Sämre sperma
i storstäderna

Propelle
på Dala.
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Inledare

Vi är många, kanske en 7-800 personer som
tillsammans kallar oss Elektrosektionen. Vi
har mycket gemensamt, både egenskaper och
åsikter. Vi har andra egenskaper och åsikter
som skiljer oss åt. En annan sak vi har
gemensamt är Tolvan.
För många av oss, däribland undertecknad,
blir Tolvan tidvis ett andra hem, ja för vissa
kanske till och med den fastaste punkten i
tillvaron
Tolvan har många fördelar. Dess Caphe
serverar kaffe och bakverk av god klass, man
kan få sig ett skrovmål vid glassbaren i Petis
san, eller avnjuta någon av Ploppomatens
k reationer. Fröjder finns även för ögat. Jag
tänker närmast på Pornographen och Aquar
ium. Varför slösa pengar på bio eller opera,
när du kan bjuda flick/pojkvännen/farmor
på en föreställning i Tolvan, första parkett.
Tolvan fyller också många praktiska funk
tioner. Du kan värma din medhavda lunch
där, du kan ta kopior på kopiatorn (hmmm...
jag återkommer till det), du kan ha fester
där, med mera. Utan Tolvan skulle vi inte
ha några PrEsqutt, och jag tror faktiskt inte
att E-sektionen skulle kunna fungera alls lika
bra.

SJoar, håller Tolvan på att kvävas genom
övergödning. De kolhydra.ter som borde vara
i bullådan, i kaffemaskinen, i läskautomaten
eller i våra magar har delvis läckt ut på
golvet. Tömda plastmuggar borde vara i
sopsäcken, men de ligger under soffor eller
i fönstren. Tomflaskorna är inte heller där
de borde vara.
Vi miste göra nigot it det hir I
Om var och en av oss ställer unda.n mug
gar och tomglas, så kommer vi närmare
den Tolvan vi vill ha. Då hinner våra
vänner i Tolveriet ta några tentor, och KTH's
städpersonal vågar sig in i Tolvan. De har
faktiskt vägrat att befatta sig med Tolvan
när den sett alltför jävlig ut.
När jag var kopiatorskötare, slutade en gång
knapparna att fungera, för någon hade tap
pat en drink över dem. Nu är den åter-som
så ofta-trasig. Den är inte mer än tre år
gammal, men upplever redan dödsryckningar.
Jag lovar, hade den stått på ett kontor, så
hade den haft ett lång liv k var. Nej, det
beror på slarv, klantighet och vårdslöshet att
tolvan mår lite taskigt. Låt oss bry oss om
Tolvan!
Vi är många som sliter på Tolvan, men vi
är också många som kan göra Tolvan snygg.
Låt oss göra ett seriöst försök!

Tolvan mir inte si bra
Se dig om i Tolvan! Blunda, och tänkt dig
hur snyggt och bra det skulle kunna vara.
Jämförelsen är bedövande. Precis som vissa
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Nej!
Nä nu har han varit här igen, Tryckfelsnisse.
Hej ville jag ju säga till dig som läser det
här. Kanhända känner du inte till så. mycket
om Elektros studienämnd (ESN). Då. kanske
du ställer dig den enkla frågan vem jag är.
Jo jag heter Martin Bakhuizen, E -84 och är
studienämndens ordförande eller SNO som
vi brukar säga. Av den anledningen kommer
jag att roa dig i varje nummer av eifiissio�fJ
med ett SNOORD!
Först kan man frå.ga sig vilka som är med i
ESN. Jo, det är alla (du också.?) som kom
mer på. våra möten i Tolvan varje månad.
Då. fixar mästerkocken Johan Gnosspelius,
E -86 en härlig middag till oss medan vå.r
sekreterare Ki Blomqvist, E-86 ihärdigt för
söker få ned på. papper det vi snackar om.
Och vad kan det vara? Ja, v:1r huvuduppgift
är att samla ihop dina och alla andras
å.sikter om utbildningen och föra de vidare
till dem som bestämmer. Det ger ofta resul
tat! ;Kanske säger Johan Vaghult, E-84 och
kursnämnds(KN)-ansvarig, att . teknologer
och lärare på. ett KN-möte slagit fast att
det behövs ny labutrustning. Ulf Rydin, E85 och IS-nisse tycker att vi kan följa upp
frågan på. institutionen genom våra institu
tionsstyrelse(IS)-representa.nter.
(38 teknologer är med i IS.)
Snart sammanträder linjenämnden för Elek·
tro (LNE) påpekar Magnus J acobsson, E-85
och en av våra sju teknologrepresentanter i
LNE. Där beslutas bl a vilka kurser som ska
ingå. i vår utbildning.
Stefan Lundgren, E-85 och vår representant
i Studieutskottet(SU) på. Kå.ren, berättar
om vad som sagts på. SU's senaste möte.
Under hösten kommer de att dra igång en
kurslitteraturkampanj. Det finns m:\nga
kompendier som behöver ses över.
Förhoppningsvis få.r det hela mängder av
spin-off-effekter!

Så kan det låta! Men när är nästa möte?
Jo, tisdag den 29:e september kl .!Z:J5 i
Tolvan. Hoppas bara att denna 8ffilSSID�fJ
hinner komma i din hand innan dess! Det
är nog lite väl optimistiskt, så du får genast
veta när andra mötet är, nämligen torsdag
den 29:e oktober kl 17:15 i Tolvan. Då.
kommer vi att satsa p:\ info för dig i ettan.
(Ni andra är också. hemskt välkomna!) Vi
berättar inte bara hur ESN funkar utan
även hur det är med Kåren och KTH samt
vårt inflytande där. Välkomna ska. ni vara!
Glöm bara inte bort att skriva upp dig på.
matlistan (finns i Tolvan) så. att· Johan kan
ta med dig i beräkningarna för middagen.
Under hösten följer vi upp hur det g:\r
med den nya 180-poängsstudieplanen. Det
är ju ni i ettan som är de första som
på. allvar läser efter denna. Spännande!
Vidare kommer vi att fortsätta arbetet i
de s k profilgrupperna. De har sett över
vå.ra sex inriktningar. Nu ska det hela bli
en fungerande Läro- och Timplan. Den
klubbas i LNE strax före jul.
Om det är något du undrar över ta gärna
kontakt med mig eller någon annan av ESN's
funktionärer! Om du inte lyckas få tag i
oss, så kan du lägga en lapp i vå.r brevlå.da
i Tolvan.
Vi syns!
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Ärade Sektionsmedlemmar.

Jaha, då har terminen kommit igång igen
efter ett gäng månaders uppehåll.
Vad har hänt sen sist?

Möblerna har kommit som ni nog har lagt
märke till. Källeriet har utökat sitt sorti
ment med glass. I samband med det vill
jag påminna alla om, och speciellt alla nya
här på Elektro, att det är sektionen som
driver tolvan. Med sektionen menas de funk
tionärer som frivillig och utan ersättning
ställer upp för oss alla. Så hjälp till att hålla
snyggt i tolvan. Och ni, glöm inte att betala
för bullar och godis.
Angående inskaffandet av en minibuss till
sektionen, så har styrelsen tillsatt en ansvarig
vid namn Claes Andersson, E-85. Har ni
några känningar inom bilbranschen så hör av
er till Claes.

