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Jag var på abiturientinfo härom sistens.
Då kom jag underfund med att det sak
nas något någonstans. Jag minns också
hur det var när jag var på abiturientinfo
under min gymnasietid. Vid hemkomsten
från den stora skolan på Valhallavägen hade
jag inte lärt mig ett dugg. Mitt huvud
hade blivit fullproppat med föreläsningar,
övningar, tentaveckor, kontrollskrivningar
och andra begrepp som jag inte hade en
aning om vad de innebar. På något sätt
borde man kanske, enligt mig om möjligt,
få abiturienterna att inse vad en föreläsning
egentligen är. Varför inte göra som på
minikursen för gymnasietjejerna, där An
ders J. Thor håller en föreläsning i mekanik
för att få folk att inse hur en föreläsning går
till? En ide kanske?
En annan sak som tyvärr brister, är koor
dinationen mellan de olika talarna. Gym
nasieelevens teorier om en god arbetsmark
nad, underbyggs helt korrekt redan uppe
i Fl, men tyvärr får han höra detta yt
terligare två gånger, först av STVLrepresen
tanten, sen av GP. Lite onödigt kan ty
ckas. Varför inte försöka byta några ord med
varandra och se till att samma sak int� ägs
två gånger?
Det som dock är viktigast på ett abituri
entinfo, och som går att göra bättre, är
deltagarnas besök i 12:an och mötet med
teknologen. Enligt min mening är overallen
av ondo. lgenkänningstecknet pä. teknolo
gen måste kunna gä. att göra. diskretare.
Markeringen mellan teknolog och gymnasist
är alltför skarp, och borde mildras en smula,
för att gymnasisten i större utsträckning än
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för närvarande skall våga komma och prata
med oss glada och genomtrevliga. teknologer.
Jag tror att gymnasisten känner en viss
alienation när han konfronteras av unifor
merade teknologer, som skriker, stojar och
pratar med allt och alla. Något som jag
,förmodar, känns ganska kymigt för den ibland helt ensamme och utelämnade gymna
sisten.

Man kan fråga sig vad overallen är bra
till. Jag anser att overallen är ett utmärkt
och ändamålsenligt plagg för interna kalas,
där overallen ger en slags grupptillhörighet,
något gemensamt. Dessutom får detta. plagg
anses som tämligen oömt, en egenskap som
inte bör förringas. När man däremot skall
vara ett sektionens ansikte utåt, bör over
allen om kanske inte bannlysas, så väl un
danbedas. Den enskilde teknologens per
sonlighet döljs effektivt av en vit form av
någon slags tomtedräkt, och teknologen kan
för den förvirrade gymnasisten framstå som
en renodlad fackidiot, som förvisso kanske
kan allt om olika datorers minnesareor, men
verkar helt nollställd vad det "vanliga" livet
anbelangar. En sådan bild av teknologen
kan näppeligen vara lockande för blivande
högskolestuderande.
Jag menar inte att alla. abiturienter tänker
i liknande banor, men liknande tankar har
nog passerat ett och annat huvud under
årens lopp. Det är viktigt att ha. i åtanke,
att det primära inte är vad vi vill framstå
som, utan vad våra gäster tycker vi framstår
som. Nå.got att tänka på. kanske?
�

nr 2 1987 Årgång 22

Utgivningsdatum:

Roger Boden
Jan Bohult
Jonas Gunnarsson
Björn Lundgren
Harald Sjöztedt
Helge Stenström
Ingela Thyselius
Telefåne:
Elin Vaxlund

Adress:

1987-02-27

Elakare än n6gonsln (tycker Jonas):
E-86
E-83
E-85
E-84
E-86
E-84
E-85

08-768 21 49
08-36 18 49
08-766 33 55
08-15 36 11
08-15 93 15
08-16 58 55
08-62 60 54

E-81

08-14 17 95
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THS
100 44 STOCKHOLM
Osqua.rs backe 12
08-21 31 18

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Philips RE-gruppen
Upplaga:
800 ex
Nästa manusstopp 87-03-11; klockan 24:00

Biider som skall vara med I aktuellt num
mer lämnas In tenast Id. 12:00 dagen In
nan, dv1 p6 tisdagen.

Icke signerade artiklar tar redaktionen an
svar för.

Ärade sektionsmedlämmar och föredetta sek
tionsmedlämmar.
Att börja med skulle jag vilja tacka ett gäng
tjejer som den 31 Januari bjöd på. exöl. Det
vart inte bara öl för min del utan också. en
ansenlig mängd pussar som inte satt helt fel.
Tack ska ni ha!
Jag börjar nu så. smått få. klart för mig
vad en ordförande skall syssla med. För
att i framtiden underlätta utbytet av funk
tionärer har vi på. Sektionssammanträdet
beslutat att alla styrelsemedlämmar skall
skriva ner en minnes- lista på. de löpande
ärenden och en del andra saker som synes
viktiga för dennes post.
Vårbalskommiten kommer så smått att sätta
igång sitt arbete. Vad vå.rbalskommiten gör
är att planera en del arrangemang kring
vårbalen. Traditionellt inträffar den på.
nyårsafton, som i år är till år 100000 (binär
tideräkning från den ärorika revolutionen)
dvs den 30 April 1987 b.t. Om du har lust
att hjälpa till så. hör av dig. Mer information
kommer senare.

Apropå. SNOs inlägg om en mer festlig ex
amen här på. sektionen. Skulle det inte
vara något för ingenjörsföreningen OKEi och
nå.gra ur fyran att tillsammans göra fyrans
avslutningsmiddag till något man minns,
typ när man tog studenten.

Till sist vill jag dra mitt strå till stacken i
alkoholdebatten. Visst kan det tyckas att
det dricks stora mängder alkohol här på.
sektionen. Men till skillnad från många
andra sällskap lär vi oss att dricka alkohol
på. ett, som jag ser det, unikt sätt. Visst
är folk fulla, men det finns en glädje och
harmoni som ä.r totalt utan undertoner av
agresivitet. Hur ofta ser man någon som
uppför sig då.Hg? Nästan aldrig, och det
beroende på. att vi lär oss att respektera
varandra, vi lär oss att uppföra oss, vi lär
oss att ha koll på. läget, vi lär oss att inte slå.
sönder saker. För att om vi inte klarar av
detta så. får vi inte vara med nästa gång och
vi får gå. där med hundhuvudet. Ochv em
vill det ????
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Hej på er alla !

Här är några visdomsord från er SNO :

HÄNT PÅ ESN-MÖTET:
En ny vice-SNO såg dagens ljus. Det är den
redan erfarne Magnus Jacobsson, E-85 som
tar över efter Danne.
Mats Björlin berättade om KTH-Rymd. En
rymdteknikinriktning på 40 poäng kommer
kanske att bli ett alternativ till fjärde året
på Elektro. Ta gärna kontakt med Mats, tel
08-67 42 75 eller 93 49 93, båda E-84.

