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geLedare
T idningen du håller i handen, 6mtSSiORe9 är
Elektros sektionstidning. I över tjugo år
har den funnits. Utseendet har varierat,
i takt med teknikens utveckling och i takt
med redaktionens ambitioner. Men så länge
jag kan minnas, har innehållet varit starkt
beroende av vad Du, kära läsare, bidrar med.
Majoriteten av innehållet har oftast kommit
från andra källor än redaktionen, och så
kommer det nog att förbli under överskådlig
framtid.
Därför vill jag: Gläds åt alla bidrag som
inkommer, från ämbetsmän, poeter, äventyr
are, musiker och alla andra. Men det vore väl
inte helt otroligt att även du har något att
komma med! Ett bra sätt att komma igång
är kanske att skicka in spännande rykten. Du
får gärna berätta om något du har va.!H .�
om. Vi är också öppna för debatter i Bffitsmlt!mlJ
. Skriv och tala om något du tycker är fel.

Om du är sugen på att bli Emitteur, ge dig
till känna. För att göra en tidning krävs det
insatser av många olika slag. Om du tycker
det roligt att skriva, intervjua, göra layout,
fotografera, eller något annat som hör till, så
hör av dig till oss.
Har du för övrigt några synpunkter på tid
ningen, så hör av dig. Positiv kritik är också
välkommen.
Nu vet jag inte riktigt vad jag skall skriva för
att fylla ut det här utrymmet. Jag kan ju
berätta att det är
Sektionsmöte onsdag 28 oktober och
Val till Kårfullmäktige 2-6 November.
Det var det som blev av det kalendarium
som jag hade tänkt ha i varje nummer.
Det vore roligt om det kommer med lite
mer nästa gång. Hjälp dina kamrater med
framförhållningen, skriv till Emissionens kal
endarium!
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Adress:

1987 Årgång 22

Utgivningsdatum:

1987-10-16

Joh"" €r-Jrsov"

6-t1

THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21.31 18
Philips RE-gruppen
800 ex

Besöks adress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:
Nästa manusstopp onsdag 28 okt.
Biider som skall vara med I aktuellt num
mer limna1 In senast kl. 12:00 dagen In
nan, dvs p6 tisdagen.
Icke signerade artiklar tar redaktionen ansvar
för.

I ett tunnare nummer än p6 länge

E-85
Claes Andersson
Jan Bohult
E-83
E-84
Björn Lundgren
Elisabeth Samuelsson E-86
E-86
Harald Sjöztedt
E-84
Helge Stenström
E-81
Elin Vaxlund

emissiöiieft

758 50 13
36 18 49
15 36 11
85 53 86
15 93 15
16 58 55
14 17 95
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Arade Sekt1onsmedlemmar
Jag vill börja med att hälsa ettan välkommen
till Elektro. Nu ni har blivit ettor har ni
rätt att delta i sektionslivet. Vad är då
sektionslivet?
Det är i princip allt som händer för att gagna
Osquar och Osquldas välbefinnande. Som
alla förstår så är detta ett vidsträkt område
som sträcker sig från bra och meningsfulla
kurser till en rolig fritid. Med rolig fritid
menar jag då typ fester, skidresor, idrott etc.
För at.t. då ha en någorlunda ordning på det
hela, ty saker och ting sköter sig inte alltid
av sig själva, finns det en stadga som reglerar
vår verksamhet.
Vad består då sektionen av?
• Högst beslutande organ är sektionsmöt
et. Där har alla medlemmar av sektionen
närvarorätt.
• Sektionsstyrelsen, SS, utgör sektionens
verkställande organ i allmänna och över
gripande frågor.
• Studienämnde, ESN, utgör sektionens be
slutande och verkställande organ i studie
frågor.
• Programrådet, PR, organiserar sektionens
programverksamhet, det vill säga presqutt,
baler, fester etc.
• Idrottsnämnden, ELIN, organiserar och
uppmuntrar sektionens idrottsutövande.
• Studieresekommitteerna, SRKA &
SRKB, organiserar sektionens studieresor.
• Revisorerna.
• Sektionens tidning är Emissionen.

, Sektionens serviceorgan är Tolveriet och
Källeriet.
• Sektionens orkester är SKALÄRmusiken,
(SMUSK).
, Sektionens fotoförening är Konglig E-sekt
ionens Photophörening (KnEpp).
• E-sektionens kör heter Vitt Brus.
, E-sektionens dartklubb heter Elektro Flyers.
Detta är allt jag kommer på i skrivande stund
så om jag missat något så hoppas jag att
det inte tas illa upp. Som alla ser finns det
mycket att angagera sig med. Det är kul att
jobba för sektionen!

Nog om detta, verkar det oklart, så klarnar
det efter hand, var så säkra. Innan jag slutar
mitt ordford vill jag komma med en varning!
Sprit är något som hör till här på våra fester.
Den hjäler till att lätta på stämningen och får
en att må bra.
Men medaljen har också en baksida. I för
stora mängder mår man inte bra, den blir
tom farlig. Som ni kommer ihåg, för ett tag
sen, så hände det två tragiska dödsolyckor
på en annan teknisk högskola. Så ni, tänk
på var er gräns ligger! Tänk också på att
grupptryck eller tävling med sprit kan få
oanade effekter.
Ha kul med spriten och må bra, men var
medveten om farorna.
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Välkommen Ettan!
Hänt sen sist:

Det har kommit till min kännedom att den
schlemma nOllan upphört att existera till
förmån för en stor skara individuellt tänkande,
mycket lovande Ettor. Min glädje är närmast
obeskri vlig!
Därför dedicerar jag nästa studienämnds
(ESN-)möte helhjärtat till dig, Ettan! Plocka
fram almanackan och boka in torsdag den
29:e oktober kl 17:22 i Tolvan. Då avslöjar
jag och mina kumpaner vilka enorma möjlig:
heter vi teknologer har att påverka utbildnin
gen. Vad KN, LNE, SR, SU, IS m m betyder
avslöjas också. Vår kock Johan Gnosspelius,
E-86, fixar middag! (Skriv bara upp dig på
listan i Tolvan.) En dagordning för mötet
kommer upp i Tolvan en vecka. innan det
samma. Vi syns där!