Det nya kArvalet.
På kårfullmäktige 2 i år röstade man igenom
ett förslag till ny stadga som bland annat
innebär en övergång till ett nytt valsystem.
Tanken med det hela är att komma ifrån val
med politiska partier och istället ta folk från
de olika sektionerna.

Vad gör kårfullmäktige?
Kårfullmäktige är kårens högst beslutande
organ och är ytterst ansvariga för kårens
verksamhet. Bland de viktigare frågor som
kårfull mäktige ( vanligen förkortat KF) be
handlar kan nämnas budgeten som årligen
uppgår till närmare tre miljoner kronor. I
budg�ten dominerar anslagen till kårhusets
förvaltning. En annan viktig uppgift är att
utse delegater att representera teknologerna
i olika externa organ. Några exempel på
ställen där kåren är representerat är Högsko
lestyrelsen, Sveriges Förenade Studentkårer

(SF.S) och Stockholms Studenters Centralor
ganisation (SSCO). Kårfullmäktige behand
lar självklart också frågor som mer direkt
berör de enskilda teknologerna, som ombyg
gnader av kårhuset och restaurangens verk
samhet. Vid KF-sammanträdena har alla
kårmedlemmar närvarorätt.
Nästa KF är torsdagen den 22 oktober kl.
18.15 i matsalen på kåren.
Hur fungerar då det nya valet?
I kårvalet är kåren uppdelat i 13 valkretsar
som utgörs av de olika sektionerna plus en
valkrets för icke sektionsanslutna. Antalet
mandat per valkrets bestäms av storleken på
valkretsen enligt följande:
1 mandat
0-4%
2
mandat
4-8%
8-12% 3 mandat
12-16% 4 mandat
> 16%
5 mandat

Den storlek på valkretsen som avses är den
som gäller den 1:a juni varje år. Valet
organiseras som tidigare av en valnämnd.
Det betyder att vi på elektro har fyra mandat
plus 2 suppleanter i KF.

Hur gör man för att bli vald?
För att delta i kårvalet måste en nominering
inlämnas till valnämnden. Den kan antingen
göras av en sektionsstyrelse eller av enskild
kårmedlem (till exempel dig själv). Om
en enskild kårmedlem nominerar måste dock
nomineringen styrkas genom underskrift av

tio andra kårmedlemmar.
Nomineringen
måste vara inlämnad till valnämnden senast
den 10 oktober. Så vill du nominera ta
kontakt med någon ur styrelsen innan den
10 oktober. Är du intresserad, gå då även
den 22 oktober och se hur det är.
Hur och när röstar man?
Alla kårmedlämmar är röstberättigade och
får delta i kårvalet. Vid avlämnandet av

sin röst har varje röstberättigad att avge
röster på så många personer som valkretsen
(sektionen) har mandat för i KF, dvs vi har
fyra mandat och får då avge fyra röster.
Valet går av stapeln vecka 45.
Ar något oklart, ta i så fall kontakt med mig
eller valnämndens ordförande Bodil Alexan
der.

Lite övrig information:
Pengar till idrottshallen säkras förhoppnings
vis under hösten. Vad skall då göras med
gaskammaren?
Förhoppningsvis skall KT H och T HS bilda
en bostadsstiftelse. Ideer behövs. Vilka
so�ters bostäder vill teknologerna ha och vad
kan det vara värt?

l

Ny rektor skall väljas vid årsskiftet. Nu
varande, Gunnar Brodin, skall bli Univer
sitetskansler.
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Angående matpriserna:
Som ni säkert vet kostar kårhuset enorma
summor varje år. Som exempel kan nämnas
att köket har renoverats för ca 6 miljoner
samt fasaden putsats för 1,2 miljoner. Dessa
pengar kommer till stor del från restaurangen
men även från staten. Man har tvingats höja
priserna lite för man är inte riktigt säker på
statens del.
T HS ABs priser kommer att undersökas.
(dvs. kompendieförmedlingen)
Hedet 16 gott
Er ordförande
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Storfi.nansen meddelar
Hej allihopa och välkomna hit igen.
särskilt jätt.ehej till nOllan, förstås.

Ett

Hallentröjor finns fortfarande kvar. De är
varma och sköna och kan vara bra att ha
kyliga vintermånader.

Jag hoppas kunna prångla ut tröjor den här
terminen, men jag måste då ha ett motiv
(mer eller mindre skumt, reds. anm.). Så
ett vackert tröjtryck efterlyses. Rita, nOllan!

För intresserade kan jag berätta att over
allerna kommer att kosta 165 riksdaier. Håll
utkik på anslagstavlan.
Med förhoppning om att m skall köpa så
mycket ni hinner. ..
kram
Karin

),Il
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Hej!
Efter riktigt våta tillställningar brukar man normalt behöva återhämta. sig ett tag men vi
får hoppas att den h�t sommaren har varit ett undantag, nu när terminen just har börjat
och alla poängen är kvar att avverka..
Studievägledningen är inte bara som ny, den AR till stora delar ny. Monika håller på med
ex-jobbet på heltid och Bettan har börjat på IVA (Ingenjörs Vetenskaps Akademin). Den
enda. som är kvar från i våras är alltså Da.nne. Som medhjälpare har han nu Karin, Åsa
och Alf vilka har mellan en halv och fyra. veckors erfarenhet av studievägledarjobbet.
Förr var det, som alla utom de nya vet, så att Bettan "var gammal och kunde allt" men
nu får vi fördela uppgifterna lite mera (tex Alf är gammal och Danne kan allt). Eftersom
ingen av oss har varken lika mycket tid eller erfarenhet som Betta.n hade kan det kanske
bli lite svårt med öppettiderna på. rummet (vi går på lektionerna!) men vi kommer att
göra vad vi kan för att klara det vanliga 12-lSv varje läsdag. Huvudregeln är annars att
dörren är en bra indikation: är den öppen är Stvl-E också öppen och är dörren stängd har
vi också stängt (så.vida du inte har avtalad tid förstås).

,

KAFEE
Vi kommer att köra. Kafe E flera gånger i veckan så att vi får träffa. alla nya innan jul.
De tider vi kommer att köra är tisdagar och fredagar kl.12 i period 1 och 2 samt även
måndagar kl.10 och 13 i period 2. Du kommer att få. en inbjudan i ditt fack ungefär en
vecka innan och så. kommer vi att skriva upp det på blädderblocket utanför El. Självklart
är det Jätteviktigt att du kommer, även om eget dödsfall naturligtvis betraktas som laga
förfall.

FEL I SCHEMAT
Som många. av er säkert redan märkt är det fel i schemat för åk 3 vad gäller fysik, signalteori
och elmätsystem. Rättelserna finns uppsatta på väggen utanför Stvl-E.
Självklart är även tenta-schemat behäftat med vissa brister. Således står där inget om
följande tentamenstillfällen:
Fredag 8/1 1988 kl. 13.00 - 16.00 samt
Lördag 14/5 1988 kl. 09.00 - 12.00
Missa inte den spännande fortsättningen i nästa Emissionen då vi förhoppningsvis även
kan avslöja var tentorna äger rum.
Industriell Ekonomi (MC016)

..
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MI LITARINTYG
Så här lagom till höststormarna sätter in brukar militären jaga ut sina favoriter i skogen
eller sjön eller så... Må.hända kan vi fixa. intyget som räddar just dig. Allt tar dock tid så.
det är bra om du kommer så. fort som möjligt.

