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vill jag gå hem. Enda anledningen till
att jag har gjort en sån här stor rubrik
är att jag ska behöva skriva så lite text
som möjligt. Klockan börjar nu nänna
sig O1:00 och hjärnan är mosigare än
vanligt efter 14 timmars arbete i sträck
med tidningen. Jag är inte ensam om att
slita, utan tio andra emitteurer har jobbat
hårt hela dagen. Fotograferna har inte
gjort annat än sniffat framkallningsångor
hela dagen och kvällen, medan resten har
TeXat och limmat sidor. Två' är borta med
giltigt förfall.
För några timmar sedan pratade jag
med ordf. Rickard, som undrade om alla
medarbetare verkligen var med jämt och
hjälpte till. Styrelsen hade visst fått en
chock nät jag anmälde 13 emitteurer till
funkgasquen och budgeten för denna gick
visst över styr. Jag kan dock lova på heder
och samvete att alla är med så ofta det går
och det är nästan jämt. Alla behövs nu när
det verkar som om vi får in mer material
än någonsin till varje nummer.
Lova skall man ju inte göra i onödan,

särskillt om man inte kan hålla det man
lovar. Förra numret utlovade jag ett kul
tämingsspel till denna gång, men det kom
inte med nu heller. 40 sidor är en övre
gräns för antalet sidor i eliiiff�i��n (tryck
eriet klarar inte mer) och även den här
gången fick vi banta innehållet för att klara
oss. Trots detta: Sluta fflr all del inte med
att skriva i tidningen!
Numret du nu håller i din hand har
ett ganska blandat innehåll. Den största
grejen är naturligtvis SMusK-Quonsären,
men missa inte den helt oseriösa ölprov
ningen, Blendas Gourmetspalt, den in
tressanta historiken i SNOordet, inter
vjun med tenninsstjäman från SMASH
och allra minst den verkligen intressanta
reseguiden, som vår globetrotter Mats skr
ivit.
Ja, ja nu får det vara nog. Sova, nu
skall jag sova...
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Framsida: "Triss I par" av Bellman
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Adress:

Ett lösnummer
Jan Grape

E-88

612 58 04

Mats Almskog
Anders Andersson
Eva Gustafsson
Per Hallkvist
Blenda Langlet
Patrik Lindell
Kenneth Sandberg
Anik6 Eva Schmidt
Bengt Svantesson
Maria Söder
Elton Vax.lund
Per Wingårdh
Carl-Mikael Zetterling

E-89
E-87
E-88
E-89
E-88
E-87
E-88
E-88
E-87
E-88
E-87
E-89
E-87

15 82 74
16 77 91
661 56 35
0760/873 39
16 63 34
11 93 09
0756/320 62
16 75 58
47 47 82
774 86 79
59.164
85 12 19
778 13 92

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

eirJs_ru�[�O
THS

100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
900 ex

Nästa manusstopp: Onsdag den 25 April.
Biider som skall vara med I aktuellt nummer lämnas In
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.
Eventuella diabilder lämnas senast veckan Innan. Negativ
bör lämnas så tidigt som möjligt. Om du har frågor, kontakta
oss!
I eifäRfil��9' gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.
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antastiskt kul att så många tog sig
till SM i februari. Det var helt
enonnt att se 105 elektåker där. PR kliade
sig lite i huvudet och undrade hur maten
skulle räcka, men det gjorde den med viss
skarvning. Hoppas att det fortsätter att
dyka upp lika många i framtiden. Tala
gärna om för mig eller någon annan i
styret vad som var bra eller dåligt så att
ingen sågar SM utan att vi får veta varför.
Vad nytt kan ha hänt på disciplin
nämndsfronten (säg det fort den som kant).
Inte mycket i skrivande stund, man har
haft problem med att hitta en jurist som

F

ort går det och snart är det som
mar igen, men innan dess händer
åtskilligt roligt här på teknis. Störst
och mest påkostat (förutom Quarnevalen
förstås), Elektros Vårbal den 30:e April
(du har väl köpt biljett ?). Det kommer
en hel del gäster från andra skolor som
behöver någon stans stt bo, eller rättera
sagt ha sina grejer på. Om du bor i
närheten av teknis och har möjlighet att
låta ett par personer sova över (främst den
30:e) så hör av dig till någon av oss i
VBK.
Sen är det ju nästan Esquaderdags
igen, en ohyggligt rolig vecka någonstans
mellan kobbar och skär ute i stockholms
skärgård. Förhoppningsvis uppenbarar sig
även ett det gamla flytande varmhuset
någon gång under veckan.....
Stort tack till alla som ställde upp
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kan ställa upp. Tanken är, tror jag, att man
ska använda KTH:s jurist. Läser man re
glementet för DN=disciplinnämnden inser
man att det är en ganska stor apparat som
har dragits igång, det är mycket klart re
glerat hur och vad DN ska och kan göra.
Ännu så länge har Kåren inte hört av sig
via någon officiell kanal till oss, så vi får
se vad framtiden har att bjuda.
Uppenbart är i alla fall att väldigt
många tog vid sig av det som hände. Och
att det har blivt en tankeställare för många
av oss, mig själv inte minst. Det är den
positiva sidan av det hela. Nu är det
upp till oss att göra något bra av den här
erfarenheten.
En del förändringar av nollningen ko
mmer kanske att ske, disskutioner om och
vad vi skulle kunna göra kommer att föras.
Bidra gärna till det genom att prata med
tex. mig, förfadderiet ÖSK-Mats eller
klubbis Gojan.
På sistone så har det pratats lite om
sponsoring från företag av vår verksamhet.
Det är ibland en het potatis att ta i efter
som det finns flera som vill ha del av det
roliga. I korthet gäller att "Studieresekom
miteerna har rätt att sköta och administr
era insamlingen av pengar vid sektionen"
men också att "Styrelsen kan ge tillstånd
till andra av sektionens organ än SRKX
att insamla pengar..." se vidare stadgarna
8.2 och 4.11. Det är här givetvis vik
tigt att man pratar med varandra mellan
verksamheterna och med styret innan man
söker spons. Det är följdaktligen helt fel
och synnerligen ruttet att söka spons i
Elektros namn för privata arr. eller resor,
oavsett hur många kompisar från elektro
som är med. Att vi befinner oss i den
härliga situationen att vi är enonnt attrak
tiva på arbetsmarknanden är något att dra
nytta av utan att missbruka.

VICE ORD

Häromdagen var det funqgasque. Ett
mycket kul kalas enligt min mening. För
den som inte vet vad det är kan jag
förtälja följande. 1987 togs arvoderingen
av funktionärer bort och den belöning
man får nu för det arbete som läggs ned
är att man som funktionär går gratis på
funqgasquen. Det var kul att det blev så
många som kom dit.
Därmed kommer jag snabbt fram till
nästa SM. Det skall då väljas nya funk
tionärer till en del poster inför hösttermin
en. "Jag vill kandidera" lappar kommer att
finnas i 12:an. Vill du vara med och jobba
för kompisarna och sektionen så fyll i en
sådan omgående. En lista på vilka poster
som ska tillsättas kommer också att finnas
så att du kan se vad som kan passa dig.
Fyll i en lapp och lägg i valberedningens
låda. Det är skoj att jobba lite inom sek
tionen.
Blickar man framåt ser man förutom
SM även vårbal och allt kul runt den
helgen, SOLA, Qarneval, Esquader och
vad mer jag kan ha glömt. Det tycks
finnas lite att göra i vår också, glöm ·dock
inte bort att titta i böckerna emellanåt.
Jag tycker ibland att det jag läste för
ett år sedan är som bortblåst nu när jag
behöver det i kursen jag läser nu. Det
fenomenet uprepar sig alltför ofta och vad
det låter som från andra är jag långt ifrån
ensam om detta. Ttösten kan kanske
vara detta som jag hörde för en tid sen.
"Bildning är det som blir över när vi glömt
det vi lärt oss".

på gymnsieinformationsdagama, det var
kul att se så många vita overaller bland
teknologerna. Sista gången (16/3) blev
kanske lite hektisk, då antalet intresserade
gymnasieelever var mer än dubbelt så
många som vanligt ! Några kommer vi
fflrhoppningsvis att känna igen som nOllor
på Elektro i höst.
Till sist min favoritlimrick om Durcan ....
There was a young lad name of Durcan
Who was always jerkin' bis gherkin.
His father said, "Durcan!
Stop jerkin' your gherkin!
Your gherkin's for ferkin', not jerkin'.

Ha Qul !
Jacob
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En studie i ben och bananer
Så har nu SMusK:s årliga vårliga konsert
gått av stapeln till djungeltrummans eko
i Gamla Ackis' banandekorerade konsert
sal. När publiken strömmat in och sånär
fyllt salongen gjorde orlcestern entre och
drog igång den llirsta låten i ett tempo som
sedan varade kvällen ut.
Efter en stunds svängig djungelmusik,
samt årets takt (den andra) ur Tiger-rag i
ett långsiktigt projekt med slutmål Guin
ness' rekordbok, dansade Baletten Skalet
ten i skepnad av haremsdamer (och her
rar) in på scenen och utförde mag- och
bensprattel på rätt så hög nivå. Skalet
ten fick vi senare se mer av, både i
nätstrumpor och jokerdräkter, och de höll
ett genomgående högt tempo, även om de
i vissa nummer var ganska okoordinerade.
Värd att omnämnas är den så kallade
"mammabaletten", en lektion i konsten att
ragga samt om livet dagen efter. (Att
fä åtta vackra balettflickor på smällen
samtidigt, var det ännu ett tappert försök
till Guinness', månntro?)
F.n stor komplimang vill jag ge baletten för
dess kostymer, som gav uppträdandena ett
betydligt proffsigare uttryck.