* Linjenämndsmötet 23/9

ESN hade bjudit in näringslivsrepresentant
erna till frukost, vilket var mycket lyckat!
Gunnar Petersson är numera ordförande i
linjenämnden. De tre första åren av Elektro
kommer förmodligen för trettio teknologer
att läsas i Umeå. Starten är planerad till
ht-88, men det verkar dröja lite mer. Linjen
har svårt att få nya lektorer trots att pengar
nu finns. Människa-maskin-kommunikation
kursen utgår på grund av personalbrist. Fo
wkursen begränsas till 20 deltagare.
* Studienämndsmötet 29/9
Vi valde:
Stefan Lundgren, E-85 till vice-SNO
Ulf Rydin, E-85 till IS-nisse
Karin Sandvall, E-86, till KN-ansvarig för
årskurs 1, Göran Sundström, E-86, för åk 2
samt Annette Karlsson, E-85, för åk 3.
Magnus Lundgren, E-84, och Ulf Rydin, E85, valdes till ordinarie representanter i lin
jenämndensamt flera till institutionsstyrelser.
Se anslagstavlan i Tolvan!
Examinationsformerna diskuterades. Johan
bjöd på inkokt lax till allas fromma!

Pi ging:

* Linjenämnden har heldagskonferens 20 ok
tober. Då diskuteras Elektro i allmänhet och
våra inriktningar i synnerhet.
* ESN-möte torsdag 29 oktober kl 17:22 i
Tolvan. Tema: Studienämnden och dess
tentakler.

* ESN-möte 3 december, preleminärt.
* Årets lärare koras 9 december på Kårens
lusselunch. Kommer Elektros kandidat (väljs
på SM 28/10) att i år få guldäpplet?
Lev väl!
Eder SNO,
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Hej, det är din studievägledare som talar!
Så har det gått en del av terminen och även
Ettan börjar komma in i "den gamla vanliga
lunken" (i den mån man nu kan tala om det
på Elektro). De i tvåan som till äventyrs
inte ännu hämtat ui sina tentakort vet att
de finns uppe på studievägledninge11.
I förra numret av Emissionen fanns en rättelse
av valbroschyren för inriktningarna. Givetvis
ingrep Tyrkfelniss€ och såg till att även
denna rättelse blev felaktig. Således inför
vi här en rättelse till rättelsen: Fysikaliska
inriktningen har 119 obligatoriska poäng och
14 poäng som är obligatoriska inom inrikt
ningen för E-85:orna.
På tal om valet ja. . .
För er i trean och fyran är det dags att välja
kurser till vårterminen nu. Ni som valde
Fototeknik i våras får lov att välja den en
gång till om ni vill läsa den i vår - Ert gamla
val gäller alltså inte. Fotokursen har varit en
mycket populär och ganska dyr kurs. Detta
har lett till att Linjenämnden-E beslutat
ma,.ximera deltagarantalet från Elektro till
20. De lyckliga utvalda är de 20 sökande som
klarat vågrörelseläran (fysik2) och har mest
poang.

Följetin1en (del2)
I förra numret berättade vi om ändringar
i tentaschemat.
Här följer det som för
närvarande är den fullständiga och oförvans
kade sanningen om detta.
MC016 Industriell Ekonomi del 1 har omten
tor
Fre 8/1 kl. 13.00-16.00 sal M21A,B
Lör 14/5 kl. 9.00-12.00 sal M34

FC 166 Mekanik med vektorlära fk (del3) har
ordinarie tentamen
Fre 23/10 kl. 13.00-17.00 sal T41

E0122 Elkraftteknik Il har fått tentan flyt
tad från må 26/10 till
Tor )2/10 kl. 9.00-13.00 sal F21
Lycka ',ill med tenterandet!

Studievanete1t
Skolan erbjuder ett studievane test som du
kan använda för att kontrollera om du stud
erar på ett effektivt sätt. Du får här en chans
att jämföra dig med en grupp framgångsrika
elever (i USA) och se var era vanor är lika
och olika. Nästa testtillfällen är onsdagarna
28/10 och 2/12, bägge gångerna kl 16-18 i sal
El
Testet tar ungefär en halvtimme och man
kommer enligt "drop-in"principen. Vi har
givetvis lite mer info om. detta men vill inte
trötta ut dig käre läsare. Kom upp till oss
om du undrar!

PANIK!!!

Så till de dystra nyheterna: Åsa har slutat
hos oss vilket kan vara förklaringen till att vi
ser lite slokörade ut när ingen tittar på. Men
varför deppa!?!? Det här ger ju plats för dig
som tycker om att jobba med männinskor och då speciellt teknologer. Du som känner
att det här rör just dig - kom upp och prata
lite med oss. . . (så kanske du får veta vad vi
egentligen gör.)
Ha det så bra till nästa gång vi hörs!
Denne, Karin, Alf

Idrotten informerar
Teknisstaffeten
Detta år var Elektro representerat med 9 st
tremannalag som alla gjort en utmärkt in
sats. Bäst var Keisergeschnitt (9:a) drygt 2
minuter efter täten.

Nu har två nya krafter tagit över ansvaret för
sektionsidrotten. Vi heter Mats & Thomas.
Vi vill informera er om vad som är på gång
under den närmaste tiden.
• Hö1ten 1upererrangemang 30/10. Häftig
uppfriskande "idrottstur" i Lill-Jansskog
en. Information om detta roliga evene
mang finns på diverse ställen i tolvan vid
det här laget. Ställ upp!!!
• KTH-M Badminton singel 2/11, 4/11, 6/
11. Spelas i Badmintonstadion under
Du väljer en speldag
Skanstullsbron.
och spelar då 4 matcher. Startavgift 50
kronor.
• KTH-M Badminton dubbel 9/11, 13/11.
Som ovan.
• KTH-M Volleyboll. Elektro kommer att
ställa upp med ett mixat lag. Tid och
plats meddelas senare.

Spaden
Som alla vet finns det något som heter
spaden. En idrottstävling mellan sektion
erna på Teknis. Tävlingen går ut på en sak:
STÄLL UPP! Det vill säga ju större antal
som idrottar desto mer spadpoäng tillkom
mer sektionen. Du tillför poäng genom att
fylla i ett spadkort varje gång du idrot
Korten finns i plåtlådan direkt in
tar.
nanför ytterdörren till omklädningsrummen
till gasquammaren.
Varje gång du ar
anslagstavla.

I

tolvan, kolla in vår

Till sist: upp från sofflocket!!!
Mat, le Thoma1.