GIFTA
Anders Arhelm och Maj-Britt Skarbö
Täby Kyrka den 8 Augusti
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INRIKTNINGARNA
Studieinriktningarna har omarbetats och blivit mer profilerade med resultat att de olika
inriktningarna har färre gemensamma kurser inom sig. De som läste 3:an förra året, eller
innan dess, skall dock läsa efter de regler som gällde före omarbetningen. I valbroschyren
var det en hel del oklarheter... För årets 3:or gäller följande vad gäller obligatoriska poäng:
obligatoriska
obl. inom inriktningen
inriktning
122 poäng
12 poäng
Dator
12 eller 15 poäng
122 poäng
Tele
1 1 poäng
122 poäng
Elenergi
122 poäng
9 poäng
Industriell
122 poäng
12 poäng
Mikro
122 poäng
14 poäng
Fysikalisk
Du som bär på. andra. undringar kan komma upp till oss så kan vi förhoppningsvis bringa
reda i bestämmelserna.
....-

För er som undrar över utfallet av valet kan vi presentera följande statistik:
Dator
Tele
Elenergi
Industriell
Mikro
Fysikalisk
Egen

33 å.k.3
96 å.k.3
11 å.k.3
3 1 å.k.3
7 å.k.3
33 å.k.3
2 å.k.3

,,... ,...,,.... � ....._...... '
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37 å.k.4
59 å.k.4
14 å.k.4
30 å.k.4
3 å.k.4
14 å.k.4
4 å.k.4
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Du som har läst ända. hit är värd en liten sa.lut... Som du ser smyger vi in lite information
här och var på. raderna.
Ha det så. bra till nästa gång !
Danne, Karin, Åsa, Alf

FLER KALAS!!!
ingen velat å.ka. Det är faktiskt väldigt kul
att lära känna folk utanför sektionen. Jag
kommer under höstens gång kontinuerligt
sätta upp vå.ra inbjudningar till vänster om
funkrumsdörren, på. styrelsens tavla. Om
det är nåt ni undrar över så. är det bara att
fråga mig så få.r vi se om jag kan svara.
Missa inte chansen att ha kul!
Eder Vice Ordförande

Hej Nollan! Välkommen åter osquarulda!
Hösten närmar sig med stormsteg och da
garna blir kortare. Men deppa inte för
detta, utan förgyll den grå. vardagen genom
att gå. på. kalas hos andra högskolor, univer
sitet eller sektioner. Det dimper faktiskt ner
ett icke oansenligt antal inbjudningar från
våra vänner landet över, till och med från
Norge och Finland ibland. Jag tycker det är
synd att jag så ofta får tacka nej eftersom

Anna Odellu1
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elektros
esquader '87
Esquader vad är det? 27 båtar med företrädesvis
elektriker ger sig ut och kajkar i skärgården första
veckan i juni, direkt efter sista tentan. En vecka
som vanligtvis består av regn och kyla i skärgården.
Men vad gör nu det, man kan ju tränga in några
fler i båten bara.

Alltihopa börjar inte med esquaderpre, men
det är en bra bit på vägen. Ett gyllene
tillfälle att bekanta sig med den övriga be
sättn.ingen, om inte annat så för att dricka
mellis. Det lär ha gått åt en del.

Dag O

"

Alla seglingar börjar med lastning och stu
vning av förnödenheter, III möjligen Il men
absolut inte I. Skepparen är förstås den ende
som glömmer flytväst och sovsäck efter som
han har mest sjövana och legat i flottan. Har
man inte båt hyr man båt. Då gäller det att
lasta diskret så att hyreskontraktet inte rivs
redan här. Sakta en efter en glider båtarna
in i Napoleonviken på kvällen och esquadern
börjar ta form. Bland de sista anländer
en badkarsliknande jolle med de två sista
entisiuasterna, paddlande. Som en snygg
gest går esquaderstaben på visit och hälsar
alla välkomna med den synnerligen välfunna
kombinationen Ballantines och gröna grodor.

----------�----
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Dag 1

Efter en solig segling, fiskargubbar och an
nat spikar esquadern fast sig vid klipporna
på Dalarö skans, där ryktet om raj spritt
sig. Det bjuds på drink ur praktiska mug
gar med skruvlock, somliga med något som
liknar icke dagsfärska ägg i sig. Det är i
ingången till skansen som vi får de käcka
jackorna i grönt som alla springer omkring
i. Staben har arbetat hårt med att lägga in
den salta sillen, så det är tur att det finns
gott om våtvaror . Bastun är som en riktig
bastu ska vara, nämligen vedeldad och liten.
Dessutom är klipporna hala och sommarens
första blånader uppstår.

dag 2

Dunkandet som väcker en visar sig inte vara
huvudvärk utan grannbåtar som slitit sig i
det oväder som blåst upp under natten. De
flesta båtar klarar sig dock oskadda utom en
som tappar propellern, men vad ska man med
den till på en segelbåt? Snabbt beslut av
staben om samling i Utös skyddade hamn.
De här visar sig vara den bästa seglingsdagen
egentligen, förutom vädret förstås men det
ber är ju inte oss äkta sjöbjörnar. Några är
till och med så tappra att de badar från
båten. De vinkade till oss när vi for förbi
och ville säkert att vi också skulle bada. V äl
framme är det gott och ta sig en bastu med
dusch.
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Dag 5

Dag 3

Somliga börjar dagen med att hurtigt kämpa
till sig "badaren" om man nu inte föredrar att
klättra i andras master. En avancerad seglats
tar oss fram till sista anhalten. Vid de branta
klipporna samlas den väderbitna esquadern
för att tillsammans avnjuta ett grillraj på
kvällskvisten. Sill och nubbe borde vara en
bra förberedelse tycker somliga, andra sliter i
fårfiolen och sköljer ner med irländsk whisky.
S�mtliga båtar länsas på grill och kol somstår
som bäst och glöder när någon grön jämrans
gurka dansar omkring. När kommer den på
svensktoppen? N att en nalkas och det är sista
chansen för " besöks dags" . En del tror inte på
att det är natt.

