLA- stafetten. Coach
en T-A beordrade kolhydratsuppladdning:
Öl och spagetti.
Brage kokade spagettin.
Lagets stora stjärna Biff anlände.
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Efter mä.ltiden lottades sträckorna. Sträck
ans längd var av underordnad betydelse,
huvudsaken var att man fick springa tidigt.
Ankan drog en vinstlott, kort och först. Här
luktar supa.

Efter fem minuter hördes :"Nu blev ni rädda.
nr 117, ha ha".
Ett nästan fulltaligt lag rulla.de vidare (ett
par stycken kvarglömda. vid en hamburger
shop).

Men först skulle bussen dekoreras. Den
vattenlösliga. färgen var snabbt på. plats.
Vid granskning av färgburkarna. visade det
sig att färgen var vattenfast.
Coachens taktik var: gå. ut löst och sänk
tempot. Och ingen öl under sista timmen
före enskild start.
Enda orosmolnet var om la.get skulle dop
ingtestas.
Första etappstoppet var Lilla Edet. Där
skojade tävlingsledningen lite med oss. Föl
jande ord ljöd ur högtalarna: "Som alla
deltagare vet, är det förbjudet med alkohol
haltiga drycker. Dessa skall snarast ställas
mitt på. fotbollsplanen för beslagta.gning".
Paniken började sprida sig i laget.

I Säffle sket vi. Eftersom det inte fanns
nä.got skithuspa.pper så delade grabbarna
broderligt på. en SvD. Alla utom coachen
som ha.de två. egna rullar.
Facit: fem kvarglömda.
Andra dagen var det för jävla varmt. Men
vi hade ju pilsnur. Tur.
30 mil och 15 backar senare nä.dde vi mä.let
i Karlstad.
Nu väntade ett jättekalas. På. PRIPPS.
Jocke ta.ekade "Team ölrus" för en mycket
lyckad reklamkampanj mellan Göteborg och
Karlstad.
Under hemfärdan på. natten upptäckte Bal
der en hel back. Han fixa.de det nästan.

Hejd6

Oden " Allfadern" & Klas-" As" ä.t Team olrus , lag 1 17
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Vid årets Sola-stafett från G öteborg till
Karlstad 2 - 3 maj deltog flera lag från Elek
tro, däribland veterangänget SLADDG RUPPEN. Hur gick det då för de gamla komp
isarna? Vad hände på Karlstad torg? Här
följer några glimtar från vårens stora stu
dentfest på riksväg 45.

1-
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Trampfeber

-Vilket nummer har vi i år?
-Sarruna som alltid, 83.
Det är två veckor före stafetten och slad
dgruppen har samlats hemma hos Magnus
för att fördela sträckor, fika och dela ut nya.
lagtröjan (sponsrad av Ericsson Cables).
-Vem kan springa den långa biten, 13.3 km,
från Å mål?
-Hur länge får vi sova i Vänersborg?
-Finns det mer prickig korv i köket?
Frågorna haglar och planer gör upp. Till
slut finns det villiga löpare till alla de 31
sträckorna och 226 km som skiljer Göteborg
från Karlstad. Elektros veteraner är fit for
fight igen, för 14:e året i rad!

-Kolla om G ung i Häcken och Ultuna Löp
magar är med i år också?
-Tror ni Scwettes Nalta vinner i år? Eller
blir det Upplandskubbarna?
-För några år sedan ställde ett lag med
enbart flickor upp. De lär ha kallat sig för
Springorna...!
Ingen återvändo

Vid femtiden på fredagen befinner sig un
gefär halva laget på Heden bredvid Ullevi,
och väntar på att starten skall gå. Slutligen
smäller startskottet och jakten längs riksväg
45 har börjat! Ivriga löpare och tutande
fordon myllrar ut från G öteborg: Nu gäller
det att följa sina löpare och att placera ut
avbytarna på. rätt plats i rätt tid.

Mot Sveriges framsida

Å tta på morgonen vid Telefonplan: blia.rna
med de första löparna ger sig iväg. Dagen
är solig och humöret stiger snabbt. Vi har
50 mil till Göteborg och fördriver tiden med
att dra skämt om de värsta tabbarna. förra
året samt kolla in deltagarlistan för att se
vilka 120 lag som blev lyckliga nog att få.
, komma med:
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Till vår förargelse noterar vi att Team
Quarl, d v s Chalmers E-lag, som van
ligt kör runt i en minibuss med högtalare
på taket och terroriserar omgivningen med
mindre välfunna kommentarer på spydig
Göteborska.
Vid halvtiotiden går Elektros första lag
i mål i Lilla Edet, en lämplig plats för
toalettbesök (vilket framgår av namnet) och
dusch, inna omstarten gå.r 22.45.
En underbar natt

Natten är fortfarande kylig så här års, så.
Jörgen, Curt och de övriga löparna pälsar
på. sig inför etappen till Vänersborg, dit vi
räknar med att nå. vid ettiden. Ett par av
bilarna har kört i förväg för dusch och ett
par timmars sömn på gymnastiksalens golv.

För dem som skall vara med på den följande
etappen till Mellerud blir vilan dock inte�
särskilt lång. Halvtvå purras "hundvak- •.·
ten", och trekvart senare går starten för 45
km mot gryningen.
Högtalarbilar används av många lag som
försöker muntra upp sina löpare med musik
under arbetet. Invånarna längs 45:an är
nu luttrade efter 18 års SOLA, men för
tio år sedan kunde det hända att böndernai·
förskräckta flög ur sina sängar och släppte
gårdvaren lös, då någon följebil kom rul
lande förbi vid fyradraget på morgonen med :-:.��;
" Je t'aime" dånande ur högtalaren.
Resultaten börjar komma upp vid omstart
erna nu, och vi konstaterar belåtet att
"nattsuddarna" hämtat upp många plac
eringar.
Varma i kläderna
I Å mål anländer den pigga styrka som skall
förstärka laget på de avslutande sträckorna.
För dagen har man bildat ett joint venture
med Linköpingsstudenterna, så att Sladd
gruppen blandas upp med LiTHe välträna
de Y -, I- och D-are.
Dagen är varm och vacker. Och solen har
sin gång. De snödrivor som överlevt april
kommer att möta Döden på eftermiddagen,
ty hettan är ovanligt intensiv för den här
tiden på året. Vätska går åt i allt större
mängder, och ett par lindriga kollapser
inträffar hos andra lag bland dem som har
tagit ut sig för mycket och druckit för litet.

Målgång och fest
Vid Skutberget är det omstart halvfem, och
nu gäller det att pinna på. för att göra en
imponerande finish in till torget. Framför
målet väntar laget för att göra må.lgången
till en show. Löparna kläs snabbt ut i fan
tasifulla munderingar. En del får skidor
eller rullskridskor på fötterna. Andra pa
raderar i mål spelandes någon glad trudi
lutt på banjo ,eller dragspel. De flesta
får sällskap av hela sitt lag över mållinjen.
Målgången är en årlig folkfest för Karlstads
borna (de har ju tyvärr ingen Quarneval,
stackarna).
Champagne korkas upp, lagfoton tas och
sedan är det några timmars dusch och slap
ping vid Idrottens hus innan Ulf som mång
årig lagledare lotsar Sladdgruppen till mid
dagen och delar ut entrebiljetter till kvällens
fest.
Skratt och glada repliker flyger mellan bor
den:
-Hur mycket slog vi de andra Elektrolagen
med?
-På onsdag börjar träningen för 1987års
SOLA. Vilka hänger med?
-När börjar festen?
-G uud vad roligt det har varit. Men jag
kommer att somna. över tallriken!

Mot S O LA 1987

Efterhand visar det · sig att vi hamnat på
24:e plats av 106 fullföljande lag, ett resultat
ungefär i nivå med det vanliga. Målsätt
ningen för nästa år är dock klar: en plats
bland de 20 bästa, och en halv minut bättre
per man.
Tack alla löparkamrater. Nästa år är det
dax igen.
Kom ihåg: Det viktigaste är inte att kämpa
väl utan att vinna!
Anders F Drangel
\--
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Spritens historia 1 (4)