PR HELO - Pl jllct efter nya drinkar
LOOOBOK
lördag den 19 eeptember 1987.
13:00
13:03
13:30
16:30
16:48

Samling i 12:an
Packa bilarna med det villlllntliga - nlmllgen spritbackarna ·
Avresa frln 12:m
Ankomst till KBMHelenu land
Första drinkarna, Vodka+ hemligt (betyg 5)

I
I (Mlnga hemliga drinkar)
I

18:00
19:38
20:00
20:0 I

Middag klar
Förelllsning om Kommunism, Stalinism, Leninism och Marxism
Mat slut, fortsllttning av drinkprovandet
4 cl gin+ bil curacuo + lime+ tonic water (rekommenderas ej
bety 1.5)
r
20:28 6 c gin+ cacao liquer (betyg I)
2� :02 KVÄLLENS HÖJDPUNKT : PRÅRIE VARO - 4 cl tequila+ 12 dropp ar
tabuco, SVEPA (betyf HETI)
22:00 Ouru Peter tar fram gitarren

I
I Hemliga groggar
I

24:00 Vissa badar bastu medans andra tar en tupplur (gma
vem)
.

I

03:00 15 cl spriiiiit+ 3 droooopppar groggggg vimrke
(betyg minns ej)
03:42 •••• BLACKOtrr ••••
söndag den 20 september 1987.
10:22 Oooooooooont i hlret
RESULTAT: KOM TILLHÖSTFESTEN OCH TESTA SJÄLVll!II
Puss och Kram kgl.Sara

6

Är Ni som gm...,pp inne på sista varvet i högskolestudierna och planerar en
studieresa? Då funderar Ni säkert också på bur Ni ska få pengarna att
räcka.
Då vill vi på ASEA gärna hjälpa tll.
Vi är beredda att annonsera i den reseberättelse Ni skriver.
Vi tycker nämligen att studieresor till utlandet i samöand med högskole
tiden är viktiga att stödja
Självklart, eftersom ASEA är ett av Sveriges mest internationella före
tag och vill att våra un:ga tekniker ska få känna på det internationella
teknikklimatet
Fråga oss gärna om annonseringsstöd innan Ni åker. Välkommen med
Er ansökan senast den 1 december 19'87.
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Ansökan skall insändas till ASEA AB,
Avdelning CSA, 72183 Västerås, senast den 1 dec 1987.
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HOFTORSQ UEÄMBETET LÄTER KUNGÖRA
Så befinna vi oss åter i den gamla goda tiden. _Nu som alltid gäller den av hofforsqueämbetet
ivrigt förfäktade tesen att det inte var bättre förr. Det har i själva aldrig varit bättre än nu
vilket vi söka illustrera i det illustra Aquarium. (Vem vill för övrigt inte hålla med om att
det är bäst på den gamla goda tiden?)
Talrika äro de vilka till Hoftorsquarne riktat upplysta, i vissa fall intrikata , frågor rörande
fiskarnes födsel, levnad och fostran. Ehuru glada och villiga att stå till tjänst i personlig
konsultation önska vi förekomma de vanligaste frågorna i denna för ändamålet så väl lämpade
spalt. Sålunda citera vi ur
" OUMBÄRLIG RÅDGIFVARE FÖR H VARJE HEM AF FRU LAURA G.FR.",
tredje genomsedda upplagan, från H.C. Kyhns Förlag, Malmö genom C.M. Bååths
Boktryckeri, 1897, som följer:
" Fisk, som köpes lefvande måste naturligtvis föredragas framför död fisk. Då man likväl
icke alltid kan erhålla lefvande fisk så bör man endast köpa sådan, som ej har varit för länge
upptagen ur vattnet hvilket man finner deraf, att den ännu är fast i köttet, har röda gälar
och mellan dessa ett hvitt, stelnadt, ägghvitehaltigt stoff, samt att ögonen äro klara och ej
infallna.
Gädda.
Den vanliga gäddan, som förefinnes i de flesta Europas insjöar och äfven i Östersjön utmärker
sig för sin långsträckta smala form, sin breda mun försedd med starka och talrika roftänder.
Den uppnår 1 1/2 meters längd och 8 - 9 kilogram i vigt. Den är utomordentligt· suiken och_
begärlig efter rof. Den lifnärer sig af andra fiskar. Dess kött är hvitt, något fast och g:roft.
D�n är fetast i Februari, men mindre god i Mars och April. Att den är frisk, ka..n man se
derpå, att fjällen på ryggen äro blåaktiga och ej torra; samt ögonen mycket klara.

gädda

id

Ålen.
saknar fjäll och bukfenor; kroppen är lång, huden slät och slemaktig, ögonen små, munnen
rikligt försedd med tänder. H afsålen kan uppnå en längd af nära 2 meter. Den är bäst från
slutet af vintern till början af Augusti. För att kunna döda den, måste man med en linneduk
taga den bakom hufvudet och afskära detta med en skarp knif, hvarefter man skär den upp
längs buken, tager fatt i skinnet upptill medan man håller väl fast med venstra handen och
flår den ända ned. På många ställen brukar man ännu den gamla seden att beströ ålen
med salt och låta den löpa slemmet af sig, hvarefter man skurar den med salt och sand, tills
skinnet antager en blåaktig fårg; derefter skäres den i stycken och kokas eller stekes med
skinnet på.
Makrill.
Dess hud är nästan naken, endast betäckt med mycket fina fjäll, vackert blågrön med en
mörk vågig teckning på ryggen med silfverglänsande buk. Köttet är ytterst fint, hvitt,
mjukt och utmärkt smakligt så länge det är friskt men förderfvas mycket snart. Såsom en
kuriositet vilja vi blott omaämna den till makrillens familj hörande Petersfisken, som finnes
i Medelhafvet och hvilken på hvarje sida har en stor, svart fläck, som efter folksägnen skall
härröra derifrån, att aposteln Petrus, då han fiskade i Genezareths sjö, skall hafva tagit
denna fisk upp ur garnet med två fingrar, som voro så smutsiga, att intrycket deraf ännu
i dag kan ses på fisken. Makrill är bäst i Maj, Juni och Juli, men återvinner sh,mdom sin
goda smak i oktober, sedan den har ynglat. De!1 kan ej hålla sig frisk mer än 2 dygn. Då
den är frisk, har den sin sjögröna färg, gälarne ä:ro starkt röda, ögonen guldgula, den mört :\
teckningen på ryggen mycket framträdande och buken lysande.