HÅNDER:
En s k FEDY-konferens ordnas av Elektro
19-22 februari. Två representanter från
varje F(ysik), E(lektro), D(ata) och Y-linje
är inbjudna. Hur det gick får du läsa i
kommande EMISSIONEN!
KOMMER ATT HÄNDA :
Det blir en stughelg 20-22 mars ! Du i ettan
eller tvåan som på ett lättsamt och kul sätt
vill veta mer om hur T HS och KTH funkar,
hör genast av dig till undertecknad !

Det finns fortfarande några vakanser i in
stitu.tionsstyrelser. T ex Fysik, Mikrovågs
tekmk, och Acceleratorteknik. Du i tvåan
trean, fyran, femman,.. Ta chansen ! Ja�
måste säga att det är ett enastående tillfälle
att få se hur Teknis funkar, inifrån. En up
plevelse som inte är alla förunnat ! Ta kon
takt med Karin Ahlström, E-85, tel 87 89
21 eller undertecknad.
TILL SIST:
Tv�ka aldrig att klämma fram dina åsikter
om utbildningen ! De styrande på KTH
lyssnar verkligen på oss teknologer. Men
då vi inte säger något handlar de efter eget
gottfinnande, vilket inte alltid är så lyckat.
Nu tog visdomen slut.
Lev väl !
ALLMÄNT:

EN HELKNÄCKANDE MIDNATTSSHOW
av och med Anders Höglund och Johnny
Su.ndin samt Ewa Nilsson och orkester.
Mosebacke etablissement fre/lör i mars/april
Premiär 6:e Mars.)
Biljetter köper Ni av Anders eller p� Mose
backe. Välkomna!!!!
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SRKA - 88

Studieresekommite A
De alternativ som till idag kommit fram
på de träffar förra SRKA-ordföranden sam
mankallat till är några stycken, men svarar
antagligen inte mot allas önskningar. Un
der kommande möten borde däremot allas
förslag ha kommit fram, för att vi på så sätt
skall kunna utse vår destination.
Några tidigare studieresor:
1984: USA
1985: Japan
1986: Kina
Nu, 1987: Indien

Vart Studieresan 1988 riktar sin näsa vet
ännu ingen. Att förslagen däremot är många
och bra kan de som hittills varit närvarande
vid ett SRKA-möte konstatera.
Under våren och kommande år arbetar SRKA
gemensamt för att få chansen att upp
leva. ett annat lands teknologi, kultur och
befolkning för att på. så. sätt inte enbart
begränsa. våra vyer till Sverige och samtidigt
ge oss en liten belöning mot slutet av våra
studier. Deltagarlistan består, framförallt,
av de som idag är E3:or och som genom sin
kommande anmälan . bestämmer sig för att
arbeta. med en uppgift som för oss närmare
vårt resmål.

Förslag 1988 "Utreda.re"
Sydamerika. Anna Wejke
Bodil Alexander
Malaysia
Mats Eriksson
Australien
Joakim Ca.rlquist
Sven-Olof Jonsson
Sovjet
Peter Agnvall
Lars-Erik La.rses
Singapore
Anders Nilsson
Korea
Anders Nilsson

På ett eller annat sätt kommer många att
komma i kontakt med tiggeriet som på ett
listigt sätt kan förklara. för företa.gen varför
�_ust vår resa �r viktig att satsa på, men
a.ven fler uppgifter finns att lösa. Andra
exempel är de rent administrativa. proble
men som kan dyka upp, allt ifrån biljet
ter, eventuellt visum och vaccinationer till
att ta kontakt med kommande värdar i det
land vi väljer. En kulturgrupp kan presen
tera. lämpliga. resmål inom landet och redan
här hemma berätta mer om det land vi ska
besöka, till exempel dess historia. och dess
seder. Även en styrelse som koordinerar ar
betet mellan samtliga medlemmar kommer
så småningom att väljas gemensamt.

1972 reste Elektrosektionen på studieresa
till Göteborg. Reseleda.re den gången var
Anders Thor och den reseberättelse som
finns i Emissionens arkiv berättar entusi
astiskt om deltagarnas förtjusning. Fj orten
år senare åker SRKA till Kina, nå.got som
man på den tiden troligen hade skrattat å.t ...

I skrivande stund är ett möte inplanerat och
har vid det här laget gått av stapeln. Infor
mation om mötestider har funnits uppsatta.
i Tolvan och även dess regioner och wta.
�ötestid är anslaget på samma platser.
Annu har varken arbetsuppgifter eller resmål
fastställts och om du är intresserad av att
presentera. ett nytt resa.lterna.tiv , varför inte
gora det på kommande möte genom att
berätta lite kort om landet som "studieob
jekt".

För SRKA, för stunden

-
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Sverige - Zambia
tur (och retur)

Inom ramen för vårt u - landssamarbete håller vi en lärare
i telekommunikation vid universitet i Zambia. Till nästa
läsår kommer han att behöva ersättas och tidigt i höst
kommer vi att söka hans efterträdare. Läsåret börjar 1988 direkt efter nyår. Under de närmast föregående två månaderna har denne både förberett kursen och ordnat alla praktiska bestyr. Detta är ett utmärkt tillfälle
att se sig om och möta en exotisk miljö och en annorlunda
teknikuppfattning. Intres
serad redan nu? Kom upp
till oss på Elektrisk mät
teknik eller ring så hör
du av oss, 787 7792.
Per- Ulf Allmo
Dag Björklöf
Lars Jacobsson
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ARKIVARIEN KAN EXTENTOR
Så har då ett nytt år börjat, och arkivarien
börjat sitt värv. Den här gången hade
sektionen den stora framsyntheten att välja
ett riktigt sektionsvrak till arkivarie. Efter
en hård va.lkampanj, c:a 30 sekunder tog jag
hem segern, alldeles ohotad. Med ett antal,
ganska dammiga extentor i sina gömmor
har jag, en E-82:a, skridit till aktion och
berikat pärmarna i 12:an med lite gammalt
matnyttigt, som kan hjälpa just DIG att ta
examen.
Här skulle man naturligtvis kunna gå in på
en djup diskution, huruvida man skall lösa
extentor som fan eller inte, men det tror
jag vi sparar till en annan gång. Sägas kan
väl, att åtskilliga tentor tenderar att vara
på någon slags standardform, år från år, och
där hjälper det nog. Men å andra sidan så
kanske man lär sig ämnet sämre, så . ..
Jag hoppas kunna komplettera extentorna
till period 6 med bl a aktiva nät, TET2,
högnivå, etc. Men det behövs komplettering
av extentor i vissa ämnen, nämligen:

ÄMNE
Algebra
Algebra
Mekl
Passiva Nät
Envarre
Envarre
Nummel
Aktiva.Kretsar
Aktiva Nät
Flerva.rre
Flerva.rre
Matstat
Mek2
Vektor