Vinet

Vinet och vinodlingen har varit känd un
der cirka 3000 år och härstammar ursprung
ligen från trakter som i dag kallas Mel
lanöstern och Centralasien. När handeln
mellan medelhavsländerna börja.de utveck
las kom också. europeerna. i kontakt med
vinet som genast blev en uppskattad han
delsvara.. Kunskapen om vinodlingen spreds
till grekerna som raskt förde den vidare
till romarna. Romarriket utvecklades och
i takt med erövringarna. planterades och
skördades allt mera druvor.
Hur vinet upptäcktes vet man inte, men
antagligen smakade någon på. vindruvor som
börjat jäsa. I alla åldrar har också. andra
jästa frukter tilltalat inte bara människor
utan också. djur. Sturska babianhannar och
en och annan elefant har också. . upplevt
känslan av att vakna upp med en förunderlig
huvudvärk. Det äldsta ruset upplevde dock
gamle Noa. Glad i hå.gen somnade han
berusad och i bara mässingen i hyddan
varvid hans söner hittade honom utslagen.
Nå.got som inte alls var passligt på. den
tiden.
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Jäsa
Utan mikroorganismer skulle vi inte kunna
leva och inte skulle vi kunna få. nå.got vin
heller. På. vindruvans skal finns en mängd
jästsvampar som få.r näring av soc��et ! vin
druvan när den har pressats - Jasmngen
har börjat! Jäsningen (här nedbrytning
utan syretillförsel) fortsätter tills sockerha!
ten blir för låg eller tills alkoholhalten bhr
för hög - jästen dör. Jäsningen kan också.
stoppas manuellt genom att man till ex
empel sänker temperaturen. Jästen måste
sedan tas bort för att en ny jäsning i butel
jen inte ska kunna ske. Det görs genom fil
trering eller upphettning av vinet innan det
tappas på. butelj.
På. vindruvans skal finns också. andra jäst
svampar som brukar benämnas vild
jäst. Även den deltar i jäsningsprocessen,
men dör dock redan vid en alkoholhalt av
4-6 %. Innan den dör hinner den också.
producera andra ämnen än alkohol som
kan bidra med både smak och doft, på
gott och ont. Resultatet kan därför bli
ganska osäkert. Ofta pasteuriseras v!n
musten för att helt befrias från den naturligt
förekommande mikrofloran, och istället till-
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sätts renodlad vinjäst. Engelsmännen är
framförallt engelsmännen som använde sig �
idag de som renodlat använder sig av vinjäst
av tekniken för handeln med Spannien och
och gör vin på allt utom vindruvor och
Portugal, vilket förklarar de engelska namgamla strumpor. Man använder sig också
nen på de olika sorters sherry och portvin
av andra metoder för att hämma vildjästens
som finns. Starkvinerna "omdrogs", för
att bli klara, eftersom de var känsliga för
jäsningsdeltagande. T ill exexmpel genom
fällningar. Man tillsatte vispad äggvita och
att tillsätta svaveldioxid, då vildjästen häm
rörde om för att äggvitan skulle dra med
mas mer av svavlet än den rena vinjästen.
sig
alla små partiklar när den sjönk till botFötter
ten. Metoden för klarning och beredning
Framställningssätten är nog lika många som
av vin med äggvita utvecklades redan under
det finns olika distrikt. Inom varje dis
romersk kejsartid.
trikt finns det sedan en hel uppsättning
med olika slott och herrgårdar som gemen
samt använder sig av ordet chateau i sitt
varunärke. Några av de mest kända distrik
ten är till exempel Bourdeaux, Beaujolais,
Roussilion, Val de Loire i Frankrike, Rhein
och Mosel i Västtyskland och Rioja i Span
men.
Att pressa vindruvorna varierar snarare i
tiden än för platsen. Från början lindade
man in druvorna i linnedukar och vred om
för att få ut mesta möjliga saftmängd. Men
det man först kommer att tänka på är
nog vintrampning. Efter att ha trampat
Vin plantor , Palomlno, för 1herrytlllverknlng
fötterna blodiga kom man på att det var
I Jerez de la Frontera
bättre att använda sig av skor som man slogi
spikar på snedden på sulan i och undvek
Sverige
på det sättet också diverse underliga biTill Sverige kom vinet på 1000-talet i sam
smaker. Ännu lite senare använde man sig
band med kristendomen. Vinet blev så
av stora trä.konstruktioner, pressar, för att
småningom en populär sällskapsdryck inom
pressa saften ur druvorna.
hovet, men bredde snabbt ut sig hos medel
klassen. Under 1700-talet började också
krogarna märka av vinets popularitet, den
destillerade spriten har fått en allvarlig kon
kurrent.
Det var de sk vindragarna som stod för
transporten av drickat från hamnen till
vinhandlare och vinskänkerier. Vid 1500talets början upprättades dragarnas första
skrå.
Först 1678 omnämns vindragarskrået som
ett självständigt skrå. Vindragarskrået va
rade dock inte så länge (tidigt 1700-tal)
på grund av att åldermannen dömdes för
Sockerhalt1mätnlng p6 Chateau d'Yquem
att ha förskingrat skråkassan samtidigt som
flera av vindragarna hemfallit åt fylleri och
Dyrbarare än guld
dryckenskap. Skrået upplöstes och istället
Vinet kom så småningom att bli en stor
bildades ett arbetslag som organiserade sig
värdefull
så
des
betrakta
och
ara
precis
på. samma sätt som det gamla skrået.
handelsv
handels
de
eskortera
p
att stora krigsskep
På. 1800-talet började speciella vinhand
fartygen som förde hem vin. Ett annat
larfirmor dyka upp. Vinet lagrades som. det
problem man hade var att vinerna ofta
kom i buteljer eller i tunnor. Efter lagrmg
hann surna innan man nådde hem. Genom
en t�ppades vinet upp, korkades, etiketter
att "sprita upp" vinet ökade hållbarheten
ades och kapsulerades. Korkarna kokades
och starkvinet var uppfunnet. Det var
och mjukades sedan upp med hjälp av ett /)
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klämverktyg som kallades för korkgroda. Så
småningom började vinhanteringen mer och
mer att industrialiseras varvid det gamla
hantverket började slås ut.
1917 bildades V&S som löste in vinhandlar
firmorna och övertog vindragarnas utskänk
ningsmonopol. Under 60-talet fick vinet sin
riktigt stora popularitet och vinet dricks allt
oftare istället för de övriga spritsorterna.
Hösten 1983 lanserades lantvinerna som vann
en otrolig uppskattning, året efter uppgick
andelen sålda lantviner till 33% av vinförsälj
ningen. 26 länder exporterar vin till Sverige
och 1985 drack svenskarna upp 46,6 miljoner
liter rödvin, 34,9 miljoner liter vitvin och 2,7
miljoner liter stark- och mousserande viner.
Några udda
Framställning av mousserande vin har alltid
fashinerat och är väldigt speciell. Efter
sedvanlig jäsning, buteljeras vinet och får
slutjäsa i flaskan. Varje dag roteras flask
orna (ett åttondels varv) för att efter av
slutad jäsning ställas upp och ner. På så
sätt samlas den döda jästen i flaskhalsen och
man fryser nu ned flaskan så att en ispropp
bildas. När isproppen med den döda jästen
är borta korkas flaskan på nytt och om vinet
kommer från rätt distrikt får det kallas för
champagne.

En annan speciell framställningsmetod är
att låta druvan börja jäsa på stammen.
Sauternes viner, som är fylliga, söta vita
viner, produceras av druvor som blivit an
gripna av ädelröta, en mögelsvamp. Dru
vorna förlorar det mesta av sitt vattenin
nehå.11 och ser ut som russin. Resultatet
blir små mängder av mycket koncentrerad
druvmust med hög sockerhalt och speciella
smak- och doftämnen frå.n mögelsvampen.
VM i vin?
Vinkunskap är en internationell tävlingsgren
som samlar allt fler deltagare, naturligtvis
ivrigt påhejade av de vinproducerande län
derna. VM i tyska viner håller just på
och det svenska laget är favoriter! Vinner
Sverige få.r man föra hem vandringspriset
eftersom man redan har vunnit en gå.ng.
Tips
På. S:t Eriksg 119-121 ligger Vin- och Sprit
historiska museet. Har du redan varit där
så vet du att de har mycket att bjuda
på. Kanske har du till och med upptäckt
att det finns mycket interssant inte bara
i flaskan, utan också på vägen fram till
Systembolaget. Värt ett besök.
Veckans vintips tel: 08-13 54 00

Vinkällare I Chateau Mouton-Rotchlld
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Svensk brännvinshistoria i årtal.

1467 Krutblandaren Mäster Berendz i Stock
holm inhandlar n8.gra örtugor aqua vitae
{här=destillerat vin) fr/1,n Lubeck. Det
skall användas som ingrediens i kruttill
verkningen - men visar sig snart kunna
drickas ocks8.. Brännvinet hade kommit
till 'Sverige.
1494 Sten Sture d.ä. utfärdar förbud mot att
"brenne eller selje nakot brenthwyn her i
Stadhin" (Stockholm).
1,4.95 Köpmannen Cort Flaskedragare /6.r kung
ligt privilegium att sälja brännvin till
Stockholmarna.
1527 Pesten härjar i Sverige. Johan 111 ger or
der om att brännvin skall användas som
medicin för att förhindra smittospridnin
gen.
1590 Under Johan III:s ryska fälttdg lär sig de
svenska knektarna att man kan bränna
brännvin av spannm6.l.
1622 Gustav Il Adolf beslutar om försäljnings
accis (skatt) pd brännvin, vin och öl.
1698 Husbehovsbränningen förbjöds, mycket
tack vare Urban Hjärnes energiska in
satser.
1 709 Nöd i landet efter Poltava. Karl XII
förbfuder brännvins/ramställning av bröd
säd.
1 746 För första g6.ngen gör man brännvin av
potatis (att framställa sädesbrännvin lärde
sig svenska hären i Ryssland p6. 1 590talet).
1 756 Yppighetsförordningen stadgar importför
bud p6. bl.a. sprit, vin och öl. Alla bränn
vinspannor indras samtidigt till staten.
1 758 Lönnbrännes 250 000 tunnor spannmlll.
1 780 Gustaf Ill:s kronobrännerier tar hand om
brännvinstillvrkningen.
1 787 Husbehovsbränningen släpps helt fri.
1829 En beräkning över antalet brännvinspann
or i Sverige kommer fram till siffran
1 75000. Genomsnittssvensken dricker 40
liter brännvin om 6.ret.

1855 Brännvinsförordningen kommer till.
Syfte: att skapa ordning i handeln med
brännvin och att reducera det enskilda
vinstintresset.
1860 En ny tillverkningsförordning stoppar hus
behovsbränningen.
1865 AB Göteborgssystefnet bildas.

1850 N8.gra bergsmänn i Falun bildar det första
systembolaget, "i sedlighetens intresse".
Vinsten skall g8. till allmännyttiga ända
m6.l.

Denna uppställning är hämtad ur system
bolagets fickalmanacka.

1 91 9 Systembolagen /8.r monopo
försäljningen.
1 922 Folkomröstning om ett totalförbud.
889 000 röstade för och 9f5 000 mot
förbud.
�
�
1938 Antalet systembolag mi�ska es f-'. ln 121
..
till 41,._ i en ny förordning_.
y
1 941 Högsta mot bokstilldelningen sänks ]r8.n 4 , ·
till s liter i m6.naden. k.:.
:X.. �
1 9.l,4. Tillsäts den nykterhetskomm�sotn
'1 9�9� '
föreslli.r restriktionssyst,emets av, kaffande.
1 955 Motboken slopas. Systembolagen sam
mansl8s till ett riksbolag. Starkölsförbudet
upphävs.
1 957 Riksdagen beslutar om spärrlistor och legi
timationsskyldighet. Systembolagen bör
jar sin propaganda för mildare dryck!
I) ,
esvanor.
1969 A vstängningsförfarandet och legitimatio
nsbestämmelserna skärps.
1 965 Alkoholpolitiska utredningen tillsätts.
1969 Inköpst!ldern sänks till 20 IJ.r {den 1 :a
juli).
1

Bengt Bergström
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Chucken, bueken!!!!!!!!!!!

Vadå SQUVALP?
Onsdagen den 14 maj slog "teknisterna"
till igen till alla "journologers" fasa, citat
från aftonbladet. Totalt kaos från början
men sedan bröt paniken loss. 1 1 käcka
sektioner från KTH stod uppsamlade på
gräsplanen utanför nordiska museet å kong
lig Djurgården. Startskottet smällde kl
14.08 eftervars hela armadan stormade fram
och fullkommligen slukade i sig den av
squvalpstaben ihopsamlade högen av bråte
från stockholms alla containrar. Mera junk!
Den ärorika Elektrosektionens representan
ter tog givetvis telefonen och diskbänken
allt efter mekanikens lagar om flytkraft, för
att bygga en liquid bar med kontaktmöjlig
heter. Mutor slogs i glasen, tält restes men
var fan var spiken? Nåja, nubbar får väl
duga, och snart stod alla ekipagen klara
för att prövas i Nybrovikens klara vatten.
PANG, igen!