effiisiiiiift nr 6-87
Karp.
Denna fisk har en kort och tjock form, har stora fjäll, naket hufvud, tjocka läppar med
skäggstrån och lång ryggfena. Dess färg är olivgrön med gul buk. Vill man hava en god
karp bör man lägga märke till, ;;i.tt gälen är starkt röd och fast, ögonen klara och att fjällen
på buken hafva en gulaktig färg. Då de om vintern ofta borra sig ned i gyttjan, får deras
kött en lätt smak af den, men detta kan man tillintetgöra genom att låta den lefvande fisken
några dagar gå i er. _så, eller i ett ämbar med rent vatten uch under denna tid lifnära den
med brödsmulor.

karp

brcucen

Braxen.
är bäst vintertiden. Den har en hög hoptryckt form och mörka fenor. Den uppnår en längd
3/4 meter, fångas lätt, är mycket seglifvad och särdeles smakfull. Den är sötvattensfisk. Den
förvexlas ofta med Id, som ej är så god och har en flatare form.
Stenbit, eller såsom den äfven kallas Sjuryggsfisk,
är lätt att känna på dess korta, klumpiga form, dess fula yttre och den slemmiga huden,
som är beväpnad med 7 rader benknotor. Honans färg är mörk, gråbrun eller gråsvart med
ljusare buk; hanen är under lektiden gråblå med vacker, orangegul buk. Den finnes från
Grönland till Englands södra kust, äfvenså långt upp i Östersjön . Såsom näringsmedel är
hanen bättre än honan med hennes lösa kött."
Styrkta av denna gedigna kunskap bör nu envar ur läsekretsen känna sig redo att själv
ständigt studera Aquarium.och därvid, om så påkallas, förbereda sig �tt uppsöka Hoftorsque
för rådplägning på en högre nivå.
Kaffekoppen vid Aquarium har till skrivande stund inbringat icke mindre, och obetydligt
mer än 85 kronor vilket torde motsvara ett uttalat stöd från lika många personer. Förtjusta
konstatera vi att detta resultat bereder oss en möjlighet att anskaffa den flaska Grönstedts
VSOP vi trängta så hett efter .
.När vi sa osokt glida in på kulinariska betraktelser vilja vi här avsluta med ett litet recept
på L'aioli Garni från Maja Falks " All världens billiga mat"
Det här behöver du f'ör fyra personer: 5-6 hg kabeljo
4-6 medelstora potatisar
2 stora morötter
Lägg den salta fiskbiten att laka ur i vatten i minst 12 timmar. Byt vatten några gånger och
skär fisken i portionsbitar. Låt den koka tillsammans med de råskalade potatisarna och de
i bitar skurna morötterna. Lägg upp fisken på ett värmt fat och lägg potatis och morötter
runt om. Servera med aioli. Släck törsten med ett stort glas skummande öl.
Det var allt för den här gången. Lycka till med matlagningen och
HÅLL AQU ARIUM KOKANDE!
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PrograrnRådet
PR skulle vilja hälsa ettan välkommen. För Er skull skall vi i PR berätta lite om oss själva
och vad vi håller på med. Vi är åtta stycken glada människor som ser till att alla på sektionen
trivs så bra som möjligt när Ni inte är hemma och pluggar. Vi ordnar fester, bland annat
prEsqutt varannan fredag då det är squtt uppe på kåren. Men om Ni inte har squttbiljetter
behöver det inte betyda att Ni inte får vara med på prEsqutt. Nej, inte alls. Alla får vara
med och äta lite mat, lyssna .På musik, prata med sina kamrater och sist men inte minst
dricka mycket av det billiga 01 som vi säljer. Ni behöver bara hitta vägen till 12:an så
ordnar vi resten.
Ett annat arrangemang som vi ordnar är den Stora, Oml11bara Hö1tfe1ten som kommer
att hållas någon gång i slutet av November å hemlig lokal. Mera information om Höstfesten
kommer nästa period. · Till våren ordnar vi en V6rbal, som hålls varje nyårsafton, dvs 30
april. Annars är det bara för Er att hålla utkik om saker och ting som händer på PR:s röda
tavla mitt emot funkrummet.
Vi skulle vilja säga adjö och ett stort tack .till Annelie Dahlberg, Torulv N orbäck och Janne
Jansson för ett gott arbete inom PR förra året. Vi kommer att sakna dem, speciellt Torulvs
läckra maträtter. Men, vi har tre nya medlemmar som vi hoppas kommer att trivas med
oss. De är Martin, Elisabeth och Roger. Välkomna.

Höstens schema

DATUM

ARRANGEMANG

16 oktober

ERA VÄRDAR

prEsqutt

.,.Jan, Nenne, Roger

TEMA

30 oktober

prEsqutt

,;Sara, Helena, Elisabeth

ROSA KV ALLEN

fredag den
13 november

prEsqutt

Peter, Martin, Nenne

DET OKULTA

27 november

pr Esqutt

.;_

Slutet av
november

HOSTFEST

Hela eminenta PR

Annonseras senare

lordag den
12 december

årets LUCIA
prEsqutt

.;_

Biljetter kommer att
säljas till PR:s läckra
JULBORD

.;_

Jan, Sara, Roger

Jan, �
Sara, Peter
Helena, Nenne, Roger,
Martin och Elisabeth

· Puss och Kram : KBM Helena Nordström
PRisse Peter Nordlund
PRisse Martin Wennberg
PRisse Roger· Boden

E-85
E-84
E-85
E-86

KBM .;_
�ra Leggese
PRisse Jan Svensson
PRisse N enne Jakvik
PRisse Elisabeth Larsson

Mf
D15ic
i tolvan!

Se upp för Elektros studienämndsmöten!
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AVANCERAD TEKNIK KRA VER
AVANCERADE TEKNIKER

Vi har de avancerade fraintidsjobben

{lb)

Televerket

�Radio
Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 4714
eller Nils Tullbrink, 08-713 4945
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En dag i Sarek

Eller att svälta bland tyskar och renar

På onsdagsmorgonen 22/7 vakna.de vi ovanför
Rapa.dalen på en vacker fjällhed. Vi hade
bestämt att gå upp kl. 03.00 för att då
vada Lulep Vassjajåkåtj, ety vattenståndet
är ·lägre på morgonen. Som vanligt begag
nades dock akademisk kv!,trtsdag.
Att stiga upp är en njutning som är få Kos
resenärer förunnat: tältets epsilonomgivning
utökas till vidder av fagert fjällandskap, då
man andas frisk luft, ser solen lysa på glaciär
erna och är hungrig. Efter påklädningsritu
alen arrangerades frukostens ingredienser, dvs