Datum (ÄrMH.n/Är)
8401, 8410, 85 och 86
KS 1+2: 84, 85 och 86
8408, 85 och 86
8401, 8408, 8508, 8511, 86
KS1+2+3 84, 85, 86
84, 85, 86
8408, 85, 86
KS 84, 85, 86
84, 85, 86
85, 86
KS1+2+3 84, 85, 86
84, 85, 86
8510, 86.
8401, 8405, 8505, 8509, 86

STOLDER
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Under senare tid har stölderna på KTH
ökat en hel del. Stockholmspolisen får varje
vecka. in 2-3 anmälningar från folk som blivit
av med väskan med räknare eller den nya
skinnjackan osv. Även inbrott i kårens och
andra lokaler har förekommit. Gör det svårt
för tjuvarna och var rädd om dina prylar.
Med andra ord var vaksam och ställ inte
ifrån dig väskan obevakad.
Tommy Ljunggren E85

Det här gällde bara tentorna i ettan, som
ni säkert märker. Jag återkommer i nästa
nummer med de tentor jag vill ha av er för
tvåans och treans kurser. Se nu till att gå
igenom era dammiga gömmor, sätt lite rota
tion på bajlådan, dödköttet, gumfläsket och
brölkakorna, och fixa dessa gamla tentor till
mig, så skall jag se till att resten av sektio
nen, speciellt de kommande generationerna,
kan komma i åtnjutande av dem.
Bara för att jag inte påstår mig behöva
tentor före 1984, så betyder inte det att
jag har fullt av dem, men någonstans måste
man ju inskränka sig lite.
Med gott samvete och 1ol1ken 1 bllck.
Johan
- egentligen skall det vara en liten krona
över J:et, men hur man gör det me<!. datan
,
vete fan. (det går alldeles utmärkt, Johan,
reds anm)
PS Om ni inte hittar mig personligen, så har
jag facknummer 610, eller var det 710?, kolla
själva, era slökukar, Westberg är efternam
net. DS
PPS Lärrm a inte några instruktioner om
hur man gör DET med datan, _!ämna hellre
instruktioner om hur man GOR det med
datan, jag menar snacka går ju, men ... DS
.;
Johan

KUL HELG I STUGAN
20 - 22 MARS
För alla vetgiriga E-teknologer fixar vi en
alldeles ovanligt ovanlig helg i stugan ! Alla
som hänger med utlovas få veta sanningen
om makten både på KTH och Kåren. Du
som vet minst är mestv älkommen! (Och
alla ni andra också naturligtvis!)

Kostnad då?
Ja detta gäller : lim(Kostnad)=O . Alltså
särdeles vanvettigt sponsrat av Elektros stu
dienämnd!
En garanterat KUL helg!
Hör genast av dig till Martin Bakhuizen
E-84, tel 08-742 37 25.

Körk�rådet i Skråmåla
SKRÅMÅLA
Rekning å · v erkstälda repara t i �ner å Skråmåla körka
�ort himlen mer röd i öster
Upphägnt 4 st änglar i s akre s t i an a 1 : 
Satt ny stjärt på parad isormen
Jort mer sår på Lasarus
Jort helvetet mera brinnand e
Jälpt upp det ludna på Eva
Satt nya nä sor på engval i sterna
Överstrukit över s teprästen s dot t er 4 ggr
Förbättrat d e babylonska skökorna i skrevet
Satt nytt purpur på Johannes
Satt nya klövar på Satan
l genkittat en spricka på Jungfru Mari a
Satt nya bröst på Magdalena
Jort nytt huvud på Adams hemlighet
Satt ny nav e l i und erlivet å Eva

3 : 10

4: -

4: 2 0
2 : 50
3 : 20
1 : 50
3 : 50

6:-

2:25
2 : 50
3 : 20
2 : lS
3 : 10
1 : 40
1; 50

som förresten transporterades ombord medelst
gaffeltruck. Dessa kvinnor hade klass, stil
och finess av sådan kaliber, att till och
58 glada och nyktra(?) teknologer från
med Socker-Conny skulle framstått som en
Kongl. E-sektionen hade begett sig ut
välbärgad aristokrat.
på Ålands hav, för att söka efter den an
nalkande Q Arne som någon vecka tidi
De manliga resenärerna däremot förgyllde
gare.. siktats vid Landsortsdjupet,i hjärtat
tillvaron, bland annat genom att roa de
av Ostersjön. Planer smiddes angående
barnen i lekkammaren med sin blotta
små
tillvägagångssättet för infångandet av valen.
närvaro, Aven för de något äldre delta
Många kloka ord sades under dessa över
garna ordnades aktiviteter, '8åsom bland
läggningsmöten, sådana som tex: "Saliga
vernissage å Gallerie Nelson. Profy
nat
äro de hjulbenta, ty de kissa inom par
laxk
er anordnades av KBM, samtidigt
entes". Månget så kallat vagnsförslag yp
w.s
höll en omfattande föreläsning
Arinell
som
pades likaledes, och Quarnevalen föreföll
inom gynekologins verksamhetsområde. De
redan bli den största succen på åtminstone
blev också historisk, genom att
nsamme
tre solvarv, redan innan genomförandet.
vinna världens första backhoppningstävling
Det fanns även andra resenärer på skeppet.
till sjöss. Med skidor(!)
En stor del av dessa var kvinnor, (mer om
En �vslutand� utvärderingsresa är planerad
dessa på annan plats i tidningen) varav
�tt aga rum .t1l! utla�det in <?.m .den närmaste
åtminstone 60% ökade sin massa med tre kg
t
efter applicerandet av sin medhavda kosmetika, ! den. Varfo� mte for omvaxlmgs skull åka
till . . . Åland .

Älandsresan

an

9

Man upplever när man åker till Åland

--�

t

Kommer jag med nu?

-

Clicquen!