Schyssta bananer, Tequila race!
måste härja med motorsåg på scen, tycker
jag att man kan hålla sig till vedträn och
plankor, och låta musikinstrumenten leva
och fylla den funktion de är ämnade llir.
F.n av kvällens absoluta höjdpunkter
var Herrbaletten Spraetten, som i gam
melfarfars långkalsonger försökte sig på
avancerade piruetter i ett alltigenom snyggt
och komiskt utllirt dansnummer.
Swing-it, banjo-Joel

Bldst på semester.

SMusK-musikerna spelade av lungors
fulla kraft, både svängigt och relativt
samstämt hela konserten igenom (trots att
Gunilla inte var med på scenen den här
gången). I längden blev dock musiken i
mitt tycke litet jämntjock, och jag skulle
önska litet fler udda arrangemang, som när
orkesterns banjoister i form av en "banjo
kvartett" gjorde ett bejublat framträdande.
Lördagkvällens konsert bjöd även på
en gästsolist som idkade motorsågsmas
saker på sin kontrabas, vilken i ett moln av
bensinångor och yrande sågspån llirvand
lades till kaffeved. Är man nu så destruk
tiv till sin läggning att man nödvändigtvis
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För att hålla sig i tiden hade SMusK
i år även gjort en video, fast det var.
en video med play-back, så att säga, där
endast skönsjungande Helena var med i
bildrutan. Teknikens under i all ära, men
vitsen med en konsert är väl i alla fall att
man ska få se och höra både sång- och
musikuppträdanden live!
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Bwana have work for me?

Nr 3-90

-Här tar man sig en ynka öl, och genast börjar man se saxiga elefanter!!!

Summa summarum var årets SMusK
quonsär, med undantag av motorsågspar
tiet, en väl sammanhållen föreställning
med bra tempo och en lagom blandning av
musik, dans, spex och mellansnack, och
vi kan säkerligen med förväntan se fram
emot nästa års konsert.

Efter paus fick vi följa fåret Määägli
på en underhållande tur genom Djungel
bokens värld och möta såväl djungelbjörn
som orangutang, glädjeftickor och slitande
hemmafru.
Från djungeln tog vi så ett kliv rakt in
i en underbar parodi på Lasse Holmquist
och ''Här är ditt liv". Detta var enligt min
mening den i särklass bästa "sketchen"
på hela kvällen, och på god andraplats
kom ett extranummer med kollektiv ägg
.knäckning, något som också bidrog till
att Skaletten i sitt sista nummer mer eller
mindre frivilligt fick åka kana över scenen.

Eva
Foto: Bellman
Kenneth
PerW

Oooobidoouuuu, jag vill va' som duuu!

Ett skutt i E-fältets riktning!

-Åh nej, en Emissionsfotograf!!!
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Vad/dr haremsdamerna att spärra upp ögonen sd där!??

Här avverkas nummer på löpande band!

Sanslös seans.
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Vrooom, här blir det BAStuved!

Äggande dans!

Cockpit for över scen.

Vill du fräscha
u-pp din swahili?
Eller vill du helt enkelt använda din
engelska under informella former?*
Vill du kanske ha en annorlunda
sommmar fylld av spännande
aktiviteter tillsammans med teknologer
från hela världen?
I så fall skall DU vara IAESTE-fadder.
I sommar kommer Stockholm att invaderas av ett hundratal
utländska praktikanter. Dessa skall ha varsin "fadder" och det är
här DU kommer in i bilden. Du är praktikantens personliga kon
takt som förutom att dra med honom/henne på de evenemang
som vi i IAESTE-kommitten anordnar under sommaren, hjäper
till med smärre praktiska detaljer under den första tiden så att
praktikanten snabbt finner sig till rätta. Du skall med andra ord
fungera som en kompis, någon praktikanten kan vända sig till
om han/ho� har några problem eller frågor.
OBS! Praktikanten har redan någonstans att bo. Han /hon
kommer alltså inte att husera hemma hos Dig.

Tag en IFAB (IAESTE-FadderAnmälningsBlankett),
som du hittar på diverse anslagstavlor runt om på KTH. Fyll
i den med så mycket sanningsenliga uppgifter som möjligt
och lägg den i IAESTEs brevlåda på anslagstavlan utanför
Kårexpeditionen senast onsdag 2/5.
För hugade IAESTE-fadderspekulanter kommer vi att hålla
ett informationsmöte den 26/4. Plats meddelas senare.
Frågor, mutor och skamliga förslag lämnas till:
Anders Areskoug, E-88
08 - 753 12 88

Lars-Ivar Sellberg, E-89
08 - 756 50 49

*) T.ex midsommarfest, skärgårdskryssning, kräftskiva, surströmmings-

-Varför tänkte du göra
.
.. .
-För attylkahumbla toua .· .
i närheten,

vad i sommar?.·.

·�Vad har du i åtanke föJ ·· ·
•
sommaren?
-Naturligtvis skalljagbii
IAESTEfadder.
-Då kommer du an ha en
hejdundrande, väldans
jättefestligt makalös lai}
tjolajbansommat
-GLAD TOMTE!!
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KF is back again.

å har det då varit ytterligare ett möte
med Kårfullmäktige, det andra för
året tillika det första för decenniet hur nu
detta gick ihop 1

sig varfflr högskolorna inte själva bildar
ett sådant bolag och svaret man får då är
att HÖRS redan finns och fungerar. Vad
tycker du111111

RpB-90

Motioner

Som alla vid det här laget borde känna
till så har RpB-90 ställts in, detta på
grund av att arrangörerna (Kalle Person
och Håkan Dolk) inte lyckades få fram
tillräckligt bra och publikdragande band
då tiden för RpB ligger ungefär mitt
emellan vinter- och sommarturn� vilken
banden utnyttjar för skivinspelningar och
dylikt.

Reftec
Tommy Hoffner som är ordförande
i Reftec (REFerensgruppen TEknis-Chal
mers) som i sin tur är ett utskott för
Civ.ing.utb. inom SFS (Sveriges Förenade
Studentkårer berättttade om Reftec och
SFS. Främsta anledningen till denna infor
mation var att det inom SFS har motion
erats om en omorganisation vilken skulle
medffira att Reftec skulle upplösas och
istället skulle sk. sektorsråd inrättas. Ini
tiativet till motionen kommer från uni
versiteten då deras samarbetsorgan inte
fungerar.

HÖRS
Vi fick även information om HÖRS
omorganisation som vi inom KF senare
skall ta ställning till. HÖRS står för
HÖgskoleRestauranger i Stockholm AB.
HÖRS fungerar väldigt bra och har även
restauranger utanför Stockholm. Som det
är nu drivs HÖRS som ett Aktiebolag med
tre kårföreningar som ägare, nämligen
THS,MF och SUS. Omorganisationen in
nebär en uppdelning av företaget i HÖRS
INTERN/EXTERN och ev. HÖRS-BO.
En uppdelning i HÖRS-INTERN/EXTE
RN innebär bla att vår restaurang inte
kommer att påverkas ekonomiskt av de
restauranger som ligger utanför Stock
holm, vilket är positivt. En annan del av
företagets ombildning innebär att inbjuda
högskolorna att teckna aktier i HÖRS med
en andel av 5% per högskola. Högskolor
nas enda intresse att köpa in sig i HÖRS
ligger i att BO-projektet genomförs. BO
projektet innebär kort att dels erbjuda
gästande forskare och studenter en sådan
allsidig service att deras vistelse i Stock
holm väsentligen underlättas och dels att
verka för att fler bostäder byggs som
forskar/studentbostäder inom Stockholm
sregionen. Nu kan man med rätta fråga

Från Kemisektionen hade det inkom
mit en motion om att införa allmänt rök
förbud på Kåren, till detta inkom ytterli
gare några yrkande på olika förslag, alla
om rökförbud i Puben. Dessa avslogs efter
votering med minsta möjliga marginal
(15 mot, 14 för). Från Lantmäteri hade
det inkommit en motion om att låta FC
utreda om det är möjligt att installera fler
gratistelefoner på Kåren, denna motion
bifölls. Det kan dock tilläggas att van
dalism på våra telefoner är mycket stor.
För närvarande går det åt en tfn per vecka
och dessa går inte att laga utan man köper
istället in nya (begagnade) telefoner.

Valnämnd & beredning

Vi tillsatte även Kårens valnämnd där
bl.a Johan Enfeldt E-87 ingår, dessa
organiserar Kårvalet i november och om
det är någon som har några synpunkter på
hur detta bör gå till kan kontakta Johan.
Även Kårens valberedning där bl.a. Hasse
Larsson E-87 och Michael Lindström E-85

ingår tillsattes.

ELEKTRO

Med anledning av bl.a. Elektros up
pträdande under Ettans fest, dock inte
enbart pga Elektro, beslutades det om
vissa skärpningar av Disciplinnämndens
möjlighet att utdela straff för brott mot
Kårens ordningsregler. Det nya är i kor
thet följande: Den person som bryter mot
Kårens ordningsregler kan avstängas från
kårens lokaler inkl. stugan i upp till tre
(3) månader. Om Sektionsprioritet har
utnyttjats vid bokningen kan sektionen
avstängas pi samma sätt. Givetvis gäller
detta även för de kårföreningar som utnyt
tjar kårens lokaler för interna fester.