Vad hände då med "Äläktro"?
Lugn, bara lugn.
När alla andra sektioner hade sjösatt sina
farkoster så skred Elektrosektionen till verk.
Nu skulle i alla fall säljakten i nybroviken
stoppas. Men vad händer? Jo, redan innan
"Green peace 8" nå.r vattnet så. sjunker far
tyget. Illistiga agente� frin andra sektioner
hade varit i farten. SANKT!, pryddes skyl
ten som steg upp ur vattnet från r;'s farkost.

�· ,

Nästan alla lag klarar starten galant och
med ett hjälp av ett rör så. tar sig VOVsektionen i mål först med Bergs-sektionen
hack i häl. Givetvis så. diskas VOV och Bergs
;�amstår som segrare.

Senare på kvällen hölls ett kalas å maskins
loka�!teter ssm infriade alla förväntningar
betraffande E. 1:a priset gick i år igen till
Bergs, men som så många år tidigare erhöll
E-sektionen priset för mest studentikosa
uppträdande och det är väl det som squvalp
handlar om, säg?
Tack lag "Grönt piss", Mäts Ancker,
Ann� Wejke, Anneli Dahlberg, Bodil Alexander, Torbjörn.
.;,
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90-talets ledningssystem för luftförsvar

@I

En ny generation av ledningssystem kommer att utvecklas inom vår division
Försvarselektronik under de närmaste åren. Arbetet bedrivs i projektform samt
i samarbete med kundrepresentanter och andra industriföretag.
För tillämpningen luftförsvarssystem behöver vi förstärka med ett antal med
arbetare inom följande områden:
• Systemering/programmering
• Analys och design av programvara
• Systemutvecklingsmetoder
Beroende på intresse och fallenhet ger vi dig goda möjligheter att vidare
utvecklas i en professionell miljö. Du vill säkert utveckla din kompe_tens som
systemutvecklare. Kanske vill du arbeta som programprojektledare när du
blivit varm i kläderna.
Du får garanterat arbeta med "framtidens" systemlösningar och metoder.
Programmeringsspråket är Ada. Du kommer att arbeta i en internationell
koncern med stora resurser och vilja att satsa på din utbildning.
Vi tror att du är civilingenjör eller gymnasieingenjör med några års erfarenhet
av systemutveckling i industriell miljö. Vi värdesätter även erfarenhet av real
tidssystem.

Ring Lars G. Nilsson, eller Lennart Rydeman, tel 08-761 72 00, så får du veta
mera om jobbet. Du kan också kontakta Anders Öhman på vår personal
avdelning, tel 0758-224 43.
Dina ansökningshandlingar sänder du till Philips Elektronikindustrier AB,
Personalavdelningen, Anders öhman, 175 88 Järfälla.
PHILIPS ELEKTRONIKINDUSTRIER AB i Järflilla är med sina drygt 2 300 ansriillda den största
enheten inom Philips iSverige. och ett av Sveriges största elektronikjoretag. Av den totala omsättning·
en, ca I 600 miljoner kronor. gdr ca 70% pd export.
Verksamheten drsammansatt av tre divisioner: Försvarselektronik. Terminaler och Telekommunika·
tion samt Instrument och Kraftelektronik.
Division Försvarselektronik har 1 200 anstdllda och dr ddrmed en ilv de största samlade verlcsamhe·
tema inomjorsvarselektronik i Sverige. Produkterna utvecklas i samarbete med ochfor det svenska
jorsvaret. Lednings.· och eld/edningssystem samt radar och motmedel är de huvudsakliga produkter·
na. Av omsättningen gdr en betydande del pd export.
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Efter att morgonen därpå ha kokat åtskilliga
9 elsius av vatten, testas för första gången
Ostersjöns varierande bottentemperatur en
ligt mottot: Det som göms i Säck, vaknar
upp bäck. När de första förvridna anlets
dragen blir synliga igen ovanför ytan, är det
inte bara de mest inbitna akterbadarna som
förvissar sig om att kotpelaren fortfarande
är hel och ren. Som hämtat ur en som
maridyll närmar sig ljudet av dragspel och
klarinett och rätt vad det är har Vatten
fall stigit iland med både blomkransar och
flytvästar. Efter att ha önskat lycka till och
glömt ett hundratal flytvästar i rätt stor
lek gör Esquader-båtarna klart skepp och
väntar på startsignalen från staben som in
nebär att kappseglingen till Sandhamn har
börj at.

nom att surfa i aktertampen efter den för
svinnande båten, kommer lektion nummer
två: Låt skeppar'n läsa kartan. Ett alltid
uppskattat inslag i kappseglingen är när
du valt att " ta en kurva" för snävt, ännu
mer uppskattad blir du av den båt som
enligt sjöbibeln måste dra dig loss. För
det tredj e, lyssna uppmärksamt på vad
skepparen har att säga till dig, inte till den
övriga besättningen
När nybörjaren är med om sin första kapp
segling innebär det inte bara att hans redan
förut så knappa seglingskunskaper sätts på
prov, han måste lämpligen också ha uppfat
tat vilken kurs fältet har lagt ut. Något som
är nog så svårt att uppfatta i virrvarret av
båtar som uppenbarligen är på väg åt alla
håll och farleder. När nybörjaren missat det
första viktiga slaget, halvt blivit dränkt ge-

-Ta hem lite på genuan, fixa storan, för
mycket, släpp lite; nu tar vi dem; Nej ,
häll i makaronerna; en till upp på däck;
smält gorgonzolan nu; vi tar dom med
handikappet; Nejdå, båten välter inte, häll i
tomaterna istället; du får pissa sen, i lävart;
var fasiken kom dom ifrån, skalka luckorna;
har du glömt löken sopprot, Nej , lök; Segla,
segla, där är Sandhamn, j a j ag vet att det
är lä här ...
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Klart för slag
Om lektionen ska fortsätta borde det väl
vara så här: Sandhamn är den självklara
mötesplatsen för alla skärgårdsseglare. Av
en händelse råkar FFV Elektronik ha upp
täckt detsamma och visar vägen mot bastun
som snabbt äntras av hela Esquader-gänget .
Med en linierullad pilsner i munnen, som
knappt hunnit leta sig ner mot Prippsmus
keln, tar en presentation vid i hotellets
sammanträdesrum. Det finns mycket att
säga om ett företag och på en och en halv
timme har man hunnit med att berätta
det mesta om struktur, budget, produkter,
utveckling, försäljning, X-jobb och anställ
ning. En och en halv timme hinner också
med att bereda plats för ett litet extra
frosseri och kockarna nere vid poolen är inte
sena med att ta slut på både offrade lamm
och j ästa druvor. Underhållningen står
Esquader-staben för som vid det dagliga
uppmärksammandet av de mer udda hän
delserna villigt och glatt, åtminstone glatt,
låter sig badas i ett mindre paddelbart
vatten. Kaffet, punschen, konjaken byter
nästan omärkligt skepnad till- whiskyn som
till slut tar slut ute på båtarna där aftonen
avslutas med morgonen och den analkande
kojen...
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och är på väg att sabote Esquaderns egen
undervattensverksamhet te vid Rödlöga.
. kalsongbytenas
Två dagar efter de v
aft9n är näktergalen exp · rad och vattnen
' dödliga. Men
int · längre farbara för
en örutseende Fantom ar edan meddelat
frukostflingorna, fi b r i kosten, att det
desto mer blöta s än er att besöka i

Samma dag
Samma dag är en tisdag.
dag på E
squader börjar alltid med ett epparmöte
där dagens segling planeras o � n lämplig
natthamn utses. S å också idag · ett hugg
på Bockö lockar. De förut v· be_ anta ak
terlikeil får sällskap av de n nd: e kända
liken i kaj utan som torkar tun
koj madrasseringen. Insegling
spännand! sicksackkryss och
nan hang er reling. Lilla jul
sig lite
och då under v
är det R s tur som önskar
ur och
j ul med
lång T-shirt so
r ett Epå magen. L
r det gott
squadert
om och ft, r några rej äla om ångar med
ett och nr\'· t stukat lårben som resultat
ta tten, övergår de flesta till lite
" öl tafett" . Entrecoten, som har
kan bra och inte rymt sin väg,
smakar Idel utmärkt tillsammans med
en baka baut potät och lite grillad tomat
itlö sångarna gör sitt bästa för
och lök.
in
k" mentarer från omgivningatt håv
en och
t ·· · ta meddelandet från en 60årsj ubil
imper ner på marken. Lagom
till da""""""""'"..,. koj hör Fantomen av sig ...

Näst,{ d
Sänka fartyg är en sport som alltid har varit
intressant. Genom tiderna har både ett och
annat skepp fått finna sig i att vända upp
buken som en död tårsk och gömma sig i
bottenslammet tills en Franzen har fått för
sig att bärga det . Andra skepp går till
botten av sig själva och så finns det en mer
annorlunda kategori skutor som får för sig
att simma omkring under vattnet och fastna
på grynnor ovanför. Den sista typen har
under senare år intresserat speciellt marinen

mornas ö
�
ärde gemens in
morgonen dölj er
b om ett envetet dis, här gäller det
h la skeden i rätt mun. Lagom till
chs ppan väller en respektingivande äkta
m . fram över farleden och skapar en
1
pr lem med navigeringen. Vilket inte
åttas av att den sista tallriken soppa
gömmer sig för en brontotonnare som
r
. .
ha fri väg.
När vi j agar de sista
, är orna överbord lättar resten av ärttjockan
och den ovanliga gästen solen ordnar med
kortbyxsegling till vår natthamn.

Under en Esquader grillar man gärna och
mycket och kvällen på Ingmarsö är inget
undantag. Redan innan vi låter ankaret och
oss själva gå till botten känner vi doft�n av
grillat lamm och lägger märke till Telever
ket Radios motorbåt. Redan tidigt bådar
allt för tungkör och det är gott om gott
vin trampat av både spanska och franska
fötter. När magarna så smått blir trinda
och h alsarna fulla börjar folk strömma ner
mot motorbåten för att använda telefonen
som gärna lånas ut. Varför inte ett sam
tal till mor i Gökböle eller en nätt liten
utlandsplingeling till Brasilien. Aven den
här natten tar till sist slut, Televerket tackar
för sig och vi för dem. Den sista sömnen in
nan morgondagens avslu tningskör är nog så
välbehövlig ...