T-röd, nyponsoppa samt tre skivor Wasa
Frukost. Det var Pers diskdag denna dag
och vattnet visade sig på sedvanligt vis vara
benäget att bortföra stora värmemängder
från levande vävnad.
Två timmar senare begovo vi oss mot Lulep
Vassiajåkåtj, som på avstånd såg lugn och
beskedlig ut. Vid en noggrannare besiktning
visa.de den sig dock mycket svårberäknelig
och i en timme leta.de vi efter ett bra vadställe.
Slutligen bestämde vi oss för att vada i
Mickes stövlar, ett beslut som senare skulle

effiiisiöiö nr 6-87
visa sig få våttgående konsekvenser. Stövl
arna blev visst litet fuktiga!
Jåkken hade nedskurit en ravin i berget,

�
..,.,

så vi tvingades klättra uppför ett stup på
andra sidan. Detta med 2 1.999985 kilogram
utrustning och 15 milligram mat i ryggsäcken
(se nedan).
När vi småningledes började gå nedåt mot
Rapa.dalen, i vilken vi skulle gå 15 km, fick
vi en storslagen utsikt över Rapaselet. Vi
nådde trädgränsen och kom strax till en
renvaktarstuga, utanför vilken vi fann det
lämpligt att äta lunch. Eftersom första T
Röd-buteljen tagit slut i morse, beslöt vi att
göra en eld med skogens torra pinnar. Fransk
bondsoppa åt vi, och vi upptäckte de mygg
som vi saknat på fjällets vindpinade hedar.

"
·-

d.

(./.)

Sedan gick vi glada i hågen ned i Rapa.dalen.
Där blev vi inte så glada i hågen, ehuru
sankmark och videkrätt gjorde våra steg
svårtagbara. Vi följde den på kartan mark-

era.de stigen, som i verkligheten var ett dike.
Då vi nådde Alep Vassjajåkåtj blev vi för
skräckta, ty vattnet var iskallt, stritt, djupt,
brett och grumligt. I tre timmar struttade vi
flera km längs stranden i hopp om att finna
ett vadställe. Slutligen lyckades vi finna ett
möjligt ställe, där vi verkligen fick nytta av
vårt vadarkit (pinne, sko, lina, badsalt).
F ärden gick vidare, och vi mötte en del
ripor. Då stigen slingrade sig som ripplet
vid tillslaget av en dålig mekanisk kontakt,
kommo vi ej fram till dagsetappsmålet förrän
kl 22:00. Där vankades Blå Bands goda (läs:
läckra) köttgryta med örtkryddor, i motsats
till Haglöfs delikata (läs: vämjeliga) dito.
Vi gjorde en matinventering och fann att vi
inte hade t änkt på att fingermarie och varma
koppen inte mättar så som lavgröt, varför
den senare alltmer kom att framstå som ett
realistiskt alternativ. Vi hittade dock ingen
god lav, så vi beslöt att bordlägga ärendet.

Vid midnatt, när vi studerat kartan och
skrivit dagboken full, somnade vi i våra
sovsäckel, för att nästa dag åter uppstiga till
en ny episod som skulle förändra våra liv.
Fränt.
Mel. Ratata
Att spara mat det är en konst som ej kommit
på tal.
Ty maten här i Sarek är ju usel, kall och
skral.
Och när jag kommer hem så är jag säkert
väldigt smal,
Tutilurenbom, plattedalenpong
säkert väldigt smal!
Sluta ta! Jag såg nog gröt i fickan.
Sluta ta! Bäst att vi den spar.
Sluta ta, sluta att ta!
1 5 milligram är kvar!
Det ska räcka 11 dar.
Mlkael "inte längre så Späck" Bäck (embeärr)
Per " Wille-Vilsen" Wlllert (p16ppö1· )

13

i====================,,,;,·

�-

--�iiöift nr 6-87

-----

_ __,..._______

SMusK-spalten.

SMusK har med en med en intensiv inledningen på terminen, med oräkneliga smågasquer
och jamspelninga-r, fått uppleva fenomenet
ketchupflaska. Nya friska lungor i alla in
strumentsektioner, ny dirigent och sångerska
och en fördubblad baletten Skaletten kom
mer med stor sannolikhet att föra SMusKs/
Skalettens musik och traditoner vidare här
på Elektrosektionen och KTH.
Nu väntar en så kallad "tid för konsolider
ing". Volontärerna anpassas till befintliga
noter, nya arrangemang skall (grov-)slipas
och Skaletten kör igång med rep varje vecka
för de nya. Snart kommer också den fulländ
ade dokumentationen av sommarens Wien
resa, en LIVE-LP!
Närmaste stora spelning blir på Squtt 30/
10. Squttspelningar är av tradition alltid
legendariskt roliga. Kom å se!
SMusK vill också gratulera musiknollan till
en lyckad Nollegasquespelning, och också
tacka hela fd nollan för all entusiasm och alla
glada tillrop.
Till sist, också det enligt tradition, kommer
en månadens bästa om de två norrmännen
som gick på Skansen och tittade på alla
djuren. Såsmåningom kommer de till kroko
dilerna. Några slika djur har de aldrig sett,
och den ene säger till den andre
-Du, inte visste jag att Lacoste gjorde
båtar!
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NOllegasque!
Årets nOllegasque har gått av stapeln. Med
en effektivitet som nästan var skrämmande,
jordades den amöba vars potential alltid varit
noll. Av jord är du kommen, jord skall du
åter varda.
Vi satt i spänd förväntan över vad som skulle
ske. Plötsligt uppenbarade sig på scenen
en varelse vars studsförmjga var häpnads
väckande'. Vårt vördade Skrenderi såg till
att strömmen vällde fram lagom snabbt över
scenen.

=- �,

--
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Så skulle .;Ö sk hålla tal, men tyvärr infann
sig några problem med elektriciteten. De
klarades snabbt upp, och vi fick oss till livs
både det bra och det dåliga nOllan hade gjort
under sin tid här på Teknis.
Skrendarnas spex Djungeltoken, eller nåt, il
lustrerade nOllans slutgiltiga förgörelse. En
stackars gymnasist hade förirrat sig till Elek
trien, där han trots assistans av Fadera hade
svårt att finna sig till rätta. Det prövades
både apdans och anlitande av profeter för att
ställa ordningen till rätta. Till slut med hjälp
av Ur-Osquar, kunde inkräktaren förintas.
Resultatet kunde bara bli ett, och det blev
det.
Vi välkomnade verkligen Ettan av hela vårt
hjärta. Han uppenbarade sig ur resterna av
ett kärnkraftverk, som på nåt sätt hade med
historien att göra.