Rättelse
Så en rättelse från förra spalten. Det
är endast Kårfullmäktigesledamöter som
har rätt att lämna motioner till Kårfull
mäktige. Låt dock inte detta hindra Er från
att skriva några motioner, dock måste Ni
få någon av oss ledamöter skriva på den,
men större problem än så har Ni säkert
klarat av förr.
Edra KF-ledamiJter
Bertil Bellmans, E-87
Helena Nordström, E-85
Jan Örnstedt, E-86
Michael LindstriJm, E-85

EM I INNEBANDY

Så var dagen äntligen kommen, lördagen
den 24 mars, en strålande dag. Solen sken
och flaggorna vajade. 8 ivriga lag var
anmälda till elektro- mästerskapet. - MEN
VA' NU? Klockan kvart över nio fattades
flera deltagare! Var det sångargasquen
som spökade månne?
Nåväl, efter en kort slavhandel av
spelare kunde sex lag ställa upp: VIKING,
KROSSADE KNÄN Il, CHERRY BOM
BS, BK RUIN, ELEKTRO OILERS och
KLAPP-KLAPP.
Turneringen inleddes med gruppspel
med tre lag i varje grupp där alla mötte alla
i matcher på 2*8 min. Man märkte snabbt
vartåt det barkade, Cherry Bombs kom
sist i grupp 1 medan Klapp-Klapp kom på
en mycket hedrande tredje-plats i grupp
2, detta trots att lagets mest dominerande
spelare (idrottsledarna) gjorde 75% av
målen. Övriga lag gick till semifinal.
Tempot och tacklingarna ökade nu. I
en första semin tog så småningom Elektro
Oilers över allt mer medan Vikings spelare
hängde med huvudena. När slutsignalen
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ljöd stod Oilers som segrare med 9-2. I
semi 2 möttes BK Ruin och Krossade
Knän Il. Hårt och jämnt spel, KK ledde
i början men BK kom igen starkt i andra
halvlek och kunde vända till vinst med 43.
Final. BK Ruin inledde med ett
rafflande spel och gick upp till 2-0, men
som alla vet så kan det gå mycket snabbt
i innebandy ("bara man åker skridskor"
som Rolle Stoltz skulle ha uttryckt sig)
och Oilers gick ikapp och om till 5-2
lagom till halvtidsvila. I slutet av andra
halvlek dominerade BK Ruin men gjorde
inte tillräckligt många mål vilket innebar
att ELEKTRO OILERS vann med 7-4.
Som belöning för sin insats erhöll
de en stilig pokal samt äran att försvara
Elektros färger i KTH-Mästerskapet i in
nebandy den 21-22 April.
E1T BRA LIV - IDROTT
Idrottsledarna Robert och Anders.

AsEA B ROWN BovEru IDAG

En av Sveriges
intressantaste
arbetsplatser.
SATSNINGEN PÅ FORSKNING
OCH UTVECKLING OCH EN STARK
INTERNATIONELL EXPANSION
TALAR FÖR DET.

jl 11 11
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI

721 83 Västerås

••
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Missade du uttagningen till årets Teknismästerskap i ölhäv? Det var ju synd om
dig dd, men här kan du i alla fall läsa hur det gick för de tappra själar som
vågade ställa upp.

M

åndagen den 12 mars skulle ut
tagningen ske. Tävlingen skulle
börja klockan 19 var det sagt. Vi satt i
tolvan några stycken och väntade på att det
hela skulle börja men ingenting verkade
hända. Framåt halvåtta frågade vi lite
oroligt Oden om han visste när ölhävet
skulle börja. Hör och häpnad! Trots att
det var Oden som höll i det hela så hade
han rent ut sagt nollkoll! l Och vilken
ursäkt han kom med sen "Jag har haft
tenta idag". Vem hade inte haft det? Strax
efter halvåtta hade i alla fall Valhall skra
pat ihop tillräckligt många tävlanden för
att kunna börja tävlingen. Vi klämde in
oss så många som möjligt i Svarta rummet
där det snabbt blev syrebrist.

skulle nu äntligen ölhävet t a fart? Skulle
kanske någon till och med häva på under
3.0 s. Ja det fick väl tiderna utvisa. Tyvärr
blev det inga bättre tider under varken an
dra eller tredje omgången.

Tjejerna tar ölen i egna
händer.

Så var det dags för damernas flaskhäv.
Men hur skulle det gå till när inga tjejer
skrivit upp sig? Jo Valhall gick ut ur
Svarta rummet för att ragga upp några
villiga hävare. Hur villiga de var som stod
på listan när Valhall kom tillbaks efter sin
raid vet jag inte, men Valhall var i alla fall
tvungna att släpa in dem i Svarta rummet.
Oh, du saliga öl!
för tider? Vilken outhärdlig besvikelse det
blev när Brage As hävde på sorgliga 8,1 s.
Men äntligen efter åtta häv bröt så Tobias
As det dystra protokollet när han prester
ade 3,5 s och trots att Taggen inte kunde
vara med och tävla på TM så fick vi till
allas glädje se honom göra ett häv. Oj,

�
Ibland kan det vara svårt att hålla tätt.

Dåliga tider. . .

Tävlingen startade med flaskhäv för her
rar. Att det startade med herrar var faktiskt
ingen diskriminering för det fanns inga
damer anmälda. Första tiden blev på dys
tra 4,7 s. Vi väntade spänt vidare på att få
se någon prestera under 4,0 s. Åtminstone
hade jag som okunnig äskadare förväntat
mig att var och var annan skulle prestera
under 4,0 s. Men ack, ack ,ack tiderna blir
bara sämre och sämre. 5,4 s blev nästa tid
och därefter 6,3 s. Var skulle det finnas
någon ölhävshjälte. Nu sattes all tillit till
asarna. Vad skulle de kunna åstadkomma

Snusk Hel/en!
Väl inne så var det inte så lätt att konima
ut igen. Dörren var ju tillproppad av
nyfikna åskådare. Tjejerna .kämpade dock
på. ''Kom igen då tjejer!", ropade någon
och någon stönade "Jag vill inte. . . ". Till
slut insåg någon att enda sättet att komma
därifrån var att plåga i sig en öl. Oj, vad
det sprutades och snuskades! De enda två
som blev godkända var de två Annoma
MC och PRAnna. MC grämde sig efteråt
över att hon hävt så förskräckligt fort som
17,7 s, för på den tiden vann hon nämligen
Det går nog lättare om man använder och blev alltså uttagen till TM vilket hon
båda händerna.
inte alls ville.
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På literhävet var det inte så många
som ställde upp. Konstigt, så mycket öl
som man får då. En segrare blev det i alla
fall nämligen mr Peter W.
Så var det dags ffir finalen men då
hade flera av finalisterna smitit iväg synd
nog. Men de som var med (Michele och
asarna Klas, Robert och Purjo) hävde i alla
fall för fulla flaskor. Vann gjorde Michele
på 3,9 s. Därmed hade de lyckliga och
olyckliga vinnarna utsetts till årets TM.
Maria

Den som gapar efter mycket..

011 yea, det är skönt att häva öl.

Februari-SM
Så var det då dags för Februari-SM. Till
skillnad mot tidigare SM var BPA-gasquen
bokad denna gång. Med tanke på Decem
ber-SM verkade det lite optimistiskt att tro
att det skulle komma så många. Döm
om min fflrvåning, men hela 105 per
soner infann sig. Tydligen hade den stora
reklamkampanjen styret genomfört lyck
ats. PR var tydligen heller inte riktigt
beredda för PR-Anna frågade lite oroligt
hur många som skulle ha middag.
Så kom mötet igång (på utsatt tid)
med att nya ordföranden hälsade alla väl
komna. Efter diverse justeringar i ffire
dragningslistan fick äntligen nye MBR
Henrik Villför öppna de fyra ölen. Ordför
anden informerade om det allvarliga som
hänt på kåren. Diverse förslag på åtgärder
diskuterades.
Februari-SM
är ju revisorernas SM.
41
Sålunda tog Torbjörn till orda såsom en av
revisorerna. PR och källeriet hade några
skumiteter i bokföringen och fick bakläxa.
OKS hade naturligtvis som traditionen
bjuder med några konstiga transaktioner.
Nämnas kan att Emissionen fick beröm
för sin bokföring. Några punkter lite
längre ner på dagordningen bestämdes
dock sektionsavgiften till 30 kr med tanke
på att sektionens ekonomi är god enligt
kassören.
Så kom vi då till följetongen, SRKB
1987's revisionsberättelse. Som vanligt
bordlades denna ännu en gång under möte
ts BU-rop. Enligt ordföranden som varit
i kontakt med de ansvariga lär de tydli
gen ha som målsättning att få det klart.
Ordföranden lovade att ringa ett argt sam
tal. Även SRKB l 989's revisionsberättelse

bordlades. De hade dock giltigt förfall (än
så länge).
Så till valen av funktionärer. Till
Carakarl valdes Lars Hibe och till kärra
kärring valdes Björn Lundström. Till
förfaddrar valdes detta år tre personer,
Pontus Andersson E-89, Lotta Pehrson E89 och Per Strid E-88. Till frekvensnor
mal valdes Per Wlllars.
Efter ett tacktal av öfverskaendaren
steg så spänningen i salongen. Vem
skulle bli årets öfverskaendare? Efter
en stunds ikringvimsande i lokalen under
stigande förväntningar placerades rocken
till slut över axlarna på "'Mats med orden "Jag föreslår att SM utser Mats till
öfverskaendare uti nådens år någonting"
och valet var avgjort. Efter diverse kom
mentarer från mötets deltagare klubbades
valet.
Efter att ha lovat att bastun ska med
även i år på esquadem valdes Anders
Sanner till esquaderchef.
T'lll valberedning inför nästkommande
SM (då vissa funktionärsposter ska väljas)
utsågs Sören Sandbrink, Lena Monvall
och Fredrik Hampling förutom självskriv
na ordföranden.
MBR's hade vid tid för opus kon
sumerat stadgeenlig mängd öl plus mera
därtill ihopskramlad av mötet. Efter lite
trevande på gitarren och ursäkter som
''Det sägs att förra MBR också missade
gittaren" och "Vänta, jag ska byta ackord.
Äh, vi tar om det från början" så blev det
ett mycket bejublat opus och mötet tack
ade sig själva ffir det goda valet av MBR.
SM behandlade två inkomna motioner.
Den första handlade om att sektionens KF-