,..,N attens fantomer
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Korkarna flyger lite hur som helst genom
luften och landar då och då på ett av de
många fat som bågnar under olika sorters
tilltugg. Ost , oliver, köttbullar, tonfiskrullar,
men mest ändå: kaviarsnittarna.
Så är det dags för adjö. Lite moloket
tar en efter en avsked av ar
m adan. Ett tag
genlju-

Vid det här laget har vi kommit fram
till punkt nummer fem
i Liten Seglingsskola

torskar och An
dra Simmande blötdjur.
•5 Vid spinnakersegling (segling med
stor, vackert färgad (ex blåsvart, skär,
grågul) bordsduk): gå å sätt dig i kaj u
tan och håll tyst.
Det handlar alltså om ett uppfriskande race,
den här gången förbi Stavsnäs till den nu
mera ökända Korshamnsviken. Det gick
bra.
Mat är gott och det är nu dags att tömma
skafferiet pä. alla sina läckerheter. På sina.
håll hörs en hel del uppmuntrande skrin,
på andra håll ett mer uppgivet stönande.
Martin Olssons personhalvor i egna safter
påminner om något helt annat, åtminstone
nästa dag. Den turkiska pebern är för länge
sedan slut och det finns visst de som till
och med öppnar en burk ravioli. Inför da
gens prisutdelning bull�r staben upp med
lite bildförevisning över en saltad whisky
och pilsner. Pilsnern räcker ända fram till
det att Fantomen hand i hand med guran
dyker upp och bjuder på en makalös un
derhållning.
En tjej trio som mer och mer påminner
om en blandning mellan det gamla sextio
talets tonårsfans och lössläppta marskat
ter auktioneras snabbt bort och den gode
trubaduren kan fortsätta sitt framträdande
till ett mera normalt men högljutt jubel.
Dagen efter

Morgonen därpå. börjar med ett frenetiskt
smällande och de som envist hållit sig
vakna ruskar liv i de övriga för att få upp
dem i tid till champagnefrukosten. Det
har småregnat nästan hela natten och alla
t�änger in sig under en uppspänd presennmg.

\�

ten av
uppsättning mistlurar, för
att sedan helt tyst dö bort när de båtar
som har lagt ut kursen på hemmahamnen
försvinner.
Hur natten var? Jo, den var fin...

...

Regnet tilltar kraftigt och piskar ansiktet
h6.rt. Det gör nästan ont och vi upptäcker
att tre män i en b6.t inte är s6. m6.nga.
Hin H6.le själv f6.r tag p6. en sydväst och
kastar den rakt i bröstet p6. oss. Genom
kajutfönstren f6.r vi för ett ögonblick se p6.
sillvideo och Waxholmsb6.ten vi möter välter
nästan ut korvgrytan för oss. Men vad gör
det?
Vi har ju seglat Esquader!
Ett stort tack till Esquaderstaben

0

Ett stort tack till FFV Elektronik som har
hjälpt 011 med att göra färgbilderna I re- )

porteget
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ALBERT & OSQUAR.

Vi söker Alberts söner och döttrar.
Alltså kreativa tekniker med förmåga att
tänka fritt och självständigt. Men också med
en utåtriktad inställning när det gäller att
lösa våra kunders praktiska problem.
Vi som söker är ett av Europas största
konsultföretag när det gäller avancerad
elektronik. Förra året omsatte våra
1000 hjärnor en halv miljard kronor.
Och vinsten var god.
Vi heter FFV Elektronik och kommer
under de närmaste åren att ha utrymme för
många goda tankar och ideer. Du kan välja
mellan att arbeta i Stockholm, Göteborg,
Växjö, Linköping eller Arboga.

Är du intresserad av framtida arbete,
examensarbete, eller bara av att veta mer
om ett av Sveriges största "doldis-företag",
ring vår personalman, Kjell Walfridsson
på tel 0470-422 14. Eller skriv till
FFV Elektronik AB, Box 1232, 351 12 Växjö.

F'F'V
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Elektronik AB

Stockholm, Göteborg, Växjö, Linköping, Arboga.
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Studieresan

Som så mycket annat är det även tradition
att avgående årskurs gör en studieresa. I
januari 1985 bestämde vi oss för att resa till
Kina. Sedan dess har vi enträget arbetat
för att förverkliga vårt mil och man kan
inte säga annat än att efter så lång tids
förberedelser och förhoppningar fick vi alla
67 deltagare en riktigt stor upplevelse för
resten av livet. Av allt jag gjort under min
teknistid finns det inte något motstycke,
till att kanalisera och koncentrera stora
ekonomiska och personella insatser som till
just studieresan.

4 -

Ditresan

I bästa majväder med sol och värme, med
Promenadorquestern, med föräldrar och an
höriga tar vi avsked på Leningradkajen i
Frihamnen. Det är nå.got visst med att
lägga ut med båt och sakta se avståndet till
kaj kanten öka meter för meter och samtidigt
låta tanken svindla iväg med att detta bara
är början till en jordenruntresa. Sakta
passerar vi Lidingölandet då en lätt knall
hörs, vilket fär oss att samlas på övre däck,
bara för att senare få en rej äl tryckvågsknuff
i bröstet när Kongliga Elektrosektionens
Amiralitet ger stor salut med blixt , dunder
och din.
Leningrad - så nära, så långt borta

Den så omtalade vackra staden Leningrad,
tidigare Petersburg, upplevde jag som en
schanserad, smutsig och sliten stad, men
fortfarande med otroligt imponerande byg
gnader. Detta hindrade inte oss från att
penetrera åtskilliga restauranger - Metra
pava - krogar, tunnelbana och vansinnes
färder med taxi i höga hastigheter i nå.got
av en efterkrigsstad. I en stad med sorgsna
och betryckta människor.

Vårt första samovarte

dracks på nattåget mellan Leningrad och
Moskva, staden på de sju kullarna.
I
Moskva är det många " må.sten" och alla har
man sett på televisionen. Nu även i verk
ligheten. Det blev följaktligen inte tid för
egna eskapader. Men ändå hann vi upp
leva rysk frukost, få matpaket till lrkutsk
flyget och vänta på en av våra två bussar
som försvann, men återvände i garanterat
absolut sista sekund för transport direkt till
flygplanet ute på plattan.
Omsk - stäppernas stad

Där vårt A EROFLOT-plan gjorde en kort
mellanlandning. Kallt och blåsigt.
lrkutsk ligger 5 tidszoner öster om Moskva

\•

En trevlig liten stad med snidade hus av
lärkträd och gladare folk än i Moskva. Båt
utflykt med bärp lansbåt i 35 knop 'till Ba
jkalsjön - denna rena stora sötvattensreservoar med vatten som skänker förlängt liv
(10 :l.r) om man badar däri.
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EMISSIONEN
Från sibirisk stäpp tlll mongoliskt högland

Den absolut bästa biten av transibiriska
j ärnvägen är troligtvis mellan Irkutsk och
Ulan-Bator, ty naturen förändras drastiskt
från granbeklädda berg invid Bajkalsjöns
södra ända till vidsträckta grässtäpper med
runda kullar på mongoliska höglandet.
Gränsöverging Sovjet - Mongoliet

Jag var väldigt glad över att j ag skrivit till
Svenska Ambassaden i Moskva och berättat
vilka vi var och när vi skulle passera gränsen
ty minsta fel eller oklarhet skulle kunna leda
till vad som helst. Det gick bra.
LA Is out U B Is In

Ulan-Bator vi är här. Det var ungefär som
" Back to the future" . Vi visste inte alls
vad ett dygn i Mongoliet skulle innebära.
Plötsligt dök det upp en liten mongolisk
kvinna med lång lång svart hårfläta och
hälsade oss välkomna och speciellt oss sven
skar, ty det hade inte varit så många där
sedan Sven Hedins tid. Mongolerna har
höga kindkotor, väderbitna ansikten och bär
traditionella långa rockar med asymmetrisk
knäppning och vackert färgade midjeband.
Jag tror att mongolerna. är besläktade med
våra samer och vissa indianstammar.
Mongolerna verkade vara glada och fria
människor som var stolta över sitt ursprung.

nr
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Vi blev inkvarterade i stadens enda hotell
och fick en underbar frukost med utsökt
youghurt. Vi var lite svältfödda efter sovjet
trots rysk kaviar och champagne.
Postkontoret blev säkerligen konfunderade
när de hitta.de ca 10 x 60 = 600 vykort i den
annars troligtvis magra skörden av postkort
till Sverige.
Air Mongolia

Avresan frå.n UB var en sensation då. inga
flygförbindelser funnits med Beij ing de se
naste 19 åren.
Flygplatsen öppnades enkom för oss och
tulltjänstemännen var lite ovana vid sina
nypressade uniformer och den stora an
stormningen. Två egna chartrade ry ska
propellerplan väntade på att få föra oss till
Kina.
Starten skedde på. grusbana och färden fort
satte sedan på. låg höjd över Gobiöken, över
bergslandsskap och den kinesiska. muren.
Utsökt mat och dryck och service på planet.
Som para.ntes kan sägas att stolarna var
klädda med äkta mattor.
I Kina möttes vi av militär som omedelbart
borda.de planet, men mer om detta i nästa
nummer av emissionen.
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Unika möjligheter för
färdiga civilingenjörer !
Vår elevingenjårsutbildning är
uppdelad i två perioder och skräd
darsyddro·r attge dig en unik start
på dittyrkesverksamma liv. Dufår
15 månadersom gerdig en allsidig
-....
och meriterande praktik plus värde- �
�
�
fulla, internationella eifarenheter.
� @.i'\7,,, . ,
Asea utvecklas ständigt ro·r att må'ta
framtiden. Vi tillhå·r världens tio ledandero·re� �
tag inom sitt verksamhetsområde och vi är starkt
internationaliserade. Koncernens verksamhet ärkoncentrerad kring kraft, industri och transport. Vi omsätter nära 40 miljarder
och är Sveriges näst stå"rsta ro·retag sett till omsättning och export.
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Under första utbildningsperioden
växer du in i företaget och kommande uppgifter

Du anställs på Asea i Västerås och fårarbeta på olika avdelningar,
divisioner och bolag. Allt för att du ska lära känna företaget och
olika arbetsuppgifter för din kommande inriktning. Du lägger
hela tiden upp praktikdelarna tillsammans med din personliga
handledare.
Du får öva upp dina språkkunskaper och delta i kurser i bl a
företagsekonomi, marknadsföring och presentationsteknik.