�misiiiiiiiä nr 6-8�'T';
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Några nOllan ville förklara sig. Äntligen of
fentliggjordes det för världen vad som försig
gått bakom det engelska 1700-talshovets trag
iska hädanfärd, till sonen -- kung Henrik
VIII - och dennes himlafärd. Häremellan
rymdes både det ena och det andra (mest
det ena). Inför publiken tvättades Hen
rik VIIIs smutsiga byk. Hur han hos den
skönsjungande äktenskapsmäklaren Cromwell
nästan som på postorder köpte sin första
fru, de synnerligen märkvärdiga omständig
heterna i samband med ihopsättandet av en
barnsäng från IKEA då nästa hustru strök
med, och slutligen himlafärden. Inte ens här
kunde han tygla sina böjelser, utan utveck
lade en "affär" med självaste S:t Ampere. . .
Skandalens svallvågor går höga över öriket. . .
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Undertiden som det röjdes inför middagen i
matsalen, spelade SMusK i puben. Bland de
medverkande fanns flera nykomlingar, årets
etta är vekligen framåt!
Middagen kunde börja. Den inleddes med
en liten fluffig sak som sköljdes ned med öl,
och fortsatte med en saftig köttbit t ill vilken
det serverade Barossa Valley. Vi gjorde
emellanåt pauser i ätandet f�r att bedriva
allsång under frekvensnormal Jans ledning.
Under middagen hade Balettgruppen ett be
jublat framträdande, en askungesaga där ett
par löständer spelade en framträdande roll.
De visade sig tillhöra den man minst av allt
kunde · vänta sig.

På scenen uppenbarade sig också Elektros
kör Vitt Brus och en Barbershopgrupp vars
namn jag aldrig lade på minnet. Håkan
Sterky, sect-reterare, presenterade ion-secten
för oss och läste upp delar av dess stadga.
Gäster mottogs och presenter utväxlades.

j
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Efter middagen underhöll musiknOllan, förlåt
musikettan, i puben. Dansgolvet blev snabbt
fullt och alla tyckte att det var ett jäkla drag.
De var verkligen duktiga och hade ett lång
varierat program, med några temasektioner,
såsom några Abbalåtar.

U ndertiden som det spelades och dansades
gick jag omkring och tog slut min sista film,
så här slutar årets nOllegasquereportage
J O 'I,I. Al: Te,ct-·
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Mot pudelns .kärna
I Studsvik finns det 3 olika zoner med avse
ende på den strålningsintensitet som finns i
området. Det innebär att man måste byta
overall då man passerar över dessa. Det
är . jobbigt. Om man då lyckas glömma.
nyckeln till skåpet där man låst in sina
kläder i en annan zon blir man lätt irriterad
då man även måste passera ett antal låsta
dörrar. Nåja, en gång är ingen gång, men när
man inte får käka godis och lyckas glömma
pärmen i den "heta" röda zonen kan det
tänkas att dagen inte är hellyckad.
Stavarna dras sakta ur härden, effekten ökar
och reaktorn är kritisk. Det blå skenet från
Cherenkov-effekten tilltar. Reaktorns effekt
börjar tillta oroväckande snabbt, säkerhets
systemet utlöses. Stavarna ramlar ner av sin
egen tyngd och systemet har utlöst "scram".
Effekten ramlar nästan ner till noll och det
overkligt blå skenet från bränsleelementen
avtar.

Föreställ dig en bassäng som är 9m djup och
på botten av denna befinner sig en 70cm
kub, denna löjligt lilla pryl kan utveckla ett
par MW. Vi hade den föreställningen att
kärnkraftsforskning verkligen är IIiTec, och
det är det väl också till viss del, men föreställ
dig att man laddar den här prylen med en 9m
lång Al-stav som man står och juckar med.
Enligt operatörerna kan ett kärnkraftverk
inte existera utan tejp och snöre. Kanske inte
för att hålla ihop systemet utan för att fiska
upp nedtappade prylar. Förakta inte små
sår och gammal teknik : gammalt kinesiskt
djungelordspråk.
Vi� bassängen finns inga säkerhetslinor. Viga
som apor har kärnkraftsteknikerna balanserat
på bassängkanten i 27 år ut�n att ramla
i. Under drift skulle nog inte ens Adelsohn
dyka särskilt djupt. Mätningar av härden
utförs med en i fiskelina fäst mätanordning
som för hand sänks ner. Det känns något
märkligt att stå ovanför själva kärnan i ett
kärnkraftverk och dingla med en lina.
Laborationen i Studsvik var intressant och
får fyra Isbjörnar, reaktorfysikkursen i övrigt
finnes lärorik om man tycker om att titta
på diffekvationer, inte räkna, och får två
Knattar.

Knatte It l1björn11on
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SMusK EUROTO UR 1987, del 2.
Här fortsätter manualen till SMusK Euro
Tour. Del 1 i förra Emissionen slutade med
den lyckade radiokonserten i Wien.

På en gågata inte långt från Stefansplatz
fanns en för jam lämplig U-bahn-station.
Genast samlades mycket folk. Pengainflödet
var dock trögt, men efter att busschafförerna
och div löst folk "visat hur" släppte det.
Efter fem låtar kom farbror polisen, precis
lagom till avfärd.
Publiken buade, och
sedan polisen förklarat sig och gått vidare
rasade slantarna in. Betalningssystemet i
tunnelbanan visade sig alltför obegripligt,
varför vi spelade dumme Schweden och åker
gratis.

Vi flyt tar en bil för att komma fram med
bussen till ORF-studion

Torsdag 9:e Juli.
Idag stod fria aktiviter i Wien på program
met. De flesta t'ar Schnellbahn mot Wien vid
10-tiden. Bortkommna virrar vi omkring och
försöker förstå biljettsystemet.
Vid ettiden började det regna. Helge sprang
på Franz Cech. Mot kvällen samlades vi för
-den stora paradspelningen, i sista minuten
som vanligt. Efter diverse sidoförflyttningar
marcherade vi iväg näst sist. Det berömda
Skalettsteget bakåt med känd verkan på flöjt
och klarinettsektion gillade publiken som
stod tätt utmed gatorna. Diverse celebra
dirigenter hade nu tänkt att genomföra den
stora slutkonserten. Det kunde inte SMusK
eftersom noterna låg hemma i Qlouaquen.
Istället låtsades vi spela (playback). Dumt
nog hörde dirigent no 2 några ickeexisten
siella ljud och sa
-Don 't play if you don 't have the notes this is a Consert, not a joke.