N u är det dags för esquaderns höjdpunkt,
nämligen kappseglingen. För att det inte ska
bli för orättvist bör man lämna en timmes
försprång, vilket inte spelar någon roll efter
som det är vindstilla. Sakta men säkert
kryper man närmare , tills cirkustältet åker
upp på de andra båtarna och horisonten
lägget sig obruten av masttoppar. Enda
trösten är en rysk ubåt förklädd med svensk
flagga som tuffar förbi. Nåja, alla kan ju inte
vmna.
Dag 4

Ravelli räddar en straff och Sverige vin
ner, dimman lättar och det är dags för lite
skärgårdsnavigering. Det är vi sådan nav
igering som man kan påstå att man letar
efter vatten. Tröjorna åker av i takt med
att vinden avtar och himlen klarnar. Det är
nu man lär sig att "skota hem" betyder att
man tar upp en III ur svinet och inget an
nat. Vid vacker väder är det väsentligt att
man har en lämplig veranda att njuta på. På
kvällen har staben fixat en ölorientering med
efterföljande ölskola. Pripps har generöst
överlåtit sin ölskola med tillbehör, tyvärr så
blev det nog en alltför bra illustration till att
man kan frysa till sig ett starkare öl, men
iden var suverän .
-,- �--
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dag 6

På morgonen sista dagen bjuds det cham
pagne och kaviar och räkor och ... till frukost.
Den var väldigt god och lyckad, har jag hört.
Det är dags att bryta upp och återlämna
i befintligt skick. Efter storstädning och
palaver med uthyraren är dags för skön en
veckas sömn. Det blir säkert en esquader
nästa år också.
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Gun rummet
20 september unå 100000

Amiralen är död! Leve Amiralen!
Från Amiralitetets salonger meddelas följan<le:
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 frånvarande, element, etc, har äntligen usurpatorn Andersson
kastats ner från Amiralitetets högsta korrnnando och obarmhärtigt tvingats gå på plankan
av ett upproriskt Amiralitet. Undantagstillstånd har införts och hävts, och lugnet och
sansen har ånyo tagit sin rättmätiga plats å Kongl. E-sektionen i allmänhet och i Ami
ralitetets salonger i synnerhet. Den tidigare amiralen, vilken till följd av myteriet numer
tituleras U L K , har fr åntagits samtliga hedersbetygelser, gradbeteckningar, uniformsknap
par samt lösnäsa. Ulk är vidare satt med enkel biljett på planet till Indien. Då Ulk redan
under myteriet gjorde tafatta och löjeväckande försök till ett mot-myteri bevakas han
under deportationen av en Amiralen lojal och mycket stilig styrka bestående av bland
andra Signalamiralen, Eldvattensamiralen och Artilleriamiralen.
Ledare för upproret , f.d Viceamiral Lange är självutnämnd Amiral, med massivt stöd fr ån
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, tillika Amiralitetsmedikus Arinell och dennes adept Konteramiral Nilsson
vidarebefordrar under giada tillmälen alla Amiralens order och befallningar.
Ulk Andersson framlever sina dagar i yttersta armod, med varken heder, vett 1 byxor eller
maginnehåll i behåll.
I tjänsten
Signalamiral Westberg

"Genombrott i Europa''
"Asea har genomgått stora förändringar under 1980-talet, med expansion,
lönsamhetsförbättring, internationalisering och uppbyggnad av en global och
decentraliserad organisation. Vi står tekniskt, finansielit och organisatoriskt
väl rustade för framtiden.
Samgåendet mellan Asea och BBC Brown Boveri skapar nu en företags
grupp, som blir ledande i världen inom elektrotekniska branschen. Det
gemensamma bolaget Asea Brown Boveri kommer att ha sin hemma
marknad i Norden, Schweiz, Västtyskland, Italien och Österrike, m a o väl
etablerad på EG- marknaden. Den största expansionen förutses i Nord
amerika och Asien.
Asea Brown Boveris samlade resurser för forskning och utveckling kommer
att accelerera vår tekniska utveckling. Genom att dra nytta av kompletterande
produkter, teknik och marknadsnärvaro blir vårt sortiment bredast tänkbara
av produkter med senaste teknik."
Arne Bennborn, vvD i Asea.

&® C§ &

Asea AB, 721 83 Västerås, 021-10 oo· oo.
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KULT URSIDAN

1 1

Tjohoo!! Vi är tre kulturella(?) och engagerade unga damer som har till uppgift att hindra
andra E-teknologer från att dras ned i ordos infinitesimala tillvaro.
Hur tänker vi nu fixa detta?
Jo, vi vill lura med dig på en mängd mer eller mindre kulturella arrangemang av skiftande
slag. Vårt mål är att ordna ett evenemang per period och att bredda inslagen till mer än
teaterbesök. Vi tänker även försöka tipsa om "happenings" på. stan.
Häromdagen var vi på. Komediteatern och såg Robban Brobergs show "Morot".
En dundersucce som väntat ! Du som missade den och inte vill göra samma tabbe en gång
till, håll utkik efter nya anslag i 12an.
Dessutom, har du egna önskemål eller förslag, kom gärna och prata med någon av oss
( = pangbrudarna på bilden).
Vårt motto: TUR ATT KULTUR ÄR KUL!!

\l�- - - - - ---,8�1

Kulturattachierne
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SEDAN AR NI VALKOMNA TILL

(ål)

Televerket

�Radio
För praktik och examensarbete
och en spännande karriär

Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 47 14
eller Nils Tullbrink, 08-713 4945
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SMusK E UROTO U�-;;;7, del 1.
Lördag 4:e Juli.
Uppslutningen var god vid ordinarie sam
lingstid kl 5. Nere i Qlouaquen var vår
friihstiickfiihrer Anna-Lena redan igång med
frukostberedning av joggert och fullkorns
mackor.

En förväntansfull stämning råder inför den
STORA resan. Redan tidigt i våras började
sonderingarna kring projekt SKALÄRmus
iken Euro Tour 1987, och nu var det dags.
Slutmålet var den stora ungdomsmusikfesti
valveckan i Wien.

Så småningom dök vår buss upp, en riktig
lyxvariant. Den universella bussbaren som
vi lånat av LiTHe Blås monterades. Att vår
vänorkester har stor resvana lyste igenom på
varje detalj i denna mycket väl genomtänkta
och funktionella bar. Till slut var allt med,
och vid 5.40 kom vi iväg. Somliga var lite
trötta och flera var mycket trötta, varför vi
övade sova-buss-teknik ner till Linköping.

I Linköping klev vår Reiseleiter Håkan från
LiThe Blås på. För att kunna genomföra en
uppdatering av baren på Puttgardenfärjan
infördes Happy Hour. Håkan och Pilström
förskräcktes icke, utan tog genast täten i
barligan. Övriga ägnade sig åt att sova eller
läsa Remo.
Efter en mindre kö äntrades Helsingörfärjan
vid 1 430. Väl i Helsingör snurrade vi lite ex
tra och missade tullhuset vid första försöket .
Vissa brister i baren blev nu alltmer up
penbara, så nu siktade vi mot 1610 färjan
i Rödby.

Efter en timme på vattnet nådde vi Puttgar
den i Västtyskland. Full fart mot Liibeck
och Ratzeburg/Bäk. Full fart var det även
på Pilström och Håkan. Den senare tog
hem dagens barliga i stor stil, och att han
dessutom tog ledningen i marängligan var
kanske inte så förvånande. I Ratzeburg
skulle vi mötas av borgmästarn, men pga
försening och mörker flyttades det mötet
till söndag morgon . Adm. Dir. Thomas
morföräldrar och Frau Renate Franke mötte
oss och visade oss till vårt natthärbärge, en
Jugend Sporthalle. Alla var pigga på att
krypa ner i sovsäcken.

Söndag 5:e Juli.
Halv åtta väcktes vi av vår friihstiickfiihrer.
Morgonduschen ville ha 1-DMarkare för att
bli varm, men konstigt nog blev det varmt
endast för somliga (det fanns ett knep ??).
Nåja, en iskall dusch gör gott på morgonen.