Sedan tillbringar du ett halvår utomlands

Aseas marknad är hela världen och det ska märkas i din utbild
ning. Du får arbeta vid något av våra utländska dotterbolag. Vi har
ca 250 rörelsedrivande bolag i över 100 länder, så möjligheterna
är goda att hitta en placering som passar både dig och företaget

Du får unika möjligheter att gå vidare

Hela kursen är fylld av utmaningar och möjligheter. Allt för att ge
dig den bästa starten till ett framtidsjobb inom Asea.
Vår elevingenjörsutbildning kan påbörjas i juni och januari.
Nästa kurs startar den 15 februari 198 7 och sista ansökningsdag är
den 17 oktober.
Om du vill ha ytterligare upplysningar, ring U1la Andersson,
021-10 4 6 17, som är kursansvarig. Du kan också prata med Bengt
Simonsson, 021-10 3 1 95, elevingenjör 1984-85.
När du gör din skriftliga ansökan skall du sända den till .•
ASEA AB, Avd CSA, 721 83 Västerås.
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Vi anställer
inga nOllOr,
men är du ett
ESS
så trivs du i
vårat team
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EMISSIONEN nr 5-1986
karnevalen ligger just här i Lundagård, som
nu, fylld av färgglada. tält, sprudlar ut yra
och festligheter till olika delar av staden; det
blir en hektisk fyradagarsperiod.
Hit kom vi med specialinhyrt tåg enbart
för studenter. Detta medförde en viss stu
dentikos stämning vilket annars är ganska
ovanligt på. dessa plastförpackningsmästares
färdmedel. Höjpunkten och tyvärr även
vändpunkten för vår yra inträffa.de dock inte
under färd. N å.gonstans, någon gång under
natten, i något djupt, mörkt landskap stan
nade nämligen tåget. Overallerna. vältrade
sig då ut på perrongen för att dansa och
sjunga. Festligt värre, men man behövde
ett par timmars sömn.

I begynnelsen enbart en marknadsplats.
En gång dansk huvudstad. G rundlagd av
konung Knut den store år 1020. Nordens
första universitet 1438. Nuvarande univer
sitet från 1666. Historiens vingslag susar
runt sinnena när man vandrar genom de pit
toreska. smågatorna.. Kantade utav hus med
åldersstigen byggnadskonst som får en att
häpna. "Landskapsnationema." och "Kul
turen i Lund" är uttryck som får den äldre
generationen att blygsamt rodna och sjunka
in i ett nostalgiskt skimmer bakom dimmiga
ögon. Med en frånvarande blick stirrar de
rakt in i det förgångna, och minns...

LO O O O O OUU

Yran var stor, som ni förstår. Så stor att
en äldre man, troligtvis gammal student,
till hälften berusad av yran och resten av
något annat, med ett nostalgiskt leende
på läpparna iklädde sig adamsdräkten för
att därefter träda ner i och på fontänen.
Tyvärr hade mindre nogräknade människor
preparerat botten med glasskärvor, vilket
tyvärr inte farbror upptäckte. Så efter en
stunds stojande och med röda fötter hjälptes
farbror, fortfarande leende i ett nostalgiskt
, rus, bort av en annan farbror; nämligen
:""""'...,.� polisen.
Jag vandrar fram på Klostergatan där studenter i generationer annalkats Domkyrkan.
Domkyrkan i Lund. Byggnaden som kallas
Nordens förnämsta romanska byggnadsverk.
Kyrkan invigdes år 1145 då staden redan
varit biskopssäte i knappt hundra år. Denna
sköna skapelse ligger i kanten av Lunda.
gården, också detta en plats, vars namn
rycker de äldre in i dimman.
Inringad av anrika ställen såsom Universi
tetshuset, Kungshuset, Akademiska Fören
ingen och Kapellet kan man ana en känsla
som de äldre utstrålar; den av gammal
tradition och studentsed.
Just en sådan gör att den svulstiga, härliga
Karnevalen blommar upp vart fjärde
år. I å.r var det dags igen. Hjärtat av
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Från marknadsplats till karnevalsplats.
Den officiella invigningen skedde i Lunda
gård kl 13 på fredagen. Kort därefter satte
maskineriet igång. Spex, Cabaret, Revy och
Cirkus kördes varje timme med sån effek
tivitet att man nästan kände sig som en
fårskock som föstes runt. Det var knappt
tid för omstarter. Nästa gäng! En regel
gällde dock; Inga pengar=lnget kul. Var
gång man tog sig innanför murar och staket
kring Lundagård var man helt plötsligt två
tior fattigare än ögonblicket innan.Väl inne
kunde man då roa sig för blott ett par tior
per arrangemang. För de som, av någon an
ledning, inte ansåg sig nödgade att besöka
de ovan nämnda arrangemangen fanns alle-

UUUUNDHHH

Allt fortsatte i rasande tempo på både
lördagen och söndagen. Karnevalstå.get pas
serade båda dagarna, så. hade man som jag
missat det första gången så behövde man
inte vara ledsen. Det var jag inte heller. Jag
hade nämligen varit i Danmark på lördagen.
På karneval. En helt annan historia förstås.
Men ledsen var jag inte.
På söndagseftermiddagen var det dags att
ta vårt lilla tåg hem. Det kändes på sätt
och vis ganska skönt efter en sådan intensiv
festperiod. Ändå var det med vemod man
lämnade staden och dess atmosfär. Det är
nog nå.got speciellt med Lund i alla fall...
Vi inkvarterade oss i staden efter i förväg
ordnat val av plats. Insöp under dagen
stadens kulturella arv respektive nyförvärv.
På eftermiddagen hälsades löpare från kar
nevalsloppet Malmö-Lund välkomna av regn
molnen som samlats över Idrottsplatsen.
Vi övriga, beskå.darna, blev också rejält
välkomnade, trots att vi betalt inträde.
Där fanns en del underfundigheter i och
utom tält runt om banan, samtidigt som
det tävlades på innerbanan. Försäljning av
karnevalspryttlar förekom också. Allt till
både humana och inhumana priser. Kvällen
bjöd på Spartafesten i Olympen, ett kolos
salpartaj med artistband, Pasadena Roof
Orchestra och Cotton Club. Torsdagen fort
satte av bara farten in på. fredagen då all
varet stundade.

handa tält runtomkring. Dessa hade alla
sina egenheter. Spelningar förekom också,
hå.de i och utanför lokal. På. AF var det
dans var kväll för de som hade pengar
och turen att komma över en så.dan biljett.
Alla Nationerna hade sitt eget program som
var späckat av spelningar, pubar och an
nat trevligt. Karnevalen hade startat. Med
choke.
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vin mit.ta dagen, den är aldrig storst.

Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog linns_. det..m&l och �Ill1l8 i vå.r..färd
men det ar vagen, som ar mödan vii;rd.
Det bästa målet är en na.ttll.ng rast,
där elden tänds och brödet bryts i bast.
På ställen där man sover blott en g&ng,
blir sömnen trygg och drömmen full a.v s&ng.
B1:,t 'upp, bryt upp! den nya dagen gryr.
Oändligt är vår� stora äventyr.

Karin Boye 1927
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SJ EL-KRAFT
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SPÅR I FRAMTIDEN

'� VA R F O R TA
TAGET?

Vill D u ha p r a k t i karbete

Vill Du göra Ditt examensarbete vid S J

Vill D u h a j o b b
Vänd D i g d å t i l l

Ove Grundstedt,
Nils-Gunnar Lundmark,
Leif Lundin,
Nils Jansson

(chefstarkströmssektionen)
08 - 762 35 20
(kraftförsörjningsanläggningar) 08 - 762 35 25
08 - 762 35 36
(högspänningsledningar)
08 - 762 35 24

V i kan e r bj u �.a j o b b i S to c k h ol m , Göteborg , Mal m ö ,
Norrköpin g , Orebro, G äv l e , Sund svall och Luleå.

Skrep2 med SMUSK och
PBS utkommer i september
och delas ut till E-teknolo
gen förmodligen i slutet av
oktober

Vatte
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The Blirnp

Motorernas dån tilltar kraftigt i styrka.
Genom fönstret ser jag markpersonalen fre
netiskt köra in fingrarna ytterligare en mil
limeter i öronen. Försiktigt och utan att
någon ska märka det, letar jag lite osäkert
efter ett handtag att hålla i samtidigt som
luftskeppet värdigt banar sin väg upp mot
molnen där ovan.

Med barnets lite rädda förtjusning trycks
jag. bakåt, ner mot det mjuka sätet och
känner det klickande ljudet i öronen när
luften börjar tunnas ut.
Så blir plötsligt horisonten synlig genom
framrutorna och skeppet planar ut. Vi
befinner oss på 1000 fot, runt omkring oss
drar mörka skyar fram och väntar på att få
lämna sin tunga last över staden som ligger

1·[.1

,

Good Vear
Skeppets sida verkar enorm när man står
riktigt nära. Först då lägger man också
märke till de flera tusen färgade lamporna
som nattetid används för allt ifrån att vara
vackert till att sprida reklam. Nu ser jag
bara de enorma bokstäverna Good Year
som vid en första eftertanke verkar vara ett
snyggt reklamtrick...

långt under oss. En regnbåge framför oss
gör ett förtvivlat försök att få leva kvar i en
av de sista solglimtarna som så abrubt skärs
av av molnens antågande.

Kaptenen gör en gir och under oss breder
ett vackert landskap av vatten och öar ut
sig. Han tar fram en mikrofon och meddelar
flygledaren sina planer på sedvanlig eng
elska.
Kaptenen visar sig också. vara engelsman,
precis som så. många andra av de som arbe
tar med att ta skeppet runt om i Europa för
de olika uppvisningarna och flygningarna.
Men annars är det nog mer rätt att kalla
personalen för europeisk. Vintertid är Eu
ropa, som skeppet heter, förankrat vid sin
hemma.mast i Capena norr om Rom.

Sanningen är en annan. Redan 1917 bygger Good Year sitt första luftskepp och
har sedan dess hunnit leverera 300 stycken.
Europa byggs 1972, men tillverkningen är
förstås vad man kan kalla högst temporär.
Idag finns det bara elva skepp runt om
världen, stationerade i USA och Europa.

J
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Flyga?
Tekniken att bygga luftskepp bygger på
samma teknik som för länge sedan får brö
derna Montgolfier i Frankrike att skicka upp
en ballong gjord i papper. Provflygningarna
fortsätter och till slut når man gränsen att
våga skicka upp passagerare; ett får, en anka
och en tupp. Några år senare, närmare
bestämt 1783, utförs den första bemannade
uppstigningen. Människan har lärt sig att
"flyga" under någorlunda kontrollerade for
mer...