Fredag 10:e Juli.
Efter frukost blev det bussinpackning mitt på
gatan för vidare avfärd till Schönbrunn och
lite turistverksamheter.
På eftermiddagen var det dags för en av
de officiella spelningarna. Beatrixheim visar
sig vara ett pensionärshem och inte ett pen
sionat. Detta måste ha blivit en av de
mest försiktiga och ljudsvagaste spelningarna

Det lät lite "urvattnad
6enom tiderna.
orkester" enligt baletten. Pensionärerna verk
ade i alla fall glada, och som belöning fick vi
ett par varmkorvar med bröd och läsk. När
vi gick därifrån fick vi applåder - aha, vår
publik har upptäckt att vi har slutat spela!

Kvällen tillbingades på ett Heuriger, en lit: n
lokalrestaurant. Alltmer folk kom, och VId
halvåtta började ett försiktigt jam. Det blev
omedelbart mycket uppskattat! Några 100
ÖS dök upp, köp mer vin! Stämningen ble�
allt högre, vinet flödade, folket satt �erkh
gen och bara tyc� te om s1:1usK. A vfardens
timme närmade sig obevekligt, och..med 100
mil nattbuss skulle vi snart lämna Osterrike.

•

Varning: det kommande stycket har tagit
stora intryck av den sk spritrorriantiken ( 19851 987).
I baren blir genast trängslen stor. Med
den uppvärmning de flesta.. klarat av under
kvällen verkar ha peppat till stordåd i barli
gan. Med en 16 cl kakaolikör tar Kassler
hem segern, bara några minuter före mid
natt och slutet på baretappen. Att han kort
därefter måste uppsöka en påse var det värt
(enligt senare utvärdering). Gränspassagen
kommer för alltid att vara en minnesvärd
händelse. Ideologiske chefen exekverade en
snygg maräng i- gränsdiket. Han sågs senare
torka sig om munnen med en hoprafsad
höbal. Kassler fick smeknamnet " gemet"
efter det sätt han använde sig av ett räcke.

r

·j

Lördag 1 1:e Juli.

intagas simultant, spriten ner i ölet och
blandningen in munnen. Med lite övning
gick det faktiskt att genomföra utan spill!
Efter några timmar bland nöjesfältets "mar
ängmaskiner" kom så bussen för att köra oss
hem till Sverige.

Baren håller öppet till halvtre. Därefter
sänker sig lugnet över församlingen. Vid nio
sover alla fortfarande lungt och tyst . Vid tio
är det dags för frukost i det gröna. Buss
resan präglades av Remoläsning och snack
om gårdagens bravader. Uttryck som MMM,
MMIVM, MMIM (MMM=Maränger Man
Minns osv.)
förekom flitigt.
På efter
midaggen får vi en välbehövlig vila på ett
pensionat vid Hannover.

Söndag 12:e Juli.
Söndag morgon står tre tappra barbarbarer
i baren. För tillfället ägnar de sig åt ut
delning av kondomer och notkit. Baren är
helt tömd, liksom de 12 l vin som en gång
fanns. Det hela hade gått helt sträkklöst
förbi. Lite senare sover P-0 tungt med
öronproppar, hörselkåpor, korgväska på hu
vudet och bindel för ögonen, en rörande syn!
Sista etappen hem till Stan präglas av den
stenhårde Remo. " Remo" själv utlyser en
Remotävling. Vi får början på storyn. Upp
giften blir att skriva slutet. Läs det vinnande
(och end11. inlii.mn11.de) bidraget på annan plats i
tidningen!

Som till en ny dag stiger vi upp och åker iväg
mot den jättelika fest platsen och vår bokade
spelning.
En timme underhåller vi, med stor framgång.
I det jättelika öltältet serveras vi nu en brak
middag med Schweinebraten, Sauerkraut och
Kartoffelmos.
Nu skulle vi alla få pröva den lokala speziali
täten Liittje-lage. Det visade sig vara en
dubbelsup bestående av ett litet glas mörkt
öl och en 1 : a sädesbrännvin. Det hela skulle

1\\

,,,. -------

---------

-

- --

--/

Vi når QL och slutet på världens bästa
EUROTUOR!
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V-ås Gasque
Så har KTHs annex här i Stockholm än en
gång fått mottaga ett antal (25st) Elektro
teknologer från VästmarJands huvudstad.
Denna årgång sägs vara bättre än de före
gående, tyvärr är det ingen som talat om på
vad. Som brukligt är skulle dessa festas in
med den beryktade V-ås Gasquen. Detta års
V-fyror hade gjort ett fint jobb med att in
handla mat och annat som man behöver när
man har fest och PR sålde sångartillbehör.
Allt var således perfekt organiserat för ett
riktigt raj och det blev det också trots att
inte Fredrik N dök upp. Frekvensnormalen
BV höll igång så att maten kallnade, Ordf
gurglade sig och allting var fröjd och Fred
man. V-åsarna blev rekommenderade att
inställa sig på föreläsningen i Fest och Gas
queteori, troligen på grund av föregående
årgångar. Har ni gjort det pojkar och flicka
?

Välkomna till storstan !
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Pripps betyder mycket för många
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Mannen som ir en levande kaffemaskin
Av K H S Stonestreamer
aukt. övers. Helge Stenström

Alla har vi våra trick för att spara pengar.
Här är historien om en man med ett mycket
speciellt trick.

Han beställde en svart kopp kaffe. Hans
röst var iskall. Kocken hällde slarvigt upp
vätskan ur kannan som Grymtar-Kenta, som
han kallades av sina knarkarkompisar, hade
satt på v.ärmning på en kladdig värmeplatta.
6 och femti, sa han, och Omer producerade
en femtilapp. Omer tänkte skarpt, och kom
fram till att han skulle få fyrtiotre och femti
tillbaka.

När han går på restaurant eller kafe, beställer
han som vanligt en kopp kaffe. Han dricker
snabbt upp det. Sedan går han på toaletten,
och tar koppen med sig. Han har svart urin,
och med det fyller han koppen. Så går han
tillbaka till lokalen, och säger till servitören:
" Det här kan jag inte dricka, det är ju bara
ljummet. Jag vill ha pengarna tillbaka." Det
får han vanligen också:.
När han han besökte ett kafe i Mörsile, följde
han sin vanliga rutin.
Kockens medhjälpare Kent tog koppen med
det svarta innehållet och hällde det i en
kaffekanna medan han grymtade, belåten
över att ha stulit 200 kronor från kassan.
Han liknade en gris. Särskilt öronen.
Nu var mannen med den svarta urinen törstig
are än på länge. Han hette Omer, och hade
svart urin för att han var så hård. Omer gick
med bestämda steg fram mot den fula disken.