-
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Kapitalismen

- det okända idealet

"Kapitalismen är det ende system som står i sam
klang med människans förnuftiga natur, den sky
ddar människans överlevande i egenskap av män
niska och dess härskande princip är rättvisa. "
På. anslagstavlan vid F2 finns ett informa
tivt anslag om Ayn Rand och den av henne
inspirerade ideologin "objektivism". Ayn
Rands filosofi argumenterar för kapitalis
men som den samhällsform som bäst är an
passad till människan och ger det bästa re
sultatet för individen.
Ayn Rand
Hon är född i St Petersburg 1905 och flydde
1925 från Sovjet till USA. Hennes produk
tion omfattar romaner och dramatik som
sålts i mångmiljonupplagor, främst i USA
där hon varit en framstå.ende författare,
men framförallt har hennes debattartiklar
uppmärksammats av långt fler än de redan
övertygade. Efter att ha mött hårt motstånd
och direkt hat av vissa i samhället börjar nu
hennes ideer slå igenom i USA. Nå.got som
även kan skönjas i Sverige, då. intresset för
individens frihet ökar inte bara i den poli
tiska debatten.
Produktion för nytta, Inte för profit
är nå.got som folk idag inte reflekterar över.
I begreppet ligger att man ska arbeta för
att tillfredställa andras behov, men inte
sin egen vinning. Arbetsplikt under tvång
praktiseras eller förespråkas i varje land,
men vad bygger det på. om inte ideen att
staten bäst vet att bestämma över en män
niska. Idag kan vem som helst få. ett orim
ligt förslag taget på. allvar i den allmänna
debatten om han bara hänvisar till "det
allmännas bästa". Ayn Rand säger "Den
största skulden bärs idag av de människor
som av moralisk feghet accepterar kol!ektivismen". Hon visar i sina skrifter att det
att tänka på sig själv eller höja .
i�te__ är
sig over mangden.

ful'._

Kap1ta11smen
värnar i motsats till kollektivismen om in
dividens frihet frå.n statlig styrning, istället
ska det individuella förnuftet rå.da. En in
telligent person med egna ideer ska inte
fjättras av kollektivet och tvingas tänka på.
kollektivets bästa istället för sitt eget. Or
saken till allt ont är staten :"Vad beträffar
depressioner och massarbetslöshet orsakas
dessa av statsingripanden i ekonomin".
Kapitalismen som ide har aldrig förut for
mulerats i en ideologi som Ayn Rand nu
gjort. Med logiska argument visar hon
varför kapitalismen är den naturliga driv
kraften i uppbyggandet av ett effektivt sam
hälle som tar hänsyn till individens frihet.
Förutom en mängd romaner som skildrar
den kollektivistiska mardrömmen finns Ayn
Rands viktigaste debattartiklar samlade i
boken Kapitalismen - det okända Idealet
utgiven på. Lindfors.
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Kvinnan

Mysterierna kring kvinnan år
många.
Historier berättas
OJil kviIJn pr i c1,ll �jirldens lii,n
der, och har berattats sedan
urmipn es tidtJr. I<;ke defi.to
mindre är fragetecknen lika
många idag, som de var vid
tiden för Jesu Kristi födelse.

·

Den främsta frågan en E-teknolog ställer sig
är: "Hur ser en kvinna ut?" Svaret på det
spörsmålet illustreras nedan.

Det bör kanske tilläggas att personen till
höger är av honkön, en så kallad kvinna.

Ja, detta är en frågeställning lika svår som
någon att besvara. Men ryktet säger att
det skall finnas en oas, på det annars så ut
torkade Öfvre Östermalm, i form av Kongl.
Kemisektionen. Läsaren får själv utröna hu
ruvida det skulle vara en hägring eller ej.
Lyckligtvis är vi ju i allmänhet inte bundna
till norra delen av Valhallavägen, varför vi
kanske i mer omfattad utsträckning borde
söka lyckan i det så kallade Ståkkhålms
Sitty. Där finns nämligen, enligt sägnen,
kvinnor från såväl Lyxele i norr som Väcksjö
i söder. Detta faktum har ej heller gått förbi
Stockholms Gatukontor, vilka anställt en
handfull av dessa för nattarbete. Mestadels
är dessa kvinnor stationerade å. Malmskill
nadsgatan, där de kan hyras för en ansenlig
summa pengar. Den största delen av betalningen lär visst utgöras av OB-tillägg. Hu-·
Var finner man d6 dessa kvinnor?

\
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For rent

ruvida dessa kvinnor tycker att det verkli
gen är obekvämt eller ej, lä.ter vi vara osagt.
Den genomsnittlige E-teknologen är ju dock,
som bekant, inte alltid vid så. god kassa, att
utgifter av så.dan kaliber kan komma i fr 0 ga.
Man kan då. istället utnyttja nå.gen av de
må.nga utlåningsställen som uppförts i in
nerstaden. För att nämna några bland otal
i.�a exempel, finns Alex 2:a, Däjli Njos och
Attläntik. Utlå.ningsförfarandet är analogt
med bibliotekets. Man lånar ett objekt och
å.terlämnar det en tid senare. Ofta får m n
redan vid entren till stället en stämpel, som
:J
visar sista återlämningsdagen.

Redan i tidernas begynnelse kom människan
( mannen naturligtvis ) underfund med
kvinnan så.som arbetskraft och tog då. sin
rätt och använde kvinnan så.som arbetsred
skap. Då. nu mannen erbjöds ett större mått
av den fria tiden, behövdes nå.got att förströ
mannen med. Vad vore då. naturligare än
4tt utnyttja kvinnan även för dessa syften.
Men frågan förblev obesvarad. Till dags
Vad är d6 kvinnor bra tlll?

dato har inge; kunnat ge ett bra svar på. väd
kvinnor är bra till. Möjligtvis skulle man
kunna se kvinnan som en slags trofe, som
mannen söker erövra, och på så. sätt stärka
sitt självförtroende. Kvinnan skulle alltså.
vara en slags fjäder i hatten för mannen, en
statussymbol likt familjefaderns Saab Turbo
eller 18-åringens taskigt lackerade Skoda.
Enligt mitt tycke är det bästa med kvin
nan, att man kan skratta åt henne utan att
på något sätt känna samvetskval eller dylika

känslor. Det är viktigt att komma ihåg när
man skämtar om kvinnor, att de inte är en
minoritet, att de inte släpades från en konti
nent till en annan med bojor runt fötterna,
(konstiga skor kanske, men inte bojor) samt
att Hitler inte skyllde på dem, för att Tysk
land förlorade första världskriget. Därför är
det tillåtet att göra sig lustig över dem när
som helst.
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Ibland drabbas man i sin ivriga jakt på
kvinnor av vissa smärre problem. Man
kan till exempel hamna. i situationer, där
man måste välja ut en av flera möjliga.
objekt. I dessa situationer har man alltid
attraktionskoefficienten @ att gå efter, som
tumregel för att göra ett lyckat val. Se
nedanstående bild.

L,

Tag måttet Ll. Kvadrera. Dividera med
måttet L2. Slutligen multiplicerar vi detta
med exp(- L3-90cm). Vi får alltså det slut
liga uttrycket för @ till:@ = e-lL,-90cml ·
Ju högre @-värde desto attraktivare kvinna.
Enkelt, eller hur! Man ser följaktligen, att
den gamla klyschan att kvinnans attrak
tionsförmåga sitter i brösten bara ar en
tredjedel av sanningen.

Ief-.