"'
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representanter skulle få gå p å funkgasque.
Beslut togs och Bertil Hellmans, mo
tionens inlämnare, blev nöjd. Den an
dra motionen handlade om tolvans kopia
tor. Efter att kopiateuren Fredrik Fornstad
redogjort ffir kopiatorläget behövde inte
mera sägas. Hela mötet ropade "Klubba,
klubba..." och ordffiranden kunde inte göra
annat än klubba beslutet. Det blidde
således en begagnad kopiator med service
avtal.
Tolverichefen informerade om den stä
dgasque som skulle hållas i tolvan. Då
man tyckte att spriten ibland flödade för
mycket skulle man pröva ett nytt grepp.
Läsk och tårta till alla som hjälper till.
Därefter togs problemet med svinnet i
tolvan upp. Med det något tvivelak
tiga uttalandet ''Vi försöker se till att det
försvinner så mycket pengar som möjligt
från glasskassan" från tolverichefen debat
erades ett eventuellt anskaffandet av en
växelautomat. Jan Öhrnstedt blev vald
att utreda saken under beteckningen KF
FOVA. PR informerade om dörrvakterna
som nu permanentats på sektionens fester.
Idrottsledarna informerade både om kom
mande och avverkade arrangemang. Årets
skidtävling som kåren brukar anordna hade
ställts in med motiveringen ffir få delta
gare. Inte en enda deltagare hade anmält
sig.
Mötet avslutades redan vid 21-tiden.
Måste vara nytt rekord.

Kenneth
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LUGNET EFTER QUONSAREN.
"I. 1i.

tackar er, kära publik, och oss

V själva ffir en utomordentligt lyckad

och trevlig VArQuonsär 1990. Med största
sannolikhet behandlas denna tillställning
på annan plats i denna skrift, varför jag
inte ordar så mycket om detaljerna. Ni var
ju ändå där och tittade allihop. (Eller...7)
För er intresserade av Skalännusikens Flö
desschema kan jag tala om att de här två
Quonsärerna med tillhörande fest, repre
senterar årets stora kreativa urladdning,
i intensitet och skojighet endast tangerad
av sommarens turn'er. Nu låter dessutom
orkestern som allra bäst, och det är kul.
Många många människor har efter
quonsären kommit till oss med frågan:
"Hur gick det till det där med Helena
som sjöng i TV:n?" Jag hade därför tänkt
reda ut begreppen här: Först - Helena
var alltså inte i TV:n. Inte heller stod
hon någonstans i kulisserna och sjöng
i "direktsändning", vilket många verkar
tro. Nej, sanningen är betydligt mer
avancerad: Vi hade lyckats få tillgång till
en video med två ljudkanaler, och på den
ena av dessa spår spelade vi in orkestern,
i en speciell version av "Copper Coloured
Gal", där alla spelade med papper i in
strumenten för att minska överltörningen.
Därefter spelade Helena in sången på ett
vanligt band, synkroniserat med en bllm
maskin, och allt överfördes till ljudspår
två på videobandet. Slutligen mimade hon
till skivinspelningen från Wienturn'n och
spelade in detta resultat på "bildspåret"
på videon - detta spår kopierades sam
tidigt till en annan videornaskin, som plac
erades hos Reginald på läktaren. Under
framförandet tittade så Reginald på sin
monitor, avläste tidskoden och Helenas
läpprörelse och "sjöng" takten i en liten
mikrofon, förbunden till hörlurarna på un
dertecknad som spelade hllmmor. Detta
gav alltså illusionen att Helena "sjöng"
samma låt som orkestern, fast hon i själva
verket befann sig i Florida!
Till framtiden: Närmast förestående
är en tentapub den 9/4, men allt över
skuggas av ett ofantligt arbetsblock: Qu
ameval och STORK samma helg! Vi
börjar lira i Quarnevalssammanhang redan
torsdagen 10/5, spelar här i Stockholm
till fredag eftermiddag då vi åker till
Uppsala och STudentORK.esterfestivalen.
Hem någon gång mizzinazzen och sedan
spela i Quarnevalståg och festa därtill
på kvällen, varefter helgen avslutas med
eftermiddagskonsert på söndagen i Uppsala igen. Right On! Kom och lyssna
vetja alltsåba!
Och slutligen:
MÅNADENS LJUGO-SLAV (Pertan från

lördagsförställningen):
"..och sen kom Christer Pettersson in i
bastun och han hade en sån HÄR LÅNG
och så undra han varför påvens hund såg
så degig ut och då svarade han DET ÄR
EN BULLDOG, och det påminner mig om
när jag var i Saudiarabien sist..."

HEJ DÅ KALIKÅ!
Ludwig C.
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Ref lections of Power

PRIPPS
ENERGY
Ökar orken. Släcker törsten.
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... en himla massa snoord
, Ti får av allt att döma behålla det ho

V

tade CSN-kortet. Moderaterna har nu
bestämt sig för att följa den övriga oppo
sitionen och gå emot socialdemokraternas
förslag. Moderaterna tycker att det är vik
tigt att kortet inte bara gäller på SJ:s tåg
utan också på länstrafikbolagens busslin
jer.

Priset
Årets Lärare instiftades 1985 av TIIS för
att främja den pedagogiska utvecklingen
vid KTII. Till Årets Lärare utses den
som " genom sitt levande intresse för
teknologernas akademiska utveckling, har
entusiasmerat, intresserat och fascinerat
sina åhörare ". Till Årets Lärare 1989
utsågs Carl-Olov Stawström, tillämpad el
ektronik. TIIS motivering är att " Carl
Olov Stawström är en god pedagog och ta
lare som skickligt, engagerat och struktur
erat håller såväl föreläsningar som övning
ar för samtliga årskurser. Teknologerna
uppskattar hans fönnåga att förklara prob
lem av de mest varierande slag. Carl
Olov Stawström är dessutom lätt att ha att
göra med utantbr lektionstid ". Carl-Olov
Stawström var nominerad av E och F.

Har vi råd

att studera idag? Kommer vi att ha råd att
studera imorgon? Kommer studielön att
bli ett måste? Datum för paneldebatt med
politiker är torsdagen den 3 maj klockan
15.00 i sal F l.

Sektionskollegiet E

har utsett nya ledamöter i linjenämnden
för nästa mandatperiod. Nya lärarre
presentanter är Olle Nilsson (mikrovågs
teknik), Göran Andersson (elektriska ener
gisystem), Ragnar Ottoson (teletransmis
sionsteori) och Ingegerd Palmer (matem
atik). Nya yrkeslivsrepresentanter är Per
G Forsgren (Stockholm Energi), Nils
Johan Bergsjö (ABB Corporate Research),
Anders Carlsson (Televerket), Bengt Gäl
lmo (L M Ericsson), Per Lidbjörk (Scan
ditronix AB) och Tord Andersson, sup
pleant (Vattenfall).

Frågan

om en ny professur i signalbehandling
togs upp på senaste studienämndsmötet.
Lars H 2.etterberg (TTT) har utarbetat ett
förslag som jag här återger valda delar av:

Tentaresultat Period 5
Kurs

Antal tentander Varav godkända

Åk 1: Elektriska nät
Åk 2: Fysik del 2
Åk 3: Elkraftteknik*

198 st
150 st
206 st

103 st dvs 52%
43 st dvs 29%
89 st dvs 43%

* här var jag tvungen att räkna med samtliga tentander eftersom institutionen
inte angett studiestatus på tentalistoma

Frågan har bearbetats inom KTII vid
flera tillfällen. Ärendet togs upp på nytt i
institutionsstyrelsen i samband med om
prövning av professuren i teletransmis
sionsteori inför nuvarande innehavarens
p,nsionering. Då tbreslogs dels att bibe
hålla denna professur dels att inrätta en
ny professur i signalbehandling. Den nye
innehavaren av professuren i teletransmis
sionsteori, Göran Einarsson, har huvud
sakligen ägnat sig åt kommunikationste
ori och avser att göra så i fortsättningen
också. Det understryker behovet av tbr
stärkning av resursema inom området sig
nalbehandling om högskolan vill behålla
kompetensen i ämnet.
Betydelsen av kompetens inom om
rådet signalbehandling har vuxit under
åren i takt med att teorin och tekniken
för att realisera sådana operationer har
utvecklats. På den praktiska sidan kan
man peka på att omfattande program
vara finns utvecklad för att utföra dig
ital signalbehandling som kan realiseras
i allmänna datorer eller i speciella sig
nalprocessorer. Även inom det analoga
området sker fortlöpande utveckling av
både teori och praktik.
Av den nuvarande utbildningen i tele
transmissionsteori synes det lämpligt att
den nya professuren tar hand om kurserna
i linjära system, analoga och digitalafilter
och i digital signalbehandling. Lämpligt
vore att placera den nya professuren i
Kista, vilket ger möjlighet till samverkan
med radiosystemteknik, en kombination
som ämnesmässigt går bra ihop. Mötes
deltagama ställde sig positiva till tbrslaget.
Förslaget finns att läsa i sin helhet på
ESN:s anslagstavlor (bilaga till studie
nämndsprotokollet).
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Nästa

studienämndsmöte blir tisdagen den 24
april klockan 17.17 i tolvan! Då kommer
bla Inger Larsson, chef på kansli E, att
redovisa sitt tbrslag till linjens budget för
90/91. Jag hoppas på maximal uppslut
ning.