Graf Zeppelin
September 1928 gör ett av de mest kända
luftskeppen sin jungfrutur. Graf Zeppelin,
250 meter lång, inleder en ny era som
innebär att det långväga resandet luftvägen
tar sin början. Det hittills enda kända
sättet att transportera sig runt jorden är på
haven. Å ret innan flyger Charles Lindbergh
över Atlanten och skapar sensation, året
efter gör G raf Zeppelin sin första jorden
runt-resa.

1852 får nästa fransman iden att etsa fast
sitt namn i flyghistorien. Med en ångmaskin
ombord på sin luftballong når Henri Giftard
ytterligare ett steg mot drömmen att flyga
vart man vill. Tekniken att göra ballonger
börjar nu sprida sig ut över världen och i
takt med motorernas förbättringar provas
nya luftfarkoster. När vätgasen visar sig
vara en mera bärkraftig satsning antar också
formen den vi nu är vana vid att kalla
luftskepp eller zeppelinare.
Ferdinand von Zeppelin
Stick i stäv mot bröderna Wright och an
dra fantaster, fortsätter utvecklingen av
luftskeppen. Luftskeppen uppfattas som
säkra och i Tyskland konstruerar en viss
greve vid namn Zeppelin nu luftskepp som
går i reguljär trafik inom landet. Under
första världskriget kommer luftskeppen att
ingå i det nyligen startade tyska flygvap
net. Uppgifterna är till en början enbart
spaning, men sedan någon upptäckt att
det går alldeles utmärkt att skjuta prick
även om man flyger flygplan börjar också
en och annan granat att fällas över fien
den. Skadorna som bombfällningen från
zeppelinarna åsamkar är kanske inte alls
så omfattande som tyskarna hoppas på.
Men däremot vinner man desto mer på den
psykologiska krigföringen, skeppen är stora
och både verkar och är hotfulla.
Under krigets gång, 1917, dör Zeppelin och
ett nybildat bolag tar över den fortsatta
tillverkningen. Samtidigt köper Goodyear
T ire & Rubber Company tillverkningsrät
tigheter för zeppelinare.
Från början byggs luftskeppen upp av en
ramkonstruktion täckt av väv som fylls med
gas. Vid det här laget är tekniken ändrad
och man konstruerar ett mellanting till vad
som kallas blimp, uppblå.sbara skepp.
Den amerikanska flottan är intresserad och
beställer de två första amerikansktillverkade
zeppelinarna.

Säkerhetsriskerna med den högexplosiva vät
gasen gör att amerikanarna för första gången
satsar på heliumgas. I och med att lyftkraf
ten minskar något bygger man liksom tysk
arna allt större skepp. Trots den ökade
säkerheten inträffar fler olyckor än tidi
gare då luftskeppens storlek gör dem allt
känsligare för väderleken. Samtliga av USA
flottans tre största skepp förolyckas på grund
av övertron till deras osårbarhet.
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En brand bryter ut, en explosion inträffar,
människor dör...
Inom loppet av några sekunder är allting
förändrat. Dåtidens största flygkatastrof
inträffar och stoppar omedelbart den fortsatta utvecklingen. Passagerartrafiken upphör, tveksamheten återkommer och det dröjer ända till nästa världskrigs början innan
någon, återigen marinen, finner luftskeppen
intressanta. Denna gång för ubåtsspaning
vid konvojerna över Atlanten.
Men hur kan någon fylla en 265 meter lång
skapelse med 170 000 kubikmeter vätgas
och på så sätt utsätta 130 människor för
en stor olycksrisk? En olycksrisk som också
besannas mot tyskarnas vilja.
En anläggning för att utvinna helium är stor
och dyr och att fylla ett luftskepp då och då
motiverar inte ens Nazityskland att utvinna
gasen. Alltså återstår att köpa, köpa från
det enda land som har att sälja: USA.
Men med insikten att ett krig inte bara står
för dörren, utan planeras, undviker USA att
sälja någon gas till tyskarna. Med gasen får
ju den blivande fienden tillgång till samma
medel som de själva. Paradoxen inträffar
och flyghistorien får ett tillfälligt avbräck
som är tillräckligt stort för att fortfarande
uppmärksammas i högre grad än dagens
flygkatastrofer. Kanske beror det på det
brutala uppvaknandet ur illusionen att ha
betvingat luften? Kanske det beror på
längtan att själv få flyga som nu förefaller
omöjlig att tillfredsställa? Kanske det beror
på att explosionen filmas? Skeppet hette
Hindenburg.
Funktioneringen då?
Ett luftskepp svävar i luften vilket innebär
att om flygmotorerna stannar under en fly
gning händer ingenting mer än att farkosten
i det fallet kallas för luftballong. Styrningen
kan då endast ske i höjdled och manövreras
med hjälp av en för- och en akterballong
som luftfylls inuti flygkroppen, vilket ökar
densiteten och lägger skeppet i en stigande
eller dykande bana. Ballongerna används
också vid normal flygning, men då tillsammans med rodren bakom motorerna.
Några månader per år är det ja.kt, men
den som druckit mer än sitt "jägertee" och
fyrar av ett och annat skott mot luftskeppen
har tydligen sett mer än dansande elefanter
förut. Hur som helst inträffar det och den
som vill se ett luftskepp hämtas av sin
fågelhund får tack och lov använda mer än
en elefantstudsare för att sänka skepp.

_
_ ______

Good Year har fyra luftskepp varav tre
är stationerade i USA. Luftskeppen är i
förhållande till de gamla kolosserna små och
långsammare. Europa är sextio meter långt
och arton meter högt, med en marschhastighet på 50 kilometer i timmen, mot till
exempel Graf Zeppelins 1 10 km/h.
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Framtid?
Från början är ballongerna och luftskeppen
det enda sättet att ta sig fram flygande.
Samtidigt är lyftkraften stor, Hindenburg
kunde transportera 240 ton passagerare,
last och övrig barlast. Transporterna slås så
småningom ut av det snabbare flyget, men
samtidigt stiger också kostnaderna.
Idag har vi nått den gräns då plötsligen
pengarna spelar större roll än tiden, varför
transporter över stora avstånd av tunga
laster förefaller mer ekonomiska med luft
skepp. De är billiga i drift, däremot måste
stora pengar satsas i ett nytt begynnelseske
de vilket fortfarande är avskräckande.
Å terigen är luftskeppen också intressanta
i fråga om övervakning. Det rör sig om
placering av fasta radarstationer i skeppen.
Utan problem rymmer dessa både ordinarie
antenner och parabolantenner. Tekniken
utnyttjades redan för ungefär trettio år
sedan men har nu blivit aktuell igen.
Stockholm är vackert
Stockholm är vackert, det har många ton
sättare och poeter diktat om både för länge
sedan och i våra dagar. Ett luftskepp som
sakta glider fram på. himlen ger resenärerna
lite mer utöver den vanliga upplevelsen att
flyga. Utan stress, utan att missa något fint
innan det försvinner, utan att istället kunna
njuta i fulla drag men ändå komma fram så
smidigt. Jag undrar om någon av diktarna
fick den chansen en gång i tiden.

Ä n en gång lutar skeppet våldsamt, denna
gä.ng framåt och jag tar spjärn mot den väl
använda fotpinnen på sätet framför. Kanske

nr 5-1986

'
fe mtio meter under oss ser jag flygfältets
svarta asfalt som vi passerar tvärs över,
bort mot det gröna gräset på andra. sidan.
För ett ögonblick överväger jag att rycka
tag i piloten för att väcka honom till liv
och som om han han vill bekräfta. mina
tankar kväver han en gäspning lite förstrött,
men fortsätter på. den branta kursen. När
den svarta skuggan luftskeppet lämnar på
marken nästan går att ta på. upptäcker jag
att vi planat ut dykningen och glider fram
nå.gon meter över marken med motorerna
på minimalt varv. Vi möts av markperso
nalen som hjälper till med att bromsa upp
skeppets glidflykt över det stora fältet.

Det är nu dags för nästa. grupp att byta plats
med oss och snabbt klättrar jag ur för att
ta några sista bilder. Vädret har klarnat
medan vi var uppe och en blå himmel
börjar visa sig så smått igen. Så gungar
luftskepparna upp ytterligare en tur och
jag få.r själv hålla för öronen i det väldiga
oväsendet. Jag undrar vad de tänker på
däruppe i hytten, det finns ett handtag, jag
hittade det till slut...
,•

UTLYSNING AV ASEA-STIPENDIUM

1. ,.
J t.,llt

Då Konglig E-sektionen fyllde 75 år uppmärksammade ASEA födelsedagen genom att
skänka ett .\rligt stipendium innebärande av ASEA bekostad vistelse vid ett av ASEA's
utländska. dotterbolag. Vistelsens längd skall vara. upp till två månader och kunna
användas som en del av den obligatoriska praktiken. Stipendiet utdelas till den E
teknolog som bedöms ha svarat för årets bästa studieprestation.
Med studieprestation avses poäng och betyg från avklarade kurser samt övriga insatser,
t ex kår- och sektionsa.rbete.
Ansökningar baserade på. studieprestationer under läsåret 85/86 från teknologer som
under vårterminen 1986 gått ut årskurs 2 eller 3 sändes senast 15 oktober 1986 till
ASEA RESEARCH AND INNOVATION Att: Lars-Inge Helander, 721 78 Västerås.
Ansökan skall innehålla de meriterande studieprestationer som kan åberopas.
Stipendiater utses av en "jury" med representanter för KTH, E-sektionen och ASEA.
,, Juryns" val görs under november 1986.
Lars-Inge Helander ASEA RESEARCH AND INNOVATION, svarar gärna på frågor på
telefon 021 - 10 12 06.
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KUNGLIG A
TEKNISKA HÖG SKOLAN
Elektros Studienämnd
INFORMATION OCH UPPMANING
TILL nollan (OCH ANDRA)
Nu är snart den tid över då Ni bara tar
emot av vad äldre teknologer ordnar för Er,
nollningen, försäljningen i 12:an, 12:an som
träffpunkt o.s.v.
N\,l förväntas Ni dra Ert strå till stacken
genom att engagera. Er i sektionens verk
samhet, 12:eriet, fester, nästa års fadderi,
studiefrå.gor m m. Det behöver inte vara.
stora tidskrävande engagemang, ty många
bäckar små...
Ni kanske inte anser er utnyttja sektio
nens verksamhet så mycket att ni måste
återgälda det. Ni kanske inte gillar ga.s
querna, ni kanske aldrig besöker 12:an eller
på annat sätt kommer i kontakt med Kong
lig Elektrosektionen. Kanske inte, men
något ni har utnyttjat och kommer utnyttja
under hela er tid här på KTH, är förbättrade
kurser. Detta är nå.got som äldre teknologer
i mycket hög grad har bidragit till.
Här på Tekn.is har vi nämligen verkliga.
möjligheter att påverka vår utbildning. Lä
rare lyssnar på oss och det finns en funge
rande organisation som för fram teknologer
nas synpunkter.
Vi hoppas alltså på Er hjälp med att för
bättra undervisningen. Oftast är det tyvärr
så. att de förändringar man själv bidrar till
inte kommer den egna årskursen till godo.
Att omarbeta en kurs tar tid och ibland
saknas resurser. Vad ni kan glädja Er åt är
att de enda som inte fick lön för mödan, har
gått ut från den här skolan för länge sedan.
Ni får nämligen betalt i förskott i form av
redan förbättrade kurser. Det har nämligen
varit sämre, eller mindre bra kanske man
ska säga.
Elektros Studienämnd (ESN, eller bara SN)
heter vårt organ i studiefrågor. Med i
SN är alla som kommer på SN-mötena, ca
6 så.dana hålls per år. SN leds av Stu
dieNämndensOrdförande, SNO. SNO väljs
av Sektionsmötet, (SM, det är två SM per
termin), dit alla E-teknologer är välkomna
och givetvis ska gå..