"Varför hamnar man så frekvent i dessa
prekära situationer?" frågar man sig i sitt
stilla sinne. Skälet till detta är att kvinnan
är ett flockdjur, som i mindre grupper,
tillsammans framåt skymningen ger sig ut.
i storstadsdjungeln. · Dessa små flockar är
av olika storlek. Ungdjursflockarna består
oftast av tre individer, medan de något
äldre föredrar att bli jagade parvis. Men
de är inga rovdjur, vilket man skulle kunna
förmoda. Nej, de är som savannens gaseller,
ett djur som bara. väntar på att bli slagen
a.v ett stort, muskulöst lejon. Stolta blir
de inför sina själsfränder, när de lyckats bli
fällda av ett lejon, tidigare än sina kamrater.
Det är beklämmande att inse att de inte vet
om, att lejon enbart attackerar svaga och
sjuka djur.

;J
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Kvinnan ett Bockdjur?
\

J
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Slutligen följer här några
sanningar om kvinnan.
Kvinnor har ett särskilt sinnesorgan som
uppfattar känslor, på ungefär samma sätt
som våra Ögon uppfattar ljus och våra öron
uppfattar ljud. Därför är de kapabla att
uppfatta exempelvis skuldkänslor eller avund
på samma sätt som v1 kan uppfatta en
enorm explosion.

Hur intelligent en kvinna än är, vill hon
hellre ha ett diamanthalsband än en bok
En kvinna kan tillbringa åtta timmar hos
hårfrisörskan tillsammans med sex väninnor
och ändå anklaga dig för att bry dig mer om
dina vänner än henne, när du tillbringat två
timmar med dina vänner en lördag.

-

---

--

Kvinnor tror att uppfostra barn är svårare
än att konstruera en säker bridreaktor utan
avfallsproblem för under 100 Mkr på sex
månader.
När en man är intresserad av en kvinnas
kropp, anklagar hon honom för att bara
vara intresserad av hennes kropp, och när
han inte är intresserad av hennes kropp,
anklagar hon honom för att vara intresserad
av någon annans kropp.

Döda och slänga bort större insekter.
Gå förbi en spegel utan att titta.

�,
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Ett viktig steg på. vägen mo
rst å.
kvinnor, är att lära sig först å. deras språ.k.
Här följer en kort parlör.
Svenska
Kvinnosprå.k
Fräscha upp sig
Gå. på. toaletten
Jag vet inte hur den fungerar
Den är trasig
Två. timmar
Fem minuter
Jag ska bara klä om Jag ska bara raka benen och armhålorna,
plocka ögonbrynen, duscha, må.la mig,
plocka hå.r ur näsborrarna, smörja in mig
med skönhetskräm, pudra mig, parfymera
mig, bleka håret på överläppen, måla
tå.naglarna, lägga hå.ret, kamma ut det
och lägga det igen samt prova sex eller
sj u olika klänningar

Slutligen vill jag uppmana er alla: Gift er
aldrig med en kvinna! Min farfar gjorde
detta misstag. Han dog.

Åke går igen

SMusK-spalten

Nu är förhoppningsvis Jubileumsquounsert
erna avklarade, väl genomförda, fullsatta
och vederbörligen bejublade. Likaså den
nå.got oplanerade Squttspelningen 13/2.
SMusK gratulerar (?) de elektriker som
inte missade chansen att gå. lördagens quon
sert med gratis-öl-förköret i 12:an. Tack
PRIPPS!
Verksamheten återgår nu till ett makli
gare tempo. Tack vare internat, extra
heldagsrep, shåwmöten, sponsorraggning
mm mm kommer varje studentmusiker/skal
ett att minnas de hetsiga veckorna före
quonserten med glädj e!
Framöver väntar bla en pubspelning, Stu
dentorkesterfestival i Linköping med TV
inspelning, och sen så är det ju Quarnevals
dags.
Nå.gra ord på. vägen :

Sorgligt var den dag d! Eläktro fick säga
upp bekantskapen med Åke (Sökes svart
takråtta ni vet ... ?). Men nu kan vi åter
glädj as av en ny besökare, måhända lika
kortlivad som föregångare. Benämnda ex
emplar lyckades dessutom få CHefsEmit
teur Emeritus alla vackra skära elefanter
på. flykt, liksom att framkalla den darrande
handen och vacklande gången som normalt
Absolut varit till föga. Ett prassel i lådan,
några tuggade brö'n och flyktigt försvann
den lilla varelsen som kort smet bort till
fredsställd av smaklök för två. kronor.
Skakad av skräck för stora fötters kläm,
framlider han nu sin musvaro i tillhål med
sällskap av elektrisk kabel. Bak soptunnan
finns musens hå.I och som tak han har vårt
Tolvgolv.
Men med musens smak för gott han borde
kunna lockas, att förlustas tillsammans med
Mats Kind ahl och tillsammans med hans
ost.

* Saliga äro de korkskalliga. . . ty de skola flyta
då. syndafloden komma.

Nå't för Fan och Rått

* Man ska inte ropa hej . . . förrän man har fått
ett bäcken.

*

I spegeln har man alltid. . . utseendet emot
sig.
Och kom ihå.g :
Bättre dåligt minne . . . än då.liga minnen.
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En produktionstekniker
•• ..I
L nt
varu:eras
nos.,
u
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"Numera har jag
lönsamhet som yrke"

"Produktionsteknik är ju mer än det som finns och sker på verkstadsgolvet. Ytterst handlar det
om lönsamhet. Det blev helt klart för mig när jag fick jobba som proj ektledare för POCUS, en
produktionssimulator, som kan simulera allt från tättkta efrektiviseringar i p11odtttktione, n till ny
byggnader för mångmiljonbelopp. Men målet är detsamma. En rationeJl och rönsam produktion.
Aseas ledning har traditionellt bestått och hestår av fol, k som inser vikten av effektiv produktion.
Arbetsklimatet på Asea kan knappast vara bättre för en proch1ktionstekni'ker. Den produktions
tekniska nivån är hög, dom praktiska vardagsproblemen tar inte övefbanden och du kan fortsätta
att utvecklas. Asea har dessutom en stor utlandsproduktion som stöttas av dli.lktiga produktions
tekniker från Sverige.
Just nu jobbar jag med datorstödd produktion, där min Uf}pgift är att hJtta en integrerad lösning
för hela informationsflödet från offert till tillverkning. Det skall omfatta system för såväl konstruk
tion, beredning, som material- och produktionsstyrning.
Vid senaste bolagsstämman fäste Percy Barnevik stor vi:ktJust vid kapitalrationalisering och
CAD/CAM. Som produktionstekniker känns det naturligtvis extra stimulerande att få jobba med
det som företaget just nu tycker är viktigt för lönsamheten,"
Bengt Saven gick ut LiTH 1981 som maskinare med inriktningpå produktionstekntk. Han började
som elevingenjör på Asea och.fickjobba med produktionsteknik redan/rån bo'Jjan. lJLa. på Asea
Robotics och A sea Motors. Sedan 1983 arbetar han på A sea Production Developtnent AB, avdel
ningen för produktionskonsu/te,: Som projektledarejör produktion-sslmulatorn POCUS gavs til'l/äNe
att utvecklas ytterligare. Nu jobbar han i ell projekt för att åstadkomma ett integrerat system med
kopplingar mellan konstruktion, beredning (CADICAM), material- och produktionsstyrning (MPS)
och verkstadsutrustning.
Asea är etl av de JO störsw företagen i världen inom kraft·, industri-,
transport- och luftbehandlingsområdet.
Asea-gruppen består av cirka 300 företag, och är representerad i över 100 länder.