Dagen och oss till ära anordnades en "Sverige
dag", med mat, musik och underhållning en
ligt svenska traditioner på byns Bierstube. I
morgonsolen framförde SM usK tourens första
lilla qounsert. Bland publiken fanns ortens
borgmästare. Han blev vederbörligen dekor
erad med skivor, medaljer och On Tour-tröja.

SMusK kunde inte undkomma gränspolisen,
och därför befann vi oss vid lunchtid på
gränspolisernas förläggning. Efter en liten
föreläsning och en god lunch deporterades vi
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till gränsen. Vid gränsbommen dekorerades
vår kapten med medaljer, och tillägnat den
andra sidan av bommen jammades bla Mid
night in Moscow. Våra kamratskij Pilström
och Konglig Torpeden förde ett indiskret
samtal på ryska, allt för att glädja ägarna till
de östtyska riktmikrofonerna på andra sidan.
Vi tackade för oss och åkte mot Ratzeburg.
Kvar i gränsstolpen satt en svensk flagga.

�>\

aktligen betydligt gladare. Där ingick bla
Kacklingpulkan som gjorde stor succe. Efter
en rejäl Abendessen och traditionell medal
jering av bykrogens innehavare avgick vi i
trupper tillbaka till vår Sporthalle. (Vissa
orkester-medlemmmar blev sittande länge i
baren sägs det.)

\

Måndag 6:e Juli.
Bengt i sin hängmatta låg strategiskt plac
erad mellan dusch och sovsalar. Han studer
ade noggrannt de olika gångstilar som före
kommer en tidig morgon på väg till den kalla
duschen. Bussen kom sent. Busscaufförerna
hade inte blivit väckta, och när de väl vak
nat upptäckte de att de var inlåsta. Det
blev fönstervägen ut. Vi packade in i bussen
och åkte till vår Bierstube för en rejäl tysk
frukost.
Allt kan hävas har någon sagt. Därför ins
tiftades utslagsturneringen i en meter lakrits
remhäv. Under förmiddagen arbetade sig

I Ratzeburg passade vissa på att ta en
kvarts sol & bad vid den närbelägna stran
den. Kvarten tog slut efter en kvart, då
båten som under en timme skulle ta oss till
baka mot Bäk av gick. Ändrade planer vid
landstigningen - mera bad, nu vid Thomas
morföräldrars ställe.

En och en halv timme försenade var vi till
baka hos våra värdar, som tyvärr inte var
helt lyckliga över det ta. I pausen tömdes
en balja vinbål, allt medan bussbaren gick
strålande. Den andra halvleken blev följd-
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turneringen fram längs mittgången, tätt följd
av vadslagningsbyrån.

Efter lite letande hittade vi fram till Jägermeister i staden Wolfenbiittel, bara en halv
Ansvarig Jägermeister
timme försenade.
visade oss runt i fabriken. Doften var näs
bedövande i det stora kryddintaget. De
stora lagerfaten i ek var imponerande, liksom
de stora omtappningshalllarna med ideologiska vattenledningar i rött och grönt. Halv
timmesbesöket avslutades i flaskupptappn
ingshallen. Detta virrvarr av flaskor och
transportband intresserade natuligtvis den
sanne teknologen.

våra medicinstuderande värdar. Middagen
väntade på oss, så vi satte oss genast till
bords efter att ha burit in våra grejor. Det
ryktas att det blev en rätt rörig tillställning.
Vitala delar av en viss sektion leddes till
bords av sina flickvänner, knödlar och annan
mat hamnade uppe i luften ett tag (sen kom
den ner), Mika svimmade (ganz normal sa vi)
mm. Ytterligare smaskiga detaljer återges ej
här.

Tisdag den 7:e Juli.
Vid 10-tiden serverades frukost. Naturligtvis
var det allas vår Anna-Lena som tillsammans
med kraftkocken Fritz ordnade den. Nu
kunde den uppskjutna semifinalen i lakrit
sremshävet genomföras, under ivrigt påhej
ande. Många centiliter stod ju på spel i
vadslagningen. Något Överraskande tog sig
högoddsarna Mats Mudderverket Bira och
Peter den Förfärlige Askeladd till finalen.

På stadens torg genomförde vi en spelning,
där Pilström för första gången agerade Sp
recher. Det vi ville säga var ungefär "Guten
heute alle Leute. Wir sind die Skalärmusik
aus den Könlischen Technichen U niversität
in Schweden. Auf Wienerschnitzel!" Det
gjorde " vektorfältet" bra !

Nu vidtog busstädning för en del, övriga
gick på stan. Men det inte den utsedda
busstädargruppen som gjorde sin plikt då
både bussen och bussgruppen lyckades virra
bort sig. En nödgrupp fick rycka in och
sanera bussen från kladdiga mjölkdrinkar.

J ägermeister inbjöd nu till en riktig brak
lunch.
Till maten drack vi naturligtvis
J ägermeister. En till välkomstprosten, en till
först a korven, en till andra dito osv. . . Med en
kupp inför remhävsemin lyckades illgärnings
män nästan supa deltagarna under bordet.
Vår värd avtackades naturligtvis med tröja,
skiva och medaljer. Därefter avslutning och
tackjam för personalen ute på gården. Nu
var det bråttom. Vid åttatiden var det
meningen att vi skulle vara i Erlangen, så
där xx mil bort.
Mycket försenade och tämligen yra i mössan
nådde vi Erlangcn vi, där vi möttes av

Kvällens Qounsert kändes viktig, inte minst
för att vi i SMusK ville visa vår något
mer seriösa sida för studentkamraterna som
ställde upp så fint. Spelningen var väl
annonserad och ca 200 gäster väntades, "
Kommen Sie bitte zahlreich!" enligt affisch
erna. Spelningen blev helt igenom lyckad,
publiken var verkligen lättpåverkad.
Lite senare gick finalen i lakritsremshävet.
Den förbereddes noggrannt av Bengt; först
skulle en meter hävas, därefter en Jäger
meister, sedan ytterligare två meter rem.
Till mellansupen hade Askeladd en liten
ledning. En skarpsynt iakttagare" 'kom med
den försynta kommentaren

- -Men Bengt, vad har du gjort med dina
kängor?
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Portning

Finalisterna fortsatte oförtrutet. Mudderver
ket gick upp i en ledning som höll hela vägen
in i munnen. Kombatanterna spottade ut en
svart klump och tittade förvånat på varan
dra.
- Hade du också skosnöre ???
Underbart var det att få höra om den tyska
headbanger som sa sig aldrig ha klarat att
lyssna på något utanför sin egen lilla musik
aliska sfär, utom ikväll. Han digga SMusK
stenhårt asså! Festandet övergick så små
ningom i städande och packande, väl med
vetna om väckning vid fyratiden.

baren blev en

Väl i Wien utan att ens vara "lite" försenade
letar vi rätt på radiohuset. För att komma
dit måste en bil flyttas med handkraft, medan
däremot en vit Mercedes inte behövde fly
ttas med handkraft. Stopp mitt på gatan
och snabb avpackning, varefter bussen med
Skaletten for iväg för att inta vårt hotell.

Onsdag 8:e Juli.
Vid 6-tiden kom vi iväg - mot Wien! Ett
andra sovstadium inträder omedelbart. Vid
sju serveras vi en liten påse, ett sk frukostkit.
Yoghurten och flingorna var sammanförda i
en smart liten förpackning. Man bara vek
den på mitten, och med en smäll hade man
en portion ätfärdig, plus flingor lite överallt.