Lite kort om
Elektros historia
1901-1912

Utbildningen är från början 3,5 år och in
nehållet är praktiskt inriktat mot indus
trins behov. Den nya f ackskolan tbr elek·
troteknik innebär endast en specialisering
mot elektroteknik " inom " den mekaniska
fackskolan.

1912-1937

Utbildningen förlängs till 4 år, ex.am
ensbenämningen civilingenjör intbrs och
undervisningen blir mer teoretisk. Ett
flertal kurser i elektroteknik tillkommer
och dänned har en utbildning i elek
troteknik skapats. Utbildningen innehåller
framför allt starkströmskurser ned inslag
av mekaniska ämnen.

1937-1963

Den snabba utvecklingen av telefoni och
radioteknik leder till att antalet svagstr
ömskurser ökar. Den tbrsta delen av ut
bildningen innehåller de teoretiska grun
derna inom naturvetenskap och elektro
teknik. Därefter sker en uppdelning i två
studieinriktningar, starkströms- och svag
strömsteknik.

effiissiffi
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1963-1979
Helt nya områden som halvledar- och
datorteknik införs. Antalet professurer
inom elektroteknik fördubblas under den
na period. Därmed ökar antalet valbara
kurser och en ytterligare specialisering
inom de två studieinriktningarna, kraft
och teleteknik, blir möjlig.

1979-1985
En förnyelse av utbildningen sker genom
en omfattande kursrevidering. De grund
läggande kurserna ses över och sex studie
inriktningar införs. Innehållet i de två
gamla inriktningarna ärtdras och fyra nya
bildas: elenergiteknik, industriell elek
tronik, telekommunikationsteknik, dator
systemteknik, mikroelektronik och fysik
alisk elektronik.

Under

åren 1901-1904 var närvaro vid föreläs
ningar och övningar obligatorisk på nya
fackskolan för elektroteknik på KTH. De
elever som inte behagade infinnasig fick
betala böter a en krona per gång. Det
kanske vore nåt.

Läroplan För E-0 I

Siffrorna anger antal läsårsveckotimmar
Åk 1 Åk 2 Åk 3
Matematik
Beskrivande geometri
Mekanik
Fysik
Kemi
Frihandsteckning
Verkstadsarbete och
mekaniska laborationer
Konstruktion av maskinelement
Mekanisk teknologi
Tillämpad värmelära
Läran om vattenmotorer
Geodesi och topografi
Byggnadsstatik
Husbyggnadskonst
Läran om dammbyggnader
Metallernas egenskaper
Elektroteknik
Läran om värmemotorer

19.5
16.5

3

Åk 4
(friv)

21
4

9
6
6.5
10

23

4
2.5
4.5
6

3
3
13.5

3.5
4
23 (14.5)
9

Det var allt fiir den hiir g4ngen.

SNO-Åsa
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Fadder vår solll
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,, 1

�

Fadderkonferensen

går i år av stapeln den 27 april. På
fredagsmorgonen vid 8-tiden stiger vi på
tunnelbanan söderut. Målet är Ågesta
gården. Alla som är intresserade av
nOllningen och Fadderiet är välkomna.
Särskilt ni som vill vara faddrar och inte
varit med på tidigare konferenser skall
komma.
På förmiddagen kommer
.; ÖSK och StvlE att hålla föredrag om
fadderrollen samt ta upp problem som
kan uppstå i samband med mottagningen.
Förfaddrarna tar sedan upp praktiska de
taljer som rör nOllningen.
-*- Vi bryter för lunch! -*I soliga grässlärtter diskuterar vi gruppvis
"fadder/skrendar-rollen", kommande arr
angemang samt problem som kan uppstå

under nOllningen. Därefter utvärdering av
dagen.
Also: Från T-Centralen
kl.07.45 T-tåget till Farsta Strand
kl.08.20 Buss till Ågesta gården.
kl.15. 00 Buss tillbaka till Farsta
Strand.
Kostnad inkl. lunch & kaffe 20:-.
Anmälan samt betalning sker till oss senast
tors. 26/4. Vi finns i Tolvan på luncherna
hela veckan.
Vi ber Er som har labb den här fredagen
att byta labbtid med någon som inte skall
med på konferensen.

Kompetition!

Förfadderiet vill härmed utlysa en tävling!
Inför 90-talet behövs ett nytt faddermärke.
Just Du har säkert en id� om hur det skall
se ut. Förslagen kan lämnas till oss på
Fadderkonferensen.
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Fadder/Skrendar stugan

Den soliga och varma 2 maj tar vi bussen
till Osqvik. Bussen avgår från Millespot
tan vid lunchtid. Därute väntar lustiga
lekar bland blommor och bastu. Dvs.
en konfrontation med det nya skrenderiet.
Det här är enda chansen att återuppleva en
bit av nOllningens största glädjeämnen.
Naturligtvis finns det djupare dimensioner
lin att bara roa sig. Det här är enda
chansen att öva för de skrendare som inte
är . . . av naturen. Efter ett par timmars
övande, mjukar vi upp våra lemmar i bas
tun före middagen. God mat, spirituella
lustigheter, sång och skratt. Med mättade
sinnen åker vi sedan hem efter midnatt.
Ynka 100:- kostar detta kalas.
Just Du är extra välkommen!

Fo-=\

c:=:?

Lotta, Per & Pontus.

Just det så ser den ut

vårbalsbiljetten

men ni har väl förmodligen redan en I er ägo.
Jasså Inte!
Okej, vi skall ge er en chans tlll. Kontakta KBM Anna 0 753-60724 eller
KBM Gojan 661 33 87 Innan den 10 april och betala In 325 riksdaler på
vårat PG 220445-1 sd skall vi se vad vi kan göra.

Dessutom . . .
9/4

Tentapub å Nymble

23/4

Omtentapub å Nymble

27/4

PResgutt med esquaderstaben

12/5

Q-Ame-Val

Edra trogna Klubblsar
Anna

& Gojan
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Tjohopp!
D

et är inga större nyheter denna gång
mer än att i år skall valet vara inne
den första maj istället för den tjugonde
som det har varit förr. Observera alt det
alltstJ stdr fel i valbroschyren!I! Detta
datum är ändrat för att institutionerna skall
få mer tid till att lägga sina scheman. Det
finns egentligen bara tre saker att tänka
på när man väljer kurser till fyran och
femman:
I) Kolla noga på alla inriktningar! Det
kanske inte är självklart att välja det alla
andra gör bara ffir att ryktet går att den
inriktningen är bra.

2) Håll tiden! Kommer ni dragandes med
blanketter några dagar efter den llirsta
maj så har vi redan sänt ut alla listor
till institutionerna och då får ni själva
springa runt och anmäla er. Det händer
alltid att några kommer flera veckor efter
inlämningsdagen men har daterat blanket
ten ffire inlämningsdagen. Dessa får bara
igen sin blankett utan åtgärd.
3) Skriv upp vad du väljer och slarva
inte bort lappen! Vi sorterar inte valen
så om ni kommer upp till oss för att
fråga om valet så får ni en pärm med 200
valblanketter i och där får ni leta rätt på
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er egen blankett...

Till sist...
vill vi tala om att sista anmälningsdag för
enstaka kurser på universitet och högskola
är den femtonde maj. Detta för er som
vill läsa någon kurs på handels eller uni
versitetet.
Så var det inget mer denna gången. Lev
väl och välj rätt!

StudievägledarnE
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ci?
6 t> � Avocadosoppa

ika förväntansfulla som alltid dreglar
ni över denna sidas recept. Eller
hur är det egentligen, är det någon som
anväder Gourmetspaltens recept; bläddras
denna sida snabbt bort? Det skulle vara
roligt att veta. Kom med förslag, kritik
och glada tillrop! Vad har just du att
tillföra matlagningens vetenskap? Säg
något!
Och nu till dagens tema: soppa.

Tomatsoppa med ris och ba
con
l burk tomatsoppa
l/1. bm:k grädde
l dl kokt ris
1/1. hg bacon
1/1. burlc vatten

4-6 port.

�

2 mogna avocados
1 l svag buljong
1 dl vispgrädde
salt
svartpeppar
ett gäng räkor (till serveringen)
Avocadon delas och skalas samt mosas
med en potatisstöt, mixer eller genom
en sil. Vänn upp buljongen och tillsätt
avocadomoset samt grädden som vispats
någon minut. Smaka av med salt och
svartpeppar. Servera med skalade räkor
som garnityr.

Häll samman tomatsoppa, grädde och
en halv burlc vatten. Blanda i riset och
koka upp. Skär baconskivorna i strimlor
och bryn dem knapriga. Lägg strimlorna
direkt i sopptallrikarna och häll soppan
över.