Enligt Konglig Elektrosektionens stadgar,
paragraf 5.3, åligger det studienämnden att
- kontinuerligt övervaka utbildningen på
linjen
svara. på remisser i studie och studieso
ciala frågor som sektionen får sig tillsänt
utse sektionens representanter i linje
nämnden (LNE), institutionsstyrelserna
och studieutskottet (kårens organ i stu
diefrå.gor)
kalla. sektionens medlemmar till Studie
nämndens sammanträden
På SN-mötena. kan allt som berör studierna.
diskuteras, kursinnehå.11, 160 eller 180 poäng
(det var på. den här nivån arbetet börja.de),
examinationsformer, nya kurser m m, m
m. Stort som smått, och det är inte nå.gra
stelbenta eller högtidliga. sammanträden.
Linjenämnden Elektro {LNE) har det över
gripande ansvaret för utbildningen på vå.r
linje. LNE består av lärare, teknologer,
fackliga. representanter och representanter
för näringslivet.
Institutionerna., av vilka LNE köper kurser,
har även de teknologer i sina. styrelser.
Det första ni i ettan kan och måste hjälpa.
till med är kursnämnderna. i er egen årskurs.
Kursnämnder, KN, finns i alla årskurser och
skall övervaka en eller flera. kurser. En gång
före och en gå.ng efter kursen skall nämnden
träffa kursansvarig, oftast densamme som
föreläser, för att diskutera igenom det mesta
som rör undervisningen, kurslitteraturen,
föreläsningarna och övningarna. I ett an
finns det fyra kursnämnder som var och
en övervakar 3-4 kurser, och som var och
en består av sju teknologer, en från varje
övningsgrupp och en äldreteknolog som gått
kursen tidigare.
De fyra kursnämndsblocken i ettan är:
1 Elektriska nät, del 1 och 2
Elektrisk mätteknik
Aktiva kretselement
2 Mekanik del 1 och 2
Vektoranalys
3 Diff- och int-kalkyl
Algebra och geometri
Matematisk statistik
4 Nummeriska metoder del 1
(Programmeringstilläm pningar)

---

----
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För dem som är utsedda till frivilliga kurs
nämndsrepresentanter och för dem som är
intresserade finns det ett papper, "Till dig
i kursnämnd" som beskriver kursnämndsar
betet närmare. Fråga efter det hos under
tecknad.
Undertecknad är en av tre KN-ansvariga,
vilket innebär att vi skall se till att kurs
nämnderna tillsätts och fungerar. Annette
Karlsson och Magnus Jacobsson är de andra
två, båda E-85. Det är oss ni i första hand

_

_

_
_

vänder er till i frågor rörande KN, SN och
undervisningen i allmänhet.
Jag vill än en gång säga, "Många bäckar
små... ", arbetet att vara med i en kursnämnd
är inte bara enligt mig utan även enligt de
andra i kursnämnderna, inte speciellt tid
skrävande.
Med vänlig hälsning
Elektros Studienämnd genom
Johan Jonasson E-84

Vi älskar vår skola
pa sommaren

För nästan trettio E-Osquar och E-Osqulda
innebar inte sommarlovet total frånvaro från
skolan. I goda vänners lag jobbade vi två. till
tre kvällar i veckan med en upprustning av
vår älskade Tolvan. Vi hoppas att det syns.
Arbetet har inte alltid gått så fort. Som
marpuben, centrumtummar, Pete's gitarr,
lrish Coffee och och olösta världsproblem
är så.dant som fördröjt arbetet. Dessutom
blev optimisterna strax varse om att allt
tar mycket längre tid än beräknat. Syna
inte vårt hantverk så noga. Tid, tålamod
och resurser har inte alltid räckt. Budgeten
var, som alltid knapp, men med kontakter
och påtryckningar så går det. Utöver de
kronor sektionen kunde skjuta till, fick vi
tillräckligt till nytt golv av Driftcentra.len.

Tillräckligt efter att ha förhandlat ett slag
med Golvorama på. Söder. De tycktes ha
kompetens för uppgiften, bedöm själva. Vi
nådde inte ända fram. Det finns fortfarande
ingen askkopp utanför Tolvan t ex, och yt
terligare några mål är inte nådda. Men det
kommer fler somrar, och vi har haft det rik
tigt gemytligt mellan penseldragen. Förslag
och intiativ till fortsatt förbättring av Elek
triens Högborg är välkomna. T ex undrar
källeriet om någon har en frysbox på. sig.
Den skulle kunna bli bullarnas konkurent
fylld med pizzor och glass (vi har ju micro
vågsugn.
För övrigt inget nytt om Lennart.
Johan Jona11on
I
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SOF eller hur det nu var. . .

Följande samtal utspann sig i tolvan en
regnig torsdag härförleden:
- Öh, om man säger, asså. det här med
studentmusik, va, va e de liksom?! frågar
nollan.
- Ett tvivelaktigt nöje för ett pilsnerdrick
ande få.tal, som misshandlar morfars drag
horn istället för att studera! svarar då. den
skeptiskt inställde Osquar.
- Alls icke käre Osquar! genmäler Osqulda
som vet bättre. (Hon är hemligt förälskad i
den tjusige yngling som trakterar bröleböj i
sektionens blåsorkester.) Det är en samling
välartade ungdomar och duktiga musiker
som trollbinds av ensemblespelets fröjder,
samt idkar umgänge under trivsamma for
mer!
- Så fan heller! utbrister Osquar. Stu
dentmusik är en sammansvärjning mot god
musik och god smak inom klädsel, uppföran
de och matvanor! I blicken kan man utläsa
att han hört talas om sektionsorkesterns
trerätters blodpuddingsmiddag.
- Dessutom, tillägger han, gå.r deras hu
vudsakliga verksamhet ut på. inbördes be
undran!

Här tonar vi ned damens gälla stämma
för att istället sprida lite fakta kring verk
samheten.
Studentmusik är "en humoristisk respektlös
form av musikutövning, oftast framförd i
akademiska sammanhang, där den fulla spel
glädjen och inte nödvändigtvis den musika
liska ekvilibristiken kommer i första hand."
Detta enligt Riks-SMASK, som är ett sam
arbetsorgan för landets alla studentorkestrar.
För närvarande utgörs Riks-SMASK av ca
35 orkestrar med totalt 1500 medlemmar.
Därmed kan vi avfärda Osquars på.stå.ende
att det skulle vara ett få.tal förunnat att idka
studentmusik.
Pilsnerdrickandet är frivilligt, men möjlig
heterna finns eftersom samarbetet med
PRIPPS är mycket gott bland alla Stock
holmsorkestrarna.
Som tur är har både Osquar och Osqulda
missuppfattat musikens plats i verksamhet
en. Naturligtvis är det skoj att spela, och
ännu skojjigare om det låter bra, men bara
viljan finns, finns det alltid plats för folk som
spelar hisstrumma, flottbas eller skohorn.

- Nej, vet du vad?! kontrar vå.r beskyddare
under det att nollan ser förvirrad ut. Du
har säkert aldrig hört dem spela ens, och
aldrig varit på. deras Quonsärer på. Södra
Teatern. Och hade du sett baletten Ska.let
ten skulle du inte ens kunnat tänka de vidriga
ord du just uttalat. Min kusin spelar el
marackas i SMusK eftersom han inte fick
vara med i Promenadorquestern, så. de är
jättesnälla till skillnad mot dig, din djävla
SYNTPUTTE!
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Studierna blir nästan aldrig lidande av att
man är med och spelar, snarare tvärtom.
(Prova själv!). Repetitoner äger rum en
gång i veckan, orkestern håller på. drygt två.
timmar och baletten lite mindre. Antalet
spelningar varierar under året, men i snitt
är det oftast mindre än en i veckan. Un
der våren är det alltid mycket på. gång, och
i början på. maj kulminerar verksamheten
med Studentorkesterfestivalen, som går an
tingen i Uppsala eller i Linköping. I är gick
den i Linköping, varvid 1500 musiker och
balettor logerade på nedlagda T l . Delta
garna förlustade sig sj älva, Linköpingsborna
och tillresta entusiaster ute på. stan, i Folkets
Park och kring Universitetet i dagarna tre.
Bilderna häromkring är alla från årets festi
val.
Vill du vara med och spela eller dansa vid
nästa festival, som också. går i Linköping

l
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eftersom stan fyller 700 år, så kontakta
nedanstående personer. Vill du bekanta dig
med fenomenet " Studentmusik" lite lång
sammare kan du inhandla SMusKs skivor
på. Kompendieförmedlingen, eller köpa den
rykande färska samlingskivan med Stock
holms alla fem orkestrar.

Välkomna! önskar Ledningen via
E-82
P-0 Stark
Musikdirektör
Rekryteringsbefäl Thomas Larsson E-85
Balettchef
E-82
Anneli Resare
P.S. När Osquar i dialogen ovan uttryckte
sin skepsis mot sektionens orkester, så. bröt
han faktiskt mot en paragraf i sektionens
stadgar. Illa, illa!