Inne i radiohuset leddes vi till en sval stu
dio. Sen kom J ugendkapelle från Göppingen.
Dom behärska<le det lokala tungomålet be
tydligt bättre. Var det kanske därför vi fick
byta till en annan, varmare lokal?
En timme kvar till soundcheck. Hela havet
stormar är en rolig lek, så den lekte vi ett
tag. Vi repeterar våra födelsedatum och
försöker intala oss att vi alla är under 24 år.
Det måste man nämligen vara på en J ugend
Musikfestival. Bröderna Nylons hamnar två
månader ifrån varandra?!

Vid 1 1-tiden passerade vi gränsen till Öster
rike. På ett A utobahnraststelle stannade vi
för att inta en picnic-lunch. Nedanför stora
restaurangen fanns en utmärkt gräsplätt.
Korv, bröd, sallad, persikor, jordgubbar och
a�nat godis dukades upp. Ingen dålig lunch
mmsann.
Bara 10 mil kvar till Wien. Pilström tar
återigen en säker ledning i barligan. Hoppas
han tänker på att han ska presentera oss

19

' ,Y

I I•

� � -�
1 /���
r

�

�

�

ernissiöiii nr 5-8��)======

Kl 18 är det dags för soundcheck. En akustik
som slår tillbaka ! Sektionsvis inställning,
fyra låtar, och det. hel a var klart.

Who Walks In inleder . Fyra s tycken i
publiken reser sig efter några takter och
flytt ar bakåt i bänkraderna. Med den t akten
är det tomt efter två låt ar kons taterar en
snabb hjärna. Den mänsklig a pyr amiden ger
dåligt gensv ar. Skaletten och övrig a slinker
in bland publiken. Nåja, efter ett t ag loss nar
det, och efter sista låten vill applåderna
aldrig t a slut!

Klocka n är åtta. Lättade och lite trötta går
vi ut. _ Med oss h ar vi en 1/4"-tejp med
qounserten. En live skiva kanske? ( J ajjemen,
den kommer till hösten!) Äntligen dags för
en Schnitzel och en öl. Vid 23-tiden far vi
till vårt hotell, eller snarare våra hotell. Det
är inte dumt att sova i en riktig s äng !

SMusK-spalten

SMusk- spalten är i dett a nummer av Emis
sionen extra kort, och det för att få plats med
andra intressant a artikl ar s åsom SMusK EU
ROT O U R 1987, del 1 och Studentmusikens
Dag.

För den av nOllan s om inte nåtts av SMusKs
budskap kan i korthet sägas: SMusK är en
förkortning av Kongl. 1:a Skalär-MUSik
Kåren. V i är Elektros blåsorkester, baletten
heter Skaletten, vi håller till i Qlouaquen, vi
fyller 25 år i år, vi ha r röd-gröna uniformer,
vår s ymbol är ett får, och tillsammans har
vi jättekul! Dessutom repar vi söndagar kl
18.30 i sal T l l .

Skalär-entusiaster och nyfikna: inom den
närmaste fr amtiden kommer SMus K att ut
bjuda sig på följande evenemang:

Tentapub 28/9
(�···,��
Nollegasq e 9 � -�
· · ·�
.,.
··
if
•
r
Squtt 30/1
..L.

Liten Ordlista.
Pilström - ofta förkommande namn, aven
benä!I}d Björte eller vektorfältet.
B arlig an - intagande av förnödenheter i
b aren bokföres och utsättes för statistisk
bearbetning.
Remo - välkänd kioskdeckare med oanade
kvaliteter.
Marängligan - hemlig sammanslutning av
m arangorer.
Kit - liten påse innehåll ande efertraktade
detaljer, tex frukostkit och notkit ( =nödkit).

V älkommen! .. _
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PREMIÄR !

För första gången v i s a s OKE I : s nya l ogo i tryck. Lägg
den på mi nnet , ty t i l l sa11TI1T1ans med denna rubr i k kommer
föreni ngens
i ntressanta
evenemang
att
kungöra s .
Exempe l v i s
blir
det
framöver premi är p å O KE I : s
examensfest för samtl i ga c i v i l i ngenjörer av å rgång E-87
( för a tt undvi ka p i n samma m i s s förstånd bör D� ha i
minnet att man efter examen övergår t i l l att ange
examensår i stä l l e t för det år man började på E l e ktro ) .
I 12 : a n kommer Du att fi nna en h j ä l pande hand när det
gä l l er
prakti karbete ,
exjobb
el l e r
en hederl i�
anstä l l n i ng . Det är genom vår medl emsmatri kel som Du
kommer i kontakt med OKE I -medl emmar i nom ett fl ertal
företag . Vi är väl förtrogna med Di n s i tu a t i on och
hoppas därför kunna hj ä l pa ti l l genom att erbjuda en
i nformel l kontaktväg mel l a n D i g och våra företag .
Är Du färdi g
genast kontakta
te 1 790 7778 .

c i v . i ng . , men ännu ej med l em , bör Du
OKE I : s l okal konto r , Tekn i kri ngen 3 3 ,

Det var al drig bättre förr !

a, , / '-

Hos oss kostar p i l snern a l l ti d p reci s så myc ket som
b l ev O KE J -med l em . . .
PR tog den dag
�
/
/ la
v
.

d)

c �ltlr

Peter Chudi
ordf.

1/ J

And�
k l u bbmästare
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Hoftorsqueämbetet låter kungöra:
V id en flyktig genomläsning av den sk. kongl.
tidning fann v i att detta i - och- för-sig
sympatiska alster var behäftat med en del
brister. De flesta voi:o av det smärre slaget
men ett fel var av sådan dignitet att vi känna
oss nödsakade att icke endast påtala detta
för de ansvariga och därvid söka upprättelse,
utan även ock här införa en korrektion. Näm
nda falsarium förekommer i en artikel avhand
lande hoftorsqueämbetets utövande. För att
bringa läsaren förståelse för vår harm citera
vi från nämnda publikation som följer:

" Hoftorsquen, alias sillstrypar'n, övervakar
att tolvans aquarium fungerar och att in
nevånarna lever i högönsklig välmåga."

Låtom oss klargöra följande:

ande namnlista i den omedelbara närheten
av Aquarium. Det gläder oss innerligt och
ytterligt att se all namnen på listan och veta
att alla dessa våra tillskyndare lämnat även
ett monetärt bidrag ehuru vi tyckt oss se att
där fortfarande· finns fläckar av vitt papper
med ledig plats.

O Hoftorsquen vakar över Aquarium och
tillser att dess invånare lever i högönsklig
välmåga.
• Faan ta den som böjer Aquarium.

• H oftorsque emeritus vilken misskött sitt
ämbete så till den milda grad att veder
börande vid sitt mandats avträde efterlämn
at sig huvudsakligen döda fiskar eller tom
rumdärefter, eller bouillabaisse, tituleras för
evärdelig tid sillstrypare.

� Endast fiskar och hoftorsqueämbetesinne
havare vilken kandiderar till sillstryparetitel
äga skita i Aquarium.