Lyxig Blomkålssoppa
ca 1 liter

(Sissi ville vara anonym den här gången,
så jag vet inte vem som gav mig receptet)
500 g blomkål
6 dl grönsaksbuljong
3 dl vispgrädde
2 msk finhackad gräslök
salt
peppar
100 g löjrom el. stenbitsrom (till serverin
gen)
Skölj blomkålen och dela den i små
buketter. Koka upp buljongen och lägg i
blomkålsbukettema. Koka blomkålen på
svag vänne under lock i 10- 20 min. Kör
blomkålen i mixer eller passera genom sil.
Häll tillbaka blomkålsröran i kastrullen.
Tillsätt grädden och låt röran koka i ca 51O min. Smaksätt med salt och peppar och
strö över hackad gräslök. Servera soppan
med en klick löjrom i.

Bouillabaisse

1 kg blandad fisk (torsk, rödspätta, kolja,
vitling)
Creme Ninne
1 gul lök
4-6 port.
1 klyfta vitlök
1/1. purjolök
1 stor gul lök
msk tomatpure
3
2 msk smör (varav 1 till redning)
msk olivolja
3
8 dl buljong (kött/grönsaks)
persilj a
250 g djupfiysta ärtor
salt
2 msk vetemjöl
kryddnejlika
1 tsk salt
vitpeppar
1 msk Madeira el. Cognac
saffran
1 dl vispad grädde
1 dl vitt vin
20 cl champagne (Opera,Cordon Negro)
10-15 blåmusslor
Fräs den finhackade löken i en stek vatten
Skär fisken i mindre bitar. Den gula
panna. Koka upp buljong och tillsätt
ärtorna och löken. Låt koka 10-15 min. löken, purjon och vitlöken skivas och
Separera ärtor och buljong (durlcslag) och fräses i oljan i vilken man rört ut tomat
passera ärtorna i mixer eller genom sil. puren. Lökblandningen kryddas med salt
Gör en mjölredning och blanda denna med samt finmalen saffran, peppar och nej
buljongen. Tillsätt sedan den passerade lika. Lägg i de större fiskbitarna och häll
ärtpuren och låt sjuda på svag vänne ca 10 på så mycket vatten att det täcker. Låt
min. Smaksätt med Madeira (el. Cognac), koka några minuter och lägg i de min
peppar, salt och vänd ner den vispade dre fiskbitarna samt tillsätt vinet.Totalt bör
grädden i soppan. Före servering tillsätts soppan koka 15 minuter- se till att vännen
"bubblorna som ger en piff till den ljuva inte är för starlc. Häll i musslorna. Sop
pan kan ytterligare "förstärlcas" med t.ex.
soppan..."
Vitt vin, vatten, öl, baguette, päron havskräftor, hummer eller räkor. Lägg
och ädelost är några exempel på drycker några skivor vitt bröd i botten på soppter
rinen och häll upp soppan.
och tilltugg som passar till.
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Spenatsoppa med selleri

1 1/1. 1 hönsbuljong
300-400 g spenat el.1 paket djupfiyst
(alt.maskrosblad eller svinmålla)
1 stor morot
1 medelstor rotselleri
2 msk smör
2 msk mjöl
2 äggulor
1 citron
persilja
'
dill
salt
svartpeppar
kokta ägg till servering

'?

---------

Hacka spenaten, skär upp moroten
och sellerin i fina skivor eller kuber. Häll
grönsakerna i buljongen som har smakats
av med salt och peppar och koka i ca 15
min. Gör redning på följande sätt: smält
smöret och tillsätt mjölet lite i taget så att
det inte blir klumpar.
Smaklig måltid!

Blenda

Hur får du tänd
stickan att ramla ner?

Du får inte vidröra glaset, inte stöta till underlaget eller på annat sätt
göra någon mekanisk påverkan på uppställningen. Det finns ett annat
sätt. Vilket ...

•

Gillar du problemlösning? Vi gillar folk med kreativitet och vilja att lösa
tekniska problem.
Därför är duktiga civilingenjörer alltid välkomna till Ericsson för att göra
karriär hos oss. Vi är en världsomspännande koncern inom telekommuni
kation med försäljning i över 80 länder, 65 000 anställda och egna fabri
ker och anläggningar i 32 länder. Vi har egna FoU-cemer över hela Europa
och satsar årligen ca fyra miljarder på utveckling.Vår omsättning 1989 var
40 miljarder kronor och vinsten fördubblades på ett år.
Låt oss veta om du är intresserad av en karriär som tekniker på Ericsson.
Kontakta oss för ett orienterande samtal:
Ericsson Telecom AB - Mats Ulfgren 08 - 719 63 24.
Ericsson Business Communications AB - Lise-Lotte Berggren 08 - 764 04 48.
Ericsson Cables AB - Ulf Mickelson 0650 - 170 00.
Ericsson Radio Systems AB -Vivi Skoog 08 - 757 21 34.
Ericsson Radar Electronics AB - Camilla Rehnman 031 - 67 24 79.
Ericsson Network Engineering AB - Kurt Trogen 08 - 721 71 96.
LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 08 - 726 28 07.
Ericsson Components AB - Ann-Charlotte Dahlström 08 - 757 43 85.

E RICSSON
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Quarnavel-nytt

är ni läser det här har redan Q-staben
utsett vilka vagnar och extravaganzia
som får delta i Quamevalen. Det är bara
att gratulera alla er som fick era förslag
godkända. Elektro och maskin står för
ca 36% av ekipage och bildar stomen
i hela tåget. Detta är inte konstigt då
det är vi som står för merparten av alla
förslag. Elektros engagemang kan bara
förklaras med dess fina traditioner och
en bra nollning. Jag vill även passa på
att gratulera Valhall, SMusK, Amiralitetet
och E2 •
Den 24:e APRIL släpps BRUXen och
Q-singeln för försäljning och då gäller det
att hänga på låset. Om Q-staben håller
på traditionen kan ni hämta era BRUX
framför posten. Är man riktig snabb att
redovisa sina BRUX brukar man få en
extra belöning i form av en T-shirt som
talar om hur duktig man varit. Som alla
säkert vet vid det här laget skall man sälja
80 st BRUX a 25:- varav endast 20:- skall
redovisas. Ett bra sätt att finansiera sitt
festande under byggveckan. Passa på att
sälja Q-singeln samtidigt! ! I ! ! !
Den 5:e MAJ inleds byggveckan men
hur, när och var är ännu inte fastställt. Den
10:de MAJ, mitt i byggveckan, kommer
Q-prinsessan att krönas i Kungsan efter ett

D

et var dags att köpa ny kopiator till
tolvan för en och en halv månad
sedan. Då försökte jag uppskatta hur
mycket kopior vi skulle producera per
år. Efter många beräkningar och uppskat
tningar kom jag fram till att 60 000 kopior/
år lät rimligt.
Jag anade aldrig att det skulle bli
en sådan anstormning som det har blivit.
Okej, det fanns ett skriande behov efter ett
par veckor utan fungerande kopiator, och
vissa böcker på kåren är dyra men...
20 000 kopior på fyra veckor! Det
är fantastiskt. I egenskap av kopiateur är
det en fröjd att se alla de som använder
maskinen. Fortsätt kopiera! !!

TIPS
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När du kommer fram till kopiatorn så
tryck på återställningsknappen som sitter
till höger om sifferfönstret. Då slipper du
konstiga finesser som den som kopierade
innan dig kan ha ställt in.

grandiost spektakel. De åtta aspiranterna
kommer att vara presenterade i BRUXen
och tävlingen i Kungsan är något ni inte
får mista. En naturlig paus i byggandet.
Slutligen en litet tips till er som skall
bygga. Bygg en mini-modell av ert eki
page och testa er fram innan ni ger er på
det slutliga arbetet. Det är bättre att göra

sina misstag så små som möjligt.
Lycka till !!!!!!!!!!!!!!!
QUARNEVAL ÄR QUL !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sektions-generalen
Michael Lindstrllm,E-85

Godkända förslag
Popcorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johan Gnosspelius
Hell's lri-Angels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Blixt
Domino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kåre Sjölander (samarb. med Fysik)
Octacykloiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaj P Jessen
Ny-val . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artikas Zeighami-Aghmioni
Kör med el-Aldrig fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niklas Gummerson
Cykelringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matias Nyström
Quarne-JAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pär Edin
Cykl.Cykl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joakim Wettby
Självgående Orkestern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helena Nordström
Vägra Viga Högertrafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Roos
Besten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olle Sternfeldt
Extra Majonäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valhall
Smusk i djungeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SMUSK
Som man bäddar flr man ligga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amiralitetet

,

SUCCE

Ska du göra något, men vet inte hur?
Vik då upp plastlocket, som är märlct med
"operatörshandledning" och läs.