Aaea AB, 721 83 Väaterås, 021·10 00 00.
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Idre

Elektros traditionsenliga skidresa gick i år
till Idre. Fredagen den 19 startade bussen
mot de svenska alperna. Efter en besvärlig
bussresa, där toaletten frös, videon gick
sönder, chauffören körde FEL(15 mil), kom
sällskapet fram till Särnagårdens pensionat
vid ett-snåret.
Där mötte några äldre
teknologer (äldre än E-83 ) iklädda frack och
schmeck, som åkt upp dagen innan. Med
skönsång och fyrverkeri välkomnades hela
resesällskapet. Envisa rykten säger dock
att di gamle hade förverkat större delen av
sitt fyrverkeriförråd då bussen som släppte
av diskpersonalen passerade. Senare på
natten, när anständiga personer försökte
sova kom välkomstkommitten in på rummen
och sjöng ( uppskattat ?)
Skarpsynta
personer såg då att någon partialkonglig
hade eccoskor till fracken ( whydrogt).
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På lördag morgon begav sig sällskapet mot
Idremassiven. Till allas stora glädje mådde
videon jättefint och Tom & Jerry visades.
Solen sken från en klar himmel och temper
aturgivarna sade ca. 5 minusgrader (mot 30
i särna, hutter) . Humöret var på topp då
vi gav oss ut i backen. I den ärorika kam
pen om bjällran vann Stefan (reseledaren)
första heatet. Bjällerkommittens motiver
ing:"Stefan beslöt sig, samtidigt som han
befann sig i puckelpistens brantaste del, för
att idka biologistudier i skogen".

Ploppomaten hade en rörlig filial i backen
där godissugna kunde stilla sina behov till
de fantastiskt låga teknispriserna ( trots lång
frakt). Här upptäcktes att PLOPP kan
mätta även den tjockaste mage (Thomas
Larsso05 var enligt välunderrättade källor
en flitig besökare).

'
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Fra�åt eftermiddagen höjdes ögonbrynen
då Konglig Fredrik och dito Mats åkte
skidor i frack!, men för en skändare är väl
frack ett arbetsplagg.

Vid bussen bjöds det på spetsad varm chok
lad. När bussens välmönstrade Hakkapelit
tadäck (st.\lradial) långsamt börjat rulla och
chauffören bestämt sig för att köra åt rätt
håll ( ! ), var det dags för Roffe och Ste
fan att dela ut Vattenfalls överraskning: en
specialtryckt T-shirt för Idreresan. Om
tyckt, mycket omtyckt. Hemkomna till
Särnagården var det obligatorisk toddy.

___ ========r_---
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( Därpå var det dags för res.:-:;:nkt,
Bastun!!. Utrustad med öl och tvål i högsta
hugg begav sig sällskapet ner till den tropiska
zonen. Snart ekade bastuvisorna från såväl
bastu som omklädningsrum och täta räder
ut i snön gjordes. Men vart tog de kvinnliga
procenten av årgång E-86 vägen?
Efter förrätten som intagits i bastun gick
alla till matsalen för att förtära en varmrätt
som bestod av plockad kyckling och ris.
Då. kycklingen började känna rumstemperatur i blodet, avslutades middagen med en
efterrätt som vi aldrig kommer att glömma,
glass och någonting annat.

Då kycklingen börjat skaka av köld plockade de käcka reseledarna . fram en bunt
frågesportpapper och genast var alla sysselsatta med att knäcka nötterna. Juryn (som bestod av våra alltid leende reseledare) påstod sig vara mutbar men den
visade en skrämmande nonchalans för de
anrika muttraditionerna, då placeringen ej
förbättrades trots mutor av typ öl, sprit och
Elisabeth. Helt oförtjänt gick förstapriset,
bestående av bärbara skidgarage som Philips
skänkt, till en grupp som kallade sig vinnare.

Efter att ha städat efter middagen (burit
bort tallrikar, bestick, glas och Björn) var
det dags för dans till levande skivspelare.
Då inga honor hade hittat ut till dansgolvet
erbjöd sig raskt en liten kader hanar att visa
vägen. Plötsligt gick den hemska sanningen
upp för oss: flickorna (E-86) hade sällsynt
dålig gasquekondition, beklagligt, ynkligt
och stor skandal. Förhoppningsvis inser
flickorna det ohå.llbara i situationen och
börjar genast hårdträna. Kalaset övergick
sedan sakta till välbehövlig sömn

\\

·�-----

Söndag morgon startade med att busschau
ffören inte startade. Efter intagen frukost
väntade samtliga, men ingen busschaufför
dök upp. Nå.väl busschauff"öre� ch?kade och
förseningen blev liten. På. vag till backen
visades den oförglömliga videon "reds &
yellows". En otrolig historia. K�rt&gott
en snabbkurs i: Stavfåktning, skidrugby,
attentraktorrally och kälktönt.
q
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I backen strax efter lunch fick vi leka par
allellslalom under reseledarnas flin. Andra
flin spred sig på bjällerkommittens läppar
när Pernilla erövrade bjällran. Riktiga gap
skratt uppstod därimot när Elisabeth lekte
pistmaskin med den monoskida hon lånade
av Patrik. Denna prestation gav henne
givetvis en plats i bjällerkommitten.

De mest inbitna tvivlarna övertygades om
att ölhävarna saknar all form av intelligens
då de visade upp svällande hud mitt på
blanka eftermiddagen. En hemsk syn: En
dast iklädda kalsonger, pjäxor och stavar
kastade sig ölhävarna ner för branterna.
Glädjande var dock att de ramlade.
Solen sken, de vita elektrooverallerna syntes
i hela liftsystemet, ploppen tog slut i plopp
stå.ndet, skidorna slant, klockan blev fyra
och det var dags att åka hem.

Efter en lugn hemfärd (förutom Christians
ständiga försök att terrorisera oss andra
med mikrofonen) så. stod vi åter igen framför
12:an, lite tröttare men nöjdare med livet
och tillvaron än på länge. Snart hade alla
tagit sitt pick och skidfodral och begivit sig
hemåt, alla var dock överens
SKIDRESOR ÄR ROLIGA

M ISSA I N TE
STUG HELGEN
20-22 MARS

Snacka med Martin Bakhuizen, E-84, tel
08-742 37 25 !
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Appropå
Att fä ut en text på laserskrivaren är gan
ska inne och i takt med detta, har andelen
förvirrade anleten ökat runt densamma. I
dagarna blev jag till slut färdig med en man
ual för den nye Emitteuren, men eftersom
den torde kunna vara användbar också för
andra, finns nigra filer tillgängliga pi konto
Skogsola.