Ity visshet nu råder i ovannämnda frågor
hänge vi oss åt analys av dagsläget. Aquar
ium står nu i sin prydno. Som en kon
sekvens därav befinner sig hoftorsqueämbet
et j pekunjära bryderier vilka tagit sitt främ
sta uttryck i en kaffekopp med vidhäng-

\

En sådan perfiditet kunna vi icke stillati
gande låta passera oåtgärdad. Dylika ogrun
dade påståenden äro ju att jämföra med att
hävda att pornographskötaren skulle vara
kastrerad och därtill impotent, . . . , Ju, !!
Givetvis är det OSS främmande att ens an
tyda något sådant.

Vid de tillfällen då hoftorsqueämbetet med
måttlig framgång hängivit sig åt tömning på
egen hand ha vi funnit at det vore behändigt
med en sugerska som kunde reglera flödet
i lagoma portioner. Om denna verksamhet
skulle falla dig på läppen - håll inte tand
för tunga! Kontakta oss så skall vi se till att
inlemma dig i verksamheten.
Avslutningsvis konstatera vi stolta att hof
torsqueämbetet tillhör den minoritet som
fått några barn gjorda å kongl. Elektrosek
tionen redan första perioden.
\----

HAii Aquarlum kokande!
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Emissionen presenterar Styrelsen

vice ordf Anna Odelius
12C Jan Lindh
klubbmästare Helena Nordström
SNO Martin Bakhuizen
källarmästare Sara Mazur
ordf Peter Agnvall

klubbmästare .;Sara
kassör Johan Vaghult
sekreterare Anita Frisell
idrottsledare Mats Bergmark
öfvrig Karin Sandvall
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Sola-stafetten
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Så var det då äntligen dags att försöka
sammanfatta årets SOLA-stafett.

Jag vill minnas att det hela började med
diverse samlingar nere i tolvan någon gång
efter jullovet och skidresan. Frågorna och
"svaren" haglade i luften:

- Vem skall betala ?
- Vem kan springa den långa sträckan, 13.3
km mellan Å mål och Avelsäter ?
- - - Inte vet jag, men jag kan offra mig och
ta den på 5. 1, men det får inte vara några
backar.
- Vad skall PRIPPS tro om vi ringer och
vill ha sportdryck ?

Tro det eller ej men till slut fanns det
löpare till alla de 31 sträckorna ( åtminstone
nästan alla) och välvilliga sponsorer som
kunde betala kalaset.

Tidigt den 8:e maj stod 30 käcka E-teknologer
uppsamlade på Liljeholmens bussparkering.
Där var det äntligen dags att efter sedvanligt
traditionell akademisk kvart försöka klämma
in oss i 4st minibussar som skulle ta oss till
Göteborg.

V äl nere i Götet skulle vi sammanstråla med
Jens som hade åkt iförväg för att ta ut
nummerlappar ( 15 för året). När vi ändå fick
sitta och v änta på denne, så passade vi på
att snylta till oss 30 liter vatten från ett av
hotellen nere vid heden.

Därefter var det så dags för vår startkvinna
Åsa att bege sig upp mot Götaplatsen och
starten. Där var det somliga som inte ville
umgås med oss studentmotionärer, utan for
iväg i en . . . fart. Men vi fann vårt eget och
förhållandevis goda tempo ganska snart. I
början av loppet gick det dessutom betydligt
bättre för löparna än för de som skulle
skjutsa ut och plocka upp löpare. De första
sju sträckorna fram till etappmålet i Lilla
Edet gick ovanligt bra. Någon viss löpare
som hade ätit för mycket hann t.o.m. besöka
diket.
8fter att ha vilat upp oss och avnjutit ett
fantastiskt fyrverkeri i Lilla Edet var det så
dags att fortsätta loppet med en gemensam
omstart. Det började nu mörkna så sakteliga
och det blev svårare och svårare ·att känna
igen vår löpare. Den självlysande färg som
vi hade köpt på Buttericks höll inte vad den
lovade - men vad gjorde det, man kunde ju
skrika på varandra.
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På vägen fram mot Karlstad via Å mål, Säffle,
Grums. . . så varvade man med sömn, hejande
och löpning. Det mesta gick som på räls.
Lite småstrul som att vissa inte fick sova
och att Stefan " Bamse" Lidbrink blev utan
dricka är sådant man glömmer - vi hade ju
kul!

Framåt halvsextiden på lördag eftermiddag
stod vi alla i Karlstad för att invänta vår
slutman Roffe W. Målgången var förresten
ett kapitel för sig själv. de flesta lag hade
klätt ut sig och dansade över mållinjen till
sammans med sina slutmän. Mitt i allt tu
mult dök Roffe slutligen upp.
Efter målgång visade det sig att vi lyckats nå
en så pass aktningsvärd placering som 42:a
lag av 1 12 fullföljande, dvs 24 placeringar
bättre än 1 986. Med den takten så vinner
vi 1 989. . . eller?

Efter välbehövlig dusch så firade vi våra
hjälteinsatser på hotell Gustaf Fröding i Karl
stad. Därefter valde ett gäng at( gå på
slutfesten (sambadans och ont i fötterna jätteroligt) i Färjestads nybyggda mässhall,
medan övriga återvände till Stockholm för
att möta Q-ARNE-VAL. En sak var vi dock
overens om:

SOLA AR TOPPEN.
Tack till Pripps, GE-glass och jättetack
till Vattenfall som har gjort den här resan
möjlig.

Du som tycker att det här verkar vara grejen,
prata med idrottsledaren Mats Bergmark, E86 eller vice Thomas Werner, E-86 och häng
med när anmälan tas upp i januari.
V i syns i motionsspåret

Mats
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SKIDRESA

I

JAN UARI
Elektros traditionsenliga skidresa går i år (100000) som vanligt av stapeln i början av januari.
Har du synpunkter eller förslag på:
Resmål
Arrangemang
V äder
Malenas figur

Skicka oss då ett enkelt MAIL eller kontakta oss:
U ffe Strömgren
Mosstorp�v . 25
183 30 TABY
08-768 45 62
konto STROKGR.EN

Roger Boden
Altgränd .?
183 38 T ABY
08-768 21 49
konto BODEN

Till sist; lågtempererat H2 0 ökar alltid törsten efter kalas, så börja träna gasque-konditionen
redan nu, tjejer!
De hurtiga reseledarna.