34 45 23

15 91 95
99 67 31

Bacchi förlustelser
Pornographen på damturken är väl under
bar, men visst kan det vara roligt att prova
på något annorlunda ... ?
Ett x antal [-flickor + 1 V&V-tjej tog saken
i egna händer en vacker tisdagskväll i j uli,
då solen fortfarande trodde på sommaren.
Kvällen började på Kornhamnstorg då. vi i
gassande solsken, sittandes på. en bänk, fick
ett antal fräcka förslag från en obscen ung
man från vårt grannland på andra sidan
Bottenhavet. I samlad tropp gick vi till
Bacchi Wapen, där det ikväll ej var tillåtet
för män att komma in, förrän lite senare ...
(För den oinvigde kan jag avslöja att det på.
Bacchi vissa kvällar på.går verksamhet , som
är för damer och endast för damer!)
Om showen tänkte jag inte avslöj a för mycket
- det ska ju trots allt vara lite hemligt för
herrar!
Vi fick iallafall njuta å.synen av 3 unga
fräscha män, som skickligt klädde av sig
varenda tråd på sina vältränade kroppar

utan att för den skull blotta för mycket
(med undantag för Ivan i ett suveränt salto
nummer) .
Tyvärr var vi tvungna att stå. ut med en
lite, äldre fräck konfrencier - med föga
vacker kropp, vars uppgift var att värma
upp oss inför den store Ivans (f ö f d
opera.balettsdansör) entre.
När showen var slut stormade alla pojkar
in utifrån (kan avslöjas att även en elek
triker fanns med där) med ivrigt sökande,
hungriga blickar efter något uppvärmt till
talande rå.djur. Det var nästan lustigt att
se!
Vill ni se något vackert , höra lite fräckheter,
dansa med diverse trevliga respektive min
dre trevliga vargar, så. är Bacchi värt ett
besök!
Men flickor, ska ni någon gång ordna en
lite originell möhippa, gör det för allt i
världen inte på Bacchi - jag lovar, ni blir
/
inte ensamna om idOen!

µ(Ä, 1?
/J
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Jaha, då går man påenhijgskola!

Så. tycker jag att det känns nu, en vecka
efter vårt intåg på huvuddomänerna här i
Stockholm. Västerås kändes litet grann som
något slags avancerat gymnasium, inte för
att vi hade andra tentor än här, men ändå.
Jag blir imponerad av storleken på det här
bygget och föreställer mig att jag ser ut
som pojken i godisbutiken när jag lallar runt
här. Det mesta är annorlunda, man måste
leka 100-meterslöpare för att få någonstans
att sitta på övningarna, och tekniken för
att slippa stå 20 min i kö för maten har
jag inte heller lärt mig. Samt att det
verkar vara avsevärt mycket bättre drag på
tillställningarna här. Den omställning som
trots allt är värst för mig är utan tvivel nog
ändå timindelningen, hur kan man komma
på något så djävulskt som 45 min lektioner?
Det är ett rent helvete för oss som snusar!
I Västerås var det perfekt, lektionerna var
alltid ihopslagna till 1,5 h. Man lägger in
efter en halvtimme och får en full timmes
njutning. Hur skall man göra här? Oppen
för förslag.
En annan sak som är lite annorlunda är
datorsystemet här, i V-ås körde vi på en av
Algot Svenssons datorer, en IBM 3083 (inte
IBM PC som systemarna på Elmer trodde)
så det tar ett tag innan vi blir vana vid E&E.
Vid dessa apparater hamnade jag efter en
mycket lyckad välkomstmiddag i vå.r ära
11/9, då alla skulle lära oss allting på. en
gång. Micke och Gunnar Engström skulle
lära mig Elmer efter 7 öl, inte så. lyckat.
Den tillfälliga frekvensnormalen Carl Nisser

ELAB

Elektro,
va då. elektriskt, de har ja inte sett

---�

Ovriga medverkande var styrelsen och V
ås fyror samt en del andra trevliga typer
som gjorde allt för att vi skulle känna oss
välkomna. Torulv serverade köttpaj och
som efterrätt sabayonne sai. Tack för maten
Torulv.
Det finns många fördelar här i Stockholm,
en av de största är att ölen är så. billig,
även om den inte alltid är så kall. Men som
Torulv sade: Det är så stor omsättning, det
är inget att göra åt.
Det finns bara ett hinder innan du kan
komma in i ELAB, du måste gå upp till
stuc:. leväglidningen på Elektro och låna en
nyckel.

?

Ja just det, vad har du som började här
i höstas sett av elektronik. Inte mycket
törs jag säga. Därför har Elektro ett eget
hobbyelektronik-lab som ligger innanför de
två terminalsalarna i källaren. Bakom dör
ren, som det stå.r ELAB på, döljer sig en
icke föraktlig mängd IC-kretsar, motstå.nd,
kondensatorer, datorer (vi har få.tt ett kom
plett utvecklingsystem för 6809 nyligen, vi
har även en gammal 6502 burk om du är in
tresserad), oscilloskop ( om än å.lderstigna)
m.m.
Kort sagt ALLT du behöver för att fixa
din stereo, bygga en helautomatisk para
' plyuppfällare i händelse av regn eller varfor
'\;.\ inte en--=
egen Cray dator...
'\ -----

försökte lära oss Gasquevisor med något
bättre resultat, och Anna Wejke lyckades
lära oss hur Pornographen fungerar.
.1

- -- ------i

Titta även på dörren på glasskåpet i ELAB
där stå.r det mer om hur man hittar vad allt
finns och hur mycket det kostar.

Den som kommer att ha ansvar för ELAB
under hösten 86/våren 87 är Henrik Lind
E-82, Du kan nå honom och ELAB via mail
till, helt enkelt, ELAB. Titta också efter
anslag på ELABs dörr, där kan det dyka upp
elektroniska godbitar. 2516 5:-/�'f, kommer
inom kort t ex.
Med förhoppning att allt flyter väl den tid
jag själv är i lumpen.
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Overste lödnisse

Peter Vgberg E-84
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GRIP TILLFÄLLET OCH BLI
STUDERANDEMEDLEM I CF

ANMÄL DIG FÖRE 30 SEPTEMBER OCH BLI MEDLEM
TILL SLUTET AV 1987 FÖR ENDAST 48 KR (3:20/månad)

• Möjlighet att söka
CFs stipendier.

Som studerandemedlem får du:
sommar-, praktik
och examensjobb.

CFs kontaktmän
Mats Kindahl , 15 80 73
Gunilla Hede , 34 61 66

Naturligtvis står vi till
tjänst när du lämnar
teknis och börjar
arbeta på heltid.

CivilingenjörsFörbundet

Fatta pennan och fyll i blanketten före 30 september.

Kundnummer 11270063
S-103 80 STOCKHOLM
SVERIGE

Svarspost
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Förnamn __

Inskriven år

8 0 03 0 0 14 E D 04 F O OS G O 13 1 0 12 K 0 06 L O 07
M D 10 R O 17 S D 16 Skepps D 09 T O 08 V O 11 Y O 15
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Ja! jag vill prova CF till slutet av 1987

Personnr ---- - - - (105'frot)
Efternamn _ _ ___,,____ ____ ___
- ----
Studieadr - v.g.iexta
Postnr ___
Ort - --· ------_ __

Linje

KTH O 01 LTH O 02 liTH O 03 UTH O 04 LuTH O 06 CTH O 07

Markera linje och högskola med kryss

Högskola

GÄUER ENDAST O:or

Yil ehöver
en elkrafttekniker
till Zambia
Vi vill ha hjälp med att utveckla en delkurs inom
området elkraftteknik.

Du ska tillsammans med Elkraftscentrum vid KTH
ta fram både det kursmaterial och· den utrustning som behövs.
Du får själv testa att kursen fungerar genom att åka
ner och hålla den på plats.
Du behöver börja arbetet redan i höst eftersom kursen
ska hållas i vår. Kursen ingår i E-sektionens samarbete
med University of Zambia i Lusaka.
Kontakta någon av oss* på Elektrisk mätteknik,
ju tidigare desto bättre:
Per- Ulf Allmo

Tord Berggren

* Vi håller inte med livflotte.

Dag Björklöf Lars Jacobsson

eA,_

ke Nordin
( ÅValhallavägen
5/805

114 22 Tjockhult
08-15 90 89
Peter Bäckstäde
Kungshamra 71/308
171 70 Solna
08-85 68 85
Peter Carlsson
Nytt nummer
08-741 11 10 (fr o m 9/10)
Annika Hagman
Olof af Acrels väg 7/209
171 64 Solna
08-34 86 17
Dan Dia-Tsi-Tay
c/o Beckman
Eskadervägen 32 Il
183 54 T äby
08-732 79 98
.;Peter Davidson
Hälsingegatan 41 n b
113 31 Stockholm
08-33 33 31
Lars-Erik Elisson
Svedjevägen 35
723 53 Västerås

EMISSI ONEN nr 5-1986

Namn

Anna Moberg
Högalidsgatan 27 Il
117 30 Stockholm
08-84 85 92
·•bag Hellström
Upplandsgatan 65 Il ö g
113 28 Stockholm
Bertil Svensson
Öregrundsgatan 11/973
115 41 Stockholm
08-61 87 91
Björn Pilström
c/o Fagerstedt
Tulegatan 27 Il
113 53 Stockholm
Anna Malmström
Sysslomansgatan 24 V
112 41 Stockholm
08-52 31 56
Charlotte Adlen
Frödingsvägen 8 n b
112 56 Stockholm
08-56 05 90

Det ryktas att . . .
* DKS bokat samtliga resor till Indien under september 1987.
* Mats E gå.r till botten med saker och ting
* Mats E sänker hå.de texter och skrivare
* det finns välsmorda ordföranden på. både
Flyg och Elektro
* Handels har modifierat det grekiska. alfa
betet efter att ha stulit det rosa Epsilonet
utanför Tolvan
* Knepp har lab-kurs i oktober (se anslag i
Tolvan)
* Chris har tagit TETen

Nytt

- ·--==�.

Anna Wejke
Rindögatan 21 VIII
115 36 Stockholm
08-67 14 76
Pernilla Sönne
Valhallavägen 5/613
114 22 Stockholm
08-16 63 66
Christina Weidland
Professorsslingan 35 Il
104 05 Stockholm
08-15 76 06
Thomas Bjelkman-Pettersson
Ugglevägen 29D I
131 44 Nacka
08-718 27 85
Mats Ancker
Hökens gata 12 (Hooknoose?)
116 46 Stockholm
08-later on
Lasse Eriksson
Körsbärsvägen 4C/435
114 23 Stockholm
08-15 30 78

In

Anna Weke
Janne S
Anita
Flaskmannen
Ankan
Marika

Ut

I)