Meningen med texterna är att man själv
skall kunna dra ut en text på laserskrivaren,
men det kan behövas lite hjälp från andra
till en början. Betrakta därför dessa filer
som ett noggrannt Kom-ihåg. Hur som
helst, filerna finns på mitt konto och om ni
till exempel vill ha en proper utformning till
er ansökan om X-jobb eller själva rapporten
så kopiera gärna de nödvändiga filerna och
ta hjälp av dem.
Dessa är format.tex och tex.tex.
Format.tex är den fil som definierar Emis
sionens textformat samt utformning och den
är ett användbart medel att snabbt och
enkelt få ut en hyfsat prydlig text utan
alltför mycket arbete.
I filen tex.tex hittar du beskrivningarna hur
du skall göra, vilka, som sagt är, är inriktade
efter Emissionens krav även om den version
du får är något bantad. Den som redan
är van vid att arbeta med '!EX kanske
tycker att vårt sätt skilj.er sig väldigt mycket
jämfört med det de är vana vid. MEN, det
har hittills fungerat alldeles utmärkt för oss
och om inte annat kanske det finns ett eller
annat tips, ocksi för den redan kunnige.
Kopiera genom att göra så här:
copy (skogsola)filnamn.tex ()

du filerna där du "står" i ditt eget
så
konto.

får

TFX

Därefter gör du så här:
swet tex

bry dig inte om alla konstigheter, utan
fortsätt med:
dvll tex

och texten kommer ut på laserskrivaren ( det
är några sidor text).

Har du problem med att använda "man
ualen" eller vill ge tips på en bättre ut
formning, får du skicka ett mail till mig
(Skogsola).
Om du är intresserad av att använda dig
av två.spalt, finns ill sätt beskrivet på
filen fterspalt.tex. Skulle du dessutom vilja
laborera med marginalerna, kan du läsa om
hur du gör i filen marginal.tex.

De två. sista filerna är inget du skall ge
dig på. till en början, utan snarare vänta
med ett litet tag tills du har blivit van
vid att utforma textsidan. Glöm inte sam
tidigt bort att filen format.tex på. något sätt
inte är "helig", utan gå.r alldeles utmärkt
att ändra i allteftersom du upptäcker att
du behöver nya definitioner. Några kom
mentarer finns redan i filen och förklarar
kanske nå.got vad den innehå.ller och hur det
fungerar. I allmänhet kan man nog kalla
den för självinstruerande (tillsammans med
"manualen").
/
Hoppas att det gå.r bra
�--
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DEN ANNU BATTRE
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-7 1 3 47 1 4
eller Nils Tullbrink, 08-7 1 3 4945
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FRAKTIONERADE BI LDER

o , väna 1 0 0 0 - b i tarspu s s e l

d u l ever e t t l i v utan k n u s s e l

f j ä rran j o rde l i v e t s s ol k och s k i t

nej , du f orma r d i t t l i v b i t för b i t

d i n f ormsköna n o b l e s s s

h i mmel bi tarna s t r i s e s s

i vä l sor tera d bu t i k du s t å

f ö r m i g ä r du då

e t t p i t tore s k t monumen t

i bl a n d saknar du en b i t , men d e t må vara hän t
du kan vara r i k t i g t enorm

föres t ä l l andes e t t hav

j

s torm

men j ämväl kan du vara l i ten och torf t i g
f yl l d av gri sar på en s t i g

ä ndå känner j ag denna vånda
hördc1 j ag " morrn ' da " ?

så n u m å s t e j ag förtv i vl a t ryta

" kan j ag denna h em s ka j u l k l app b y ta ? ! "

Mr Chang

••

EES

CIVILINGENJORER TILL VAITENFALL
Vattenfall anställer nyutexaminerade civilingenjörer främst från linje E
för cirkulationstjänstgöring inom företaget.
I Sveriges största energitjänstföretag kan du prova på flera
olika arbetsområden innan du bestämmer dig för inom vilket
område du vill fortsätta arbeta. Du kommer under praktiktiden an tjänstgöra dels vid huvudkontoret i Stockholm, dels
ute i landet vid några av våra
;.:
regionala enheter.

ring Inger Thuresson, tel. 08-739 50 39 eller Gun Lundberg,
tel. 08-739 75 58.
Våra fackliga representanter är Indra Klucis, SACO/SR,
tel. 08-739 52 93 eller Waldemar Graflund, TCO- S , tel.
08-739 59 41.
Din ansökan kan du sända till Vattenfall, Personal,

�= "c�ffl

Cirkulationstjänstgöring innebär,
att du under en tid av ca 1,5 år för
delat på 3 periode.r om 4-6 månader
tjänstgör på olika enheter inom
Vattenfall. Arbetet varvas med per
sonligt anpassad utbildning.

Vatten!all är ett affärsdrivande verk som arbetar inom hela energiområdet med tyngd
punkten lagd på att producera, distribuera och sälja energi sami att ansvara for det
svenska storkraftnätet. Omkring hälften av Sveriges elenergi produceras av Vattenfall.
Vattenfall satsar också i hög grad på forskning, utveckling och demonstration av
framtida energikällor.

Vattenfall
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Amiralen är död!

Leve Amiralen!

Från Amiralitetets salonger meddelas följ
ande.
Sektionsmedlemmarna å kongl. E-sektionen
kan åter pusta ut. Den långa, påfrestande
och segslitna kampen är över, rättvisan
och ädelmodet har segrat. Efter en tids
belägring med våldsam artilleribeskjutning,
besättning av viktigare officiella byggnader,
hängning av icke önskvärda, tillika frånva
rande, element, etc, har äntligen usurpa
torn Ahlquist kastats ner från Amiralitetets
högsta kommando och obarmhärtigt tvin
gats gå på plankan av ett upproriskt Ami
ralitet. Undantagstillstånd har införts och
hävts, och lugnet och sansen har ånyo tagit
sin rättmätiga plats å Kongl. E-sektionen
i allmänhet och i Amiralitetets salonger i
synnerhet.