SERVICE-AVTAL

Elektrosektionen har tecknat ett serviceav
tal med Alcatel. Detta innebär i stort
sett att kopiatorns innanmäte är förbjudet
område för teknologer!
Enda undantaget är om papper fastnar
i maskinen. I så fall får du öppna
maskinen. Läs instruktionerna på insidan
av frontluckan. VARNING; fixervalsama
håller en temperatur på 180° C.
Lyser tonerlampan så fortsätt kör så
länge som det går. Toner får bytas endast
av kopiateuren.
Är det något fel på maskinen; kon
takta kopiateuren eller ring Alcatel och
uppge maskinnummer och felets art (tel.nr
& maskinnr. finns på en lapp ovanpå
maskinen).
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PRISER

För att alla ska inse hur BILLIGT det är att
kopiera i tolvan följer en liten jämförelse:
Tolvan

Kåren

Biblioteket
Posten

1 kopia
3 kopior
15 kopior

0,50 kr
1,00 kr
5,00 kr

10 kopior 8,00 kr
50 kopior 23,00 kr
100 kopior 46,00 kr
1 kopia
2,00 kr
50 kopior 25,00 kr
1 kopia

2,00 kr

Kopiateur, Fredrik Fornstad E88

Till lands till sjöss, till havs.
Våren har börjat extra tidigt i år, bara för att förbereda skärgården på dess mest intensiva vecka. Den
då elektriens folk gör som Robinson Crouse, Magelian, Columbus m.fl, seglar runt bland kobbar och skär
för att studera nattlivet, eller varför finns alla mygg hos mig?
FÖR DIN EGEN SKULL anmäl dig till årets Esquader!! Före praktikarbetet men efter tentorna konuner
årets elektro Esquader att gå av stapeln, närmare bestämt från den 3 till 4 juni vecka 23. Anmälan sker
på Esquadertavlan i 12:an (på anslagstavlan i pelarsalen), där man anmäler skeppare och båt. För de
som inte har tillgång till eget flytetyg finns listor med hyrbåtar på samma tavla.
Efter anmälan kommer en anmälningsavgift på 100 kr. per person att tas ut för div. gemensamma
kostnader under veckan.
Sista anmälningsdag är 27 april då vi kommer att ha ett Esquaderpresqutt tilllika konstvernissage i 12:an.
Skulle DU vilja vara med i staben ?? Ännu finns det någon plats kvar.

Esquaderstaben

effiissiiffiiö
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Peter Wahlbeck

KTHförknippar sig själv med Vetenskap och Konst. För att öka på konstkvoten så
tänkte jag skriva litet om och med en uppdtgdende artist och konstnär vid namn
Peter Wahlbeck. Jag är övertygad att alla känner igen honom från TV-serien
SMASH som Sigge.

I

slutet av februari gästade denne Halm
stadsbo Stockhohn för att ställa ut
egna målningar på Galleri Galax, Abra
cadabra teatercafä. Nu var det nog inte
hans alster som drog den största publiken,
utan snarare den 70 minuter långa en
mansföreställning som han gav vid fem
tillfällen.
Peter har ett antal olika figurer i sin
repertoar: allt från Kommunistmoderaten
till Barry Bengtsson eller Barry Brown
som han kallas i Bronx. Brown from
top to toe. Varje figur har sin speciella
läggning och sätt att agera. Mellan figur
tolkningarna framförs ett antal bestämda
improviserade sånger där varje visa är
en berättelse. Berättelserna brukar börja
ganska normalt tills något oväntat och
fullkomligt absurt inträffar varpå allt i
ett rasande tempo vidareutvecklas. Pe
ters sketcher är noga genomtänkta och in
nehåller alltid en poäng i slutklämmen,
även om den inte alltid är så lättskådlig.
Herr Wahlbecks storhet ligger i hans
förmåga att fritt och hämningslöst uttrycka
sig på scen. Han är duktig på att grimasera

"Säg Cheeeesee!"

och gestikulera för att ge varje figur dess
speciella karraktär. Det är omöjligt att ge
rättvisa åt hans sketcher enbart i ord. Man
måste se dem för att kunna uppleva hans
enorma utstrålning och vitalitet.
Efter föreställningen försökte jag växla
några ord med Peter. Han var dock ganska
stressad och bad mig att kontakta honom
veckan därpå. Första gången jag ringde så
svarade hans mycket unga dotter, "Hej",
''Hejsan, har du Peter där?", "Jag är inte
Peter.", "Ursäkta?", "Ja, Peter ja", "Kan
jag be att få tala med honom?", "Ja",
varpå en lång tystnad följde. Efter ett tag
fick jag tala med modem som sa att han
skulle komma hem vid fyratiden. Då jag
återkom vid fem och fick tala med honom
trodde han först att jag var någon som var
med i en tennisklubb som skulle ha ett ar
rangemang. Sedan trodde han att jag var
någon som ville ha betalt för att ha fotat
hans show. Efter viss tankemöda kom han
ihåg vårt korta möte. Jag blev ombedd att
återkomma vid nio, emedan han var uppta
gen med sin familj. Senare på kvällen fick
jag tala med honom. Vad jag inte visste
var att han samma dag hade återkommit
från sin turne' runt land och rike. Varpå
han var trött och inte speciellt talför. Jag
lyckades dock med viss möda få honom
att berätta om sig själv.
" I den här sketchen brukar jag ha en
"Jag ser mig själv som skådespelare
kuk i pannan, så kan ni säga till era och konstnär med en säregen stil i både
kompisar att den där Wahlbeck var en komiken och konsten som man kan känna
riktik kukskalle!"
igen. Jag kallar den själv för intellektuell
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vulgärhumor. Det är vulgärhumor fast att
den är intellektuell vilket gör att den då
inte blir cynisk. Det finns alltid en mening
med vad jag gör."
Den som lyssnat på Di Levas senaste
skiva kunde på utställningen känna igen
flera titlar på Peters konstverk.
''Många av tavlorna är aforismer och
förändringar av Di Levas låtar, som en
sorts hyllning till honom."
Andlig vetenskap, speciellt rörande
reinkarnation, är en viktig del av Peters
liv. Han är vegetarian och vill inte ta
del av likäteri som han anser både fysiskt
och andligt fel, något som återspeglas i
föreställningen som han kallar 'Himmel
och Helvete'.

Jag är så jäävla bra!

effiissiöiieå
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''Vi befinner oss i ett slags mellankos
mos, där det finns både fragment av par
adiset och människans primitiva djurstadie.
Vi är ju honor och hanar allihopa. Djur.

Föreställningen handlar lite om det."
ganska olidligt. Man har ju varit med om
I ett framträdande beskriver han sig regissörer som ska lägga sig i varje steg
man tar." Tyvärr så blir det inte några nya
som en moderatkommunist.
"Jag menar, alla vill vi ju ha det bra. avsnitt av SMASH.
Vi vill bo i villa, ha en fin bil och en snygg
''Nä, det blir aldrig några nya avsnitt.
hustru, samtidigt som vi vill att de som Det var meningen att vi skulle göra om
ligger på långvården skall få sin falukorv golf men eftersom serien blev så kraftigt
och potatis, så att de blir bra igen!"
sågad av kritikerna så tappade Hannes och
Flera svenska komiker är fast i en Mäns lusten att fortsätta. Själv så hade
enda roll. Som Ronny Jönsson och Kurt jag gärna medverkat i en fortsättning, men
Olsson. Peter, däremot, håller sig med ett man kan förstå dem."
Nämnas kan, att sista avsnittet sågs av
stort antal figurer.
''Ronny Jönsson säger vissa saker och 2,4 miljoner svenskar.
Peters förebilder bland skådespelare
ting, likaså Kurt Olsson. Själv så har
jag ett antal figurer som alla säger vissa
saker. Man säger saker och ting utifrån en Robert de Niro, med sin förmåga att kunna
figur men egentligen så är det en själv som ändra sig från roll till roll. Bland sven
säger det genom figuren och eftersom jag skarna uppskattar han Allan Edvall. I
har så djävla mycket att säga så har jag framtiden önskar han att någon gång få
regissera en egen novellfihn om reinkar
många olika figurer."
Trots att Peter är mest känd som nation.
Att vi kommer att få se och höra mer
'Sigge' från SMASH så återfinns han inte
i repertoaren. Peter blev uppmärksammad av denne egensinnige konstnär råder det
av Hemgren & Co. under en av sina inget tvivel om. Alla som får möjlighet att
se honom live bör ta chansen. Jag lovar
shower och erbjuden en roll i serien.
"Mycket av innehMlet i serien fflddes att ingen med sinne för humor kommer att
under inspelningarna och som tur var bli besviken!
"Nu skall jag kvävas till döds av all mat behölls det mesta. Det blev ofta bestämda
samtidigt som jag [dr orgasm!"
Stefan Funke
improvisationer. Annars hade det blivit

KONGL ••
TEKNOLOG KOREN
informerar om

EXTRA INTAGNINGAR
Vi är i stort behov av TENORER och BASAR.
Den närmaste tiden gör vi bland annat detta:
Vi bygger en Quamevalsvagn och sjunger ett par gånger i byggveckan.
Vi framför en konsert med orkester den 2 juni.
Vi åker på en liten Sverigeturn� 2:a veckan i juli.

Intagningarna, bestående av ett mindre sångprov, äger rum

Torsd. 26/4 kl. 18.30 i Musikrummet på Kåren.
Om inte denna tid passar Dig eller om Du har frågor:
Kontakta

Niclas Eriksson dagtid: 790 75 78 nattetid: 85 92 01
Christina Hörnen (dirigent): 88 83 99 (tfn-svarare)

Körens ordinarie repetitionstid är onsdagar 18.30 - 21.30.
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Kongl. Elektrosektionen
firar sitt 80-årsjubileum
Kongl. Elektrosektionen fyller 80 år den 10:de november 1990. Det skall firas
under en vecka fullspäckad med arrangemang, och det hela avslutas med en storslagen
jubileumsfest!
För att förverkliga dessa festligheter behöver vi Er hjälp med bland annat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dekor
Stuggasque
Underhållning
Jubileumsskrift
Tröjor, prylar & logo
m.m.

Är Ni intresserad ? Tveka inte med att framföra Era ide'er till oss!