När han fått innehållet, märkte hans över
lägsna luktsinne genast vad han hade fått.
Det tog inte längre tid än det tar för en
elefant att fisa att få kocken på bättre tankar.
När städpersonalen senare skulle t.a hand om
ambulanspersonalens spyor, och resterna av
liken, stod dom inte längre ut, utan hoppade
ut genom fönstret på tionde våningen. När
Omer, som stod på femte våningen, såg
vad som hölJ på att hända, st.räckte han
ut handen ge1.0m pansarglaset, och räddadt=
städarna från en säker död.
O �er ville inte ha något tack, utan gav i
stället den kvinnliga städerskan hennes livs
orgasm. Själv kände han inget.

Åre ts lärare
Enligt statuterna för priset ska årets lärare
genom sin ämneskunskap och sitt levande in
tresse för teknologernas akademiska utveck
ling, ha entusiasmerat, intresserat och fascin
erat sin åhörarskara.

utses varje år av Kåren. Men först utser varje
sektion sin kandidat. Det gör vi i år på SM
onsdag den 28:e oktober.
Till dess vill vi att du och dina kompisar
tänker efter vem som har varit din bästa
lärare och varför. Skriv ner det på en lapp
som finns i Tolvan.
Lämna den i Stu
dienämndens brevlåda, i Tolvan den också.
Senast måndag den 26:e oktober! (Tenta
puben!)

Priset är ett pampigt diplom samt ett van
dringspris utformat som ett guldäpple. Allt
delas ut på Kårens lusselunch den 9:e decem
ber.

Eventuella frågor kan besvaras av
SUO-Ylva på Kårer
eller
Martin Bakhulzen, E-84, SNO Elekt.ro
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ASEA I LUDVIKA

med omfattande internationell verksamhet söker

INEES
Civilingenjörer

från linj erna D, E, F, I, M, Y
I Ludvika arbetar ca 3 500 personer inom
ASEA SWITCHGEAR AB
ASEA TRANSMISSION AB

ASEA TRANSFORMERS AB
ASEA DISTRIBUTION AB

Vi levererar högteknologiska utrustningar för elkraftöverföring och har
hela världen som arbetsfält.
Vi har utländska dotterbolag för tillverkning och försäljning samt pro
jekt för uppbyggnad - installation av anläggningar i alla världsdelar.

Utbildning - utlandspraktik

Traineeutbildningen är 15 månader lång och ger förutom ökade fack
kunskaper även en god personlig utveckling. Bland annat ingår språk
och presentationsteknik i utbildningen.
6 månaders tjänstgöring vid något av Aseas utländska dotterbolag eller
projekt ingår i utbildningen.

Vill Du veta mera
kont.akta gärna Karl-Åke Haglund, 0240-820 44 eller Lars-Ove Almquist, Personal
avdelningen, 0240-820 27.
Ansökan sänds till ASEA SWITCHGEAR AB, Personalavd. Box 701, 771 01 Ludvika
(märkt "'Irainees").
Sista ansökningsdag 9 november. Start 15 februari 1988.
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Föll i löken
spolar kröken
Opassande namn

Laurence Oakley tänker sluta
dricka sprit.
Efter tolv timmar på puben
hemma i Suffolk skulle han hem.
Den vingliga vandringen sluta
de i en grop där en lantbrukare
hade grävt ned hela sin ruttnade
lökskörd.
Oakley stod i gropen med stin
kande smetig lök upp till hakan i
åtta timmar innan han räddades
av polis och ambulans och fördes
till sjukhus, chockad men nykter.
Lök lär han heller inte äta på
!änge.

re
Englands första ubåt sjönk a
dan innan marinen hann test
den.
sedan.
Detta hände för 107 år fun
de
Marinens ubåtsmuseumupp
den
rar nu på att försöka ta er "Re
från botten. Ubåten het
surgam" vilket är latin. det "jag
Pä sv�nska betyder
ska stiga upp igen".
Bättre sent än aldrig.
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h�va re försedd med
• personsokare vid besök pa
toaletten råkade s p ol_a
ner appa 
raten Det h r nu
anbe fallts J
att alia so'"m � ar
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Samir Bacchus
Jan Enocson
Leszek Grobelnicki
Kalle Grönvik
Johan Molnö
Göran N orlen
Ingemar Olofsson
Håkan Röcklinger
Maria Sawicka
Niklas Sköldengren
Thomas Åkerberg
Holger Ekblom
Kenneth Johannesson
Sven Malm
Claes Malmberg
Erik Nordberg
Johan Strömbäck
Gunnar Sjöberg
Håkan Westin

Mats Kindahl
c/o Cardell
Tomtebog. 26 A, ltr
1 13 38 STOCKHOLM
tel. 736 62 26
.;_
Jan Svensson
Rindög. 21, 8tr
1 15 36 STOCKHOLM
tel. 667 14 76
OBS! Det ska vara två sexor i början1
Magnus Jacobsson
Anita Frisell
Nytorgsgatan 36, 2tr
1 16 40 STOCKHOLM
tel. 419 417
Ingem_ar Johansson
Sjöbjörnsv. 21, 3tr
1 17 47 Stockholm
tel. 192 22 9 1
Margareta Eriksson
Vikingagat. 39-41 F
1 13 42 Stockholm
tel. 30 69 71
Anders Stenkvist E-86
LM Ericssons väg 3, 2tr
126 37 Hägersten
tel. 45 40 79
Gunnar Winqvist
0758-755 38
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EXAMEN EFTER 87-09-09

Namn och Nytt

Nytt Tel.

nr 6-87

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-84
E-84

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

Al-Sebastian Spatenfelt E-79
Tele
tog examen redan i augusti, men genom ett
misstag kom hans namn inte med i förra
numret.

*
*

Det ryktas a tt . . .
Hört på Squtt, barpersonal på universitetet:
-Är det inte Pripps som tillverkar Spendrup?
Kondom-Hasse har utvecklat en personlig
Profil:O.K. då
Herr Höglin har fått en flammig uppsyn.

* .;Erik har bott på Getabocksvägen
* "Jan fick för få brön till maten
* Forums natt-tvätteri har s�kat. . .
* Lillann guttar sig.
*
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vår �orbjörn är en förare.

"'

avs. Emissionen, THS, 100 44 STOCKHOLM