Upprorsledare f.d Viceamiral Andersson är
självutnämnd Amiral, med massivt stöd
från ett enigt Amiralitet, och leder med
uppriktig kärlek, upplyst despotism och
ren alkohol ett saligt Amiralitet, som står
fullare och fastare än någonsin tillförne.
Amiralens högra hand, Viceamiral Lange
och dennes adept Konteramiral Nilsson vi
darebefordrar under glada tillmälen alla
Amiralens order och befallningar.
Marvatten Ahlquist framlever sina dagar i
yttersta armod, med varken heder, vett eller
byxor i behåll.
I tjänsten
SignalAmlral Westberg

Det visste Du inte om Okei

OKEJ står för Kongl. Elektrosektionens ingeniörsförening
OKEJ har aktiviteter varje månad

OKEJ förmedlar prenumerationer på HffiiSSiöin , kostnad 50:- per år
OKEJ var på pripporama i februari
OKEJ har årsmöte den 6:e mars i Tolvan

Du blir medlem i OKEJ genom att sätta in 60:- på postgiro 489 94 83 - · 4,
Kongl. Elektrosektionens ingeniörsförening.
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V1 f lnns pa översl a vdnlngen pd kare n bakom ligerdorren.

en f orde l.

mds le , del gor he l le r lngenling om du gar

le knol oger oavsell s e kl1on. Kunsk aper unde rlall ar Ju men ar Inge !

behöver hjalp av el! anla l le_knol oger !dl. Vi vander oss !dl a lla

V l skulle nu vd Ja del a med oss av all! del roliga, me d andra ord vi

nya roliga s ake r. Oa och da klammer vi ocksa in en lenla.

t\ e ll an dessa e venem ang sa unde rhall er vi ulruslningen sa m! bygger

ulanför karhusel ar del vi som si&- för de l leknisk a.
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f dmvi s ning. P a s9ull, onsd ags pubar, lenlapubar, kal as och fes ler

V l sysselsaller oss med karens ljud och l j us anl aggningar sam!
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oprakllsk leoret1ker som har lrak1gl.

V 1l\ Ju bli en

Bengt Lidgard
tel: 61 64 05

Fredrik Hå.nell
tel: 15 42 57

Si jamais cette occasion unique de se fendre la gueule vous tenterait, veuillez
faire usage de l'appareil telephonique le plus proche,. et composer un des
muneros suivants;

a

.Developper les liens avec les pays romains.
•Elargir nos relations avec les entreprises fran�ses.
.Augmenter le nombre de nos chants gastronomiques et les occasions de
nous en servir.
. Chercher avoir plus de films fran�ais au THS.

Å l'occasion de son bicentenaire, le FF souhaite sortir de son existence
tenebreuse. Pour cela, il nous faudrait quelques ames "marrantes" (en
italiques, dans Je texte) pour animer et developper notre mouvement. Notre
hut est de reunir et faire connaissance de personnes de differentes sections
ayant les memes interets. Nous voudrions ainsi:

Forum F'ranc;ais
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STIPENDIER FÖR PRAKTIKTJÄNSTGÖRING UTOMLANDS
Härmed ledigförklaras s t i pendier ur Civ ing Anders Halmes fond .
Fonden har till ändamål att lämna bidrag till studerande vid
fackavdelningen för elektroteknik för möj liggörande av
prakt iktj äns tgöring utomlands - främst i England , Tyskland
och Frankrike - under sommaruppehållen . Även examensarbete
utomlands kan komma ifråga .

Stipendiernas storlek är beroende av antalet ansökningar och
deras kvali tet . Troligt normalbelopp är 5 . 000 - 10 . 000 kr .
Förutom IAESTE-platser och praktikplatser ordnade på eget
ini tiativ kan även Ins t i tutionsgruppen för Elkraftteknik
förmedla praktikplatser (kontakta Marianne Larsson-Vestlund ,
787 7754) .
Tilldelade s t i pendiebelopp utbetalas normalt efter hemkomsten.
Förskott kan dock utbetalas ef ter särskild ansökan .
Ytterligare upplysningar om s t i pendiet kan erhållas från
dekanus Erling Dahlberg, tfn 787 8430.
Ansökan om stipendium , med uppgift om avsedd praktiktjäns t
göring, s tälls till rektorsämbetet och skall ha inkommi t t i l l
Kungl Tekniska Högskolan, Registratorskontoret , 100 44 Stock
holm, senast t isdagen den 31 mars 1987 .
Ange diarienummer 176/87 .
Så snart besked om att prakt ikplats erhållits skall ansökan
kompletteras med uppgift härom.

För mycket Is i drickat !
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Helena är blöt men okunnig.
Göran inte vet var kommandobryggan slutar och isen börjar
LO stöter på tentavakterna
Esquadern får en snygg skeppare trots allt
Fröken(?) Hagman praktiserar telefån6
Halva-Innegänget har fått in en fot.
Ten Taigen måste skriva om Ten Taigen !
M

Den berömde brittiske experletl
pA affinförbandlincar Gavin
Kennedy fick bnök av chefen
för ett multinationellt ameri
lwukt företag. Han ville enga
rera Gavin Kennedy för att lita
ut förbandlingstek.nik. Ameri
kanen lyssnade med stort in
tresse på den provförelisning
Gavin Kennedy 1av unde 't:
teln:
·"Det Ylnta du bn ffirt en
mrbancfu.n, 1r att aoc:e_.ta
..._
' .;
.
llnta budet."
När Gavin Kennedy var klar
.. amerikanen entusiastiskt:
- Lysande! Utomordentligt!
Det qlr mlste 1nitt folk fA veta.
Hur anart kan ni komma!'' ,.
De gjorde upp om e� da�m.
Den amerikanske direktören,
reste sig för.att gl. � frAaade .
Gavin Kennedy:
,
· \
·
!
- Hm, mitt arvode?
- Javisst. · sa ameri�anen. ; .
Hur mycket brukar ni ta?
• . ··
- Normalt '100 dollar om da- ·
gen, .varade Gavin Ke�y
prövande -plua resorna.11vet. .
•'
via.
- Fint. sa iuneri�en. Skic·
ka en räkning bara.
Kiiia: Gavin Kennedy själv.

Kungen meddelar:
Det sa bara Clique

Amiralitetet:
Va' näslikt

EXAMEN EFTER 87-01-12
Katrine Wingårdh
Karin Engström
Michael Hallberg
Mats Webjörn
Aarni Nyqvist
Anneli Resare
Johan Sköld
Per-Olof Svensk
Mikael Bodin
Tomas Edström
Anders Flodmark

E-79
E-80
E-80
E-81
E-82
E-82
E-82
E-82
E-83
E-83
E-83

Mikro
egen
Dator
egen
Dator
Dator
Tele
Tele
Mikro
Dator
Dator

Namn och Nytt
Ragnar Kåhre
Invernessv. g ,
182 76 Stocksund
08-857205
Christer Ekman
Sågstuvägen 1L1v
141 49 Huddinge
Per Gustavsson
Rindögatan 831'
115 35 Stockholm
08-634459
1t

Citat

Man kan ragga utan att vara kåt!

Kn a tte
Det här är svårt! Det är det svåraste på hela
kursen. Det blir inte enklare för att jag går
igenom det.
R. Ottoson
Det finns så många gulliga pojkar här på
Teknis, så man måste få ta på dem.
KBM D ahlberg
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