T I L L HAtJS ! 1 1 1. L H RIJ.S !
TI L L H RIJS ! TILL HRllS !
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EXAMEN EFTER 87-05-05
Reza Babajani
Ali Akbar Mokhtari
Saeid Tavakolian
Gunnar Ehn
Tomas Wernborg
Jonas Fogelberg
Anders Ljungberg
Rolf Mårtensson
Lars Wilfrid Ullman
Hans-Eric Aaltonen
Åsa Andersson
Hans Arnesjö
Stefan Carlberg
Bengt Edholm
Christer Ekman
Per Owe Eskeus
Johan Haglund
Hans-Peter Nee
Staffan Olegård
· Bengt Ormegard
Jesper Weissglas
Karin Adamsson
Rune Bergkvist
Jerquer Bergström
Sixten Björklund
Bo Hagerman
Stefan Halen
Åke Jernberger
Torbjörn Jansson
Erik Lindblad
Göran Linder
Mats Lundberg
Per-Anders Löf
Björn Mattsson
Torulv Norbäck
Holger Nordström
Jan-Erik T hillberg
Gunnar Sundell
Kenneth Wilhelmsson
Ali Ghodsian
Per Strömberg
Eva Westerlund
Lars Hägglund
Ragnar Kåhre

E-78
E-78
E-78
E-79
E-80
E-81
E-81
E - 81
E-81
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-76
E-82
E-82
E-83
E-82

Dator
Mikro
Elenergi
Mikro
Dator
egen
Industriell
Tele
Dator
egen
Tele
Tele
Dator
Fysikalisk
Dator
Dator
Mikro
Industriell
Dator
Dator
egen
Tele
Dator
egen
egen
Tele
Fysikalisk
Mikro
Tele
Fysikalisk
egen
Tele
Elenergi
Dator
Dator
Tele
Tele
Dator
Elenergi
Tele
Dator
Tele
Dator
Mikro

)
471 1
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Hej n Ollan!
Hej alla andra förresten!
Jag får väl hoppas att alla hade en lika
fantastisk(?) sommar som undertecknad.
Nu ska jag inte ta upp dyr annonsplats med
snack om regn och annat. Istället är det
så att efter mycket om och men har sek
tionen bestämt sig för att införskaffa ett
stycke fordon; typ " folkabuss" . Just pre
cis! I fortsättningen kommer vi att förfoga
över en minibuss som dels ska användas för
transporter av öl och annan viktig elektron
ikutrustning, dels ska kunna hyras helt pri
vat!
Så är det tänkt, och så ska det bli!

Emellertid har vi ännu en liten utmaning
kvar innan allt detta är verklighet. Vi
behöver exempelvis en buss! Vi behöver
folk som sköter bussen, byter olja (huu va'
smeti't), kör den till tvätten och sådant.
Kort sagt folk som är intresserade av att
jobba med den buss som ska bli, inte bara
teknis, utan även Stockholms unikaste sek
tionsbuss.
Intresserade av att hjälpa till ombeds ta kon
takt med mig med det snaraste. Jag siktar
nämligen på att det ska stå en buss på park
eringsplatsen utanför Tolvan tillhörandes oss
redan innan vintern kommer.
Folk med kontakter i bilbranschen, folk utan
kontakter i bilbranschen. HÖR AV ER!

" Vigar du köpa en begagnad bil av denne man ?"

SOLA 87 ba '

Jag och några pals från Sveas framsida tog
koloxid- åsner och drog t ill baksidan.
Kålle å Ada var inte hemma så vi börja
remma.
Tjabba chucken vi drog på pjucken.
Blomsterpinnarna slog solo i asfalten å jag
kubba om en halt en.
Några jeppar från ASEA- stan sa att dom
skulle kuta som rea- plan.
Kanske tog dom till lipen för vi ruschade om
stackars Gripen.
Och i varenda liten håla varje bonde nu kan
skråla
låten om bubbelgum och hackersdum.
Vi och våra fålar tackar Vattenfall för stålar.
G B dom var också sjyssta pynta lite slantar
utan att knyssta.
-�
Till s.ist :
Om kistan skymmer dina tår
boka sola nästa år !

Claes

"'

30

Tommy
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Narnn och nytt

Sämre sperma
i storstäderna

Mats Ancker
Holländarg . 31
113 59 STOCKHOLM
tel 34 23 98

Niklas Ferm
Körsbärsv. 3/205
114 23 STOCKHOLM
tel 15 47 78
Annika Hagman
Heleneborgsg. 28 B, ltr
117 32 STOCKHOLM
tel 68 99 31

Dödade niännishoätande
lejon - får fru so,n tach
Farliga lejon
knackar på

Dan Dia-Tsi-Tay
Alingsåsv 6 gaveln
121 48 JOHANNESHOV
tel 39 46 76
Mats Lindström
Rehnsgatan 15
113 57 TJOCKH ULT
tel 33 85 48

Mats Perjons
Stiernhielmsv. 24, nb
112 44 STOCKHOLM
tel 50 43 40
Nenne Jakvik
Möckelvägen 18, bv
121 64 JOHANNESHOV
tel 81 82 99
Anders Johansson heter fr.o.m,
Augusti Anders Arhelm.

Minnis.koätande lejon sätter
skräck i landsbygdsbefolk
ningen i Tunduruområdet i
södra Tanzania. Lejonen luiac
kar till och med på bll!ldörrar
na i hopp om att någon itbat
skall träda ut. rapporterar ra
dio Tanzania. I maj har tio
ntiinniskor dödats av lejon, och
sedan början av 1986 då lej o 
nens angrt�pp på miinnisko111a
började har totah 54 minni
skor dödats, uppger radion.
Jägare från statens ,·iltavdel
ning bar �kjutit tolv lejon, men
nu har jägarnas ammunition
tagit slut, enligt radion.

DN:s Malmöredaktion

mer
Ju
svensktillverkad Absolut
vodka som amerikaner
na dricker ju fler kroko
diler kan födas upp av
från
överskottsvärme
Skånebrännerier i Nöb
belöv vid Kristianstad!
KRISTIANSTAD.

Så kan man sammanfatta
framtiden i skånska Nöbbelö11
när Skånebrännerier gjort en
betydande utbyggnad av de nu
varande fabrikerna.
, - Nysatsningen i Nöbbelöv
kräver en investering på 30 mil
joner kronor, säger Skånebrän
neriers VD Carl Gustaf Körnell
tiJI DN. Vi skall nästan fördubb-

Höger-nej till
blå kondomer

Rysk spritstatistik

Drygt 100 000 liter hembränt har
de senaste tre månaderna be
slagtagits i Sovjetrepubliken
Ukraina.
32 000 hembrännare har avslö
jats.
5 500 spritsmugglare har gri
pits då de försökte smuggla in
sprit i Ukraina.
Detta rapporterar Pravda, som
inte ger någon förklaring till var
för just Ckraina är så drabbat.

Skåne med bett

Av BO ENGZELL

�--:\\

la tillverkningen av 50-procen
tig sprit till Vin- & Spritcentra
len. Från 36 miljoner liter om
året till 70 miljoner.
Ju större sprittillverkning ju
mer överskottsvärme från till
verkningen vid Skånebränne
rier. Det är här krokodilerna
kommer in i sammanhanget.
. - En krokodilfarm kan vara
lönsam, säger direktör Körnell
som gjort en del fackstudier och
som är den som väckt förslaget
om uppfödning av krokodiler.
Ett tusental sådana i tropik
varm överskottsvärme från
Skånebrännerier!
- Det är stora pengar att tjä
na på krokodilskinn, säger di
rektör Körnell. En krokodil
farm kan vara en bra nisch för
0
företagsamt folk.

Ledningen för det norska
högerpartiet har sagt bestämt
nej till ungdomsförbundets
djärva förslag om att dela ut
konservativt blå kondomer un
der kampanjen till lokalvalet
14 september. Unghögern
Oslo ansåg att kondomerna
skulle vara en perfekt symbol
för Höyres slogan "frihet un
der ansvar". Men det Lyckte in
te gamlingarna i elen lokala
partistyrelsen. (TI:s korr)
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avs. Emissionen,

THS, 100 44 STOCKHOLM

Den här bilden

hck

tyvärr

inte plats
inne i tidningen