Partychef
Sara Leggese
0760-810 71
Pung
Hans Larsson
15 61 43

Pennförare
Anna M.C. Strandberg
661 02 47
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Sångargasque
Mitt i studiedngestens mörker, när TET-paniken redan börjat växa till monstruösa
proportioner gav Sb.ngBoksKommitten ett andrum för kulturell b.terhämtning av
själen i form av en Sdngargasque.

I

nte för att gasquens syfte var att en
bart ge styrka åt vacklande E-Osquar/
Osquldor, utan snarare för att ge SBK en
vink om hur gemene man uppfattar deras
id�r om vackra sektionsvisor, men likväl
var detta ett ljus i mörkret fflr oss alla.
Egentligen finns inte mycket att berätta
om en Sångargasque annat än att man
sjunger mycket, vackert, ofta och med
stompa, vilket vi också gjorde. För att
kunna sjunga alla sortes visor serverades
först öl och nubbe med en sill- och kaviar
förrätt. Därefter fflljde det röda vinet till
sammans med huvudrätten kassler och ris.
Till sist kom naturligtvis punschen, kakan
och kaffet. Allt ackompanjerat av vår
egen skönsång under hela sittningen.
SBK hade sammanställt ett blad med
mindre kända gamla alster och kanske ett
och annat eget nytt. Visornas ursprung
blev fflr Chefsemitteuren höljt i dunkel.
De flesta av visorna var bra, men många
hade underliga melodier som i alla fall inte
jag kände till.
Egentligen kan man undra om inte
SBK's arbete är fflr g!lves, när det finns så
många bra sånger redan i vår nuvarande
sångbok som aldrig sjungs. Flera av dem
sjöngs denna afton och en vanlig undran
var varför man inte hört denna sång fflrut
när den var så bra. Kanske är det så att
Skrenderiet som lär nOllan sjunga är fast i
gamla banor och ständigt upprepar samma
repertoar utan variation på alla fester?

Å andra sidan är det nog så att sång
boken behöver ses över och revideras med
jämna mellanrum. Om inte annat så fflr att
återupptäcka bortglömda sånger och införa
nytt och mer aktuellt material.
Exakt vilka sånger som sjöngs kan jag
inte berätta eftersom jag som vanligt supit
bort mina anteckningar och andra lappar.
Detta efter att Jarkko uppenbarat sig på
kalaset och smittat sin omgivning med

sitt dåliga inflytande. (Eller var det tvärt
om??)
Vad jag däremot minns är SBK's fina
lotteri.
Bordsplaceringen bestämdes
slumpmässigt genom sönderklippta sång
texter, som sedan fick utgöra lotten i lot
teriet. Mikael Bäck stod fflr dragningen
av sångtitlar och delade ut de eftertrak
tade priserna. Priserna 5 till 3 bestod
av hårdrocksskivor som närmast stod att
jämföra med vinylmisshandel. Naturligtvis
fick vi höra smakpov på alla priser, så även
andrapriset i form av en polsk rakapparat.
Förstapriset var dock det mest avundsingi
vande av dem alla: en hel dubbel LP med
dragstermotorljud!
Frequensnormalen Per Willars måste
ha blivit bönhörd efter sin presentation
i förra numret av eifäs_fil�!m!I. Gasquedisci
plinen var i mina ögon utmärkt hela festen
igenom, ttots att den avtog en aning mot
slutet. Han till och med lyckades få alla
att delta både i fyrstämmig sång och un
derbart vacker kanon.
Efter sittningen får man väl säga att
festen blev ganska kort, men små grupper
satt i olika hörn och sjöng långt in på
småtimmarna...

Det sjöngs sd att man fick hdlla i schmec
ken!

Den goda maten och vackra sdngen fick
alla på gott humör.

Janne

Tvd gossar som sjunger med rejäl stompa.
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Ett karl-fritt alternativ
E

n torsdagkväll som andra, skulle man
kunna tro. Man bedrar sig, ty just
den här torsdagkvällen finns fest, stämning
och gemyt för den som hittat rätt, dvs
till kröken. Hit hittar de flesta, men
för somliga kan det andra kravet för att
bli insläppt vara för högt. Här finns
nämligen inte en grabb så långt ögat
skådar. Det här är kvällen för E-osquldas
årliga dammiddag, ett toppenkalas i regi
av några generationer "festisar", nännare
bestämt Charlotte Adlen, Christina Weck
man, Eva Preveus, Cecilia Gustavsson och
Leena Wirma.

/

(

Medan vi låter maten sjunka för att
bereda plats för efterrätten står Anette
och Anna för underhållningen. De visar
diabilder från studieresan till Japan och
Korea och berättar fascinerande anekdoter
ur levande livet. Med ögon som tefat och
öron som segel får vi höra om studiebesök
i kostym och tofflor eller chica kepsar
på tetrapack. Diverse spännande utflykts
mål och kulturella sevärdheter förevisas
också. Sumobrottama får oss att tappa
alla hakor. Efterrätten är av typ sachertårta
med grädde och supermumsig. Timmarna
tickar och snart är det dags att springa
till sista tåget med förhoppning om att
historien upprepar sig även nästa år.

Aniko'

Alla har vi fått fördrink och vim
lar för fullt i väntan på att grytorna ska
bli varma. Väl till bords bjuds det fon
due bourguignonne med läckra tilltugg,
dopp och gott vin. Stämningan är av
slappnad och uppsluppen och tjejsnacket
i full gång. flams och fnitter blandas med
diskussioner om framtiden, tolvan och ra
sism. Vi sjunger "bort allt vad oro gör"
och Monica, E-89, häpnar: "Jag har aldrig
märkt att det är olika toner!!!?"

-�
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RESEGUIDEN
"IF MAN WAS SUPPOSED TO STAY AT ONE PLACE ALL OF HIS LIFE HE
WOULD BE BORN WITH ROOTS" (Om människan var skapt till att tillbringa
hela sitt liv på en och samma plats skulle vi vara födda med rötter).

N

är man nu äntligen har slagit näven i
bordet och llirkunnat för föräldrarna
och tjocka släkten att ni tänker knäcka
Marco Polo och Svenne Hedin (bered er
på ett visst motstånd), så börjar genast
vissa frågor bli aktuella. Vart ska jag
åka? Vad skall jag göra där? Behöver
jag visum? etc,etc.

VART SKA MAN AKA?

Troligen vet man nog vart man vill åka,
åtminstonde på ett ungefär. Vad man nu bör
göra (om man inte har gjort det innan),
är att börja läsa om de länder som är av
intresse. Läs på om hur landet funkar.
Läs om dess historia, geografi, politik,
ekonomi och framför allt, läs om dess
religion. Jag lovar att man får ut enormt
mycket mer av vistelsen i t.ex. Thailand
om man vet lite grann om dess historia.
(Dom som tänker åka dit för flickornas
skull kan lika gärna gå till kiosken och
köpa en Fib Aktuellt, det tjänar framför
allt Thailand på.)
Religionen är ett enormt viktigt inslag Hinduistiska pilgrimmer på väg mot Muktinath tempel i Nepal, med världens 5:te högsta
i en massa av de länder som ni kommer berg, Mount Dulagheri i bakgrunden.
att vilja resa runt i, och mycket av det T.ex. på Ball där ingen balines meo på 5000m höjd i Nepal. Likaså om man
vardagliga livet kretsar kring religionen. självaktning skulle strunta i att offra något inte är intresserad av sol, bad, fester och
till gudarna varje morgon. Och om ni modernt nattliv bör man nog inte planera
tänker åka till Indien så får ni bara inte in en 3 veckors vistelse i Surfers paradise
missa att besöka ett hindu tempel när det i Australien.
är dax för "bönestund".
Naturligtvis bör man även planera RESEHANBÖCKER?
resan efter intressen. Om man inte vill Det finns en massa resehandböcker ute
riskera att råka ut för förseningar på två i handeln och det går nog att hitta en
dygn för en 20 timmars bussresa bör man om precis vilken plats som helst på detta
nog undvika att ge sig ut på landsbyggden jordklot. Själv brukar jag ha med mig
i Indien eller på de mest avlägsnaste öarna en bok som heter "X" Travet Survival
i Indonesien. Är man dessutom tjej så bör Kit från förlaget Lonely Planet (X=valfritt
man antingen helt undvika eller också resa land). Jag tycker att uppläggningen är bra
med någon kille i sällskap i de muslimska i dessa böcker och har haft stor nytta och
delarna av världen. (Min tjej hade stora nöje av att läsa dom. Men det tycker
problem bland muslimerna i Malaysia och också alla andra, så de flesta "travellers"
Indonesien trots att jag var med hela tiden. har Lonely Planet böcker med sig. Det
Den syn dom hade på den västerlänska betyder att i stort sett alla åker till samma
kvinnan var uppbyggd på taskiga C-filmer platser, ser på samma saker osv, osv. Själv
och halvpomografisk litteratur, mer om har jag böckerna med mig men använder
dem inte alltid, det är ju faktiskt kul att ta
detta kommer i nästa nummer.)
reda på bra resemål själv också

SOL OCH BAD?

Någonstans i norra Australien.

Om intresset ligger er vannt om hjärtat
att sola och bada med fester på kväl
larna så bör man nog inte vandra upp
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BEHÖVS VISUM?

När man sitter hemma och planerar så
kommer snart visumfrågor att börja tona

emissiöffim
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resistant malaria. Idag är det i stort sett
bara svenskar som tuggar klorokin. I
de flesta länder så rekomenderar läkarna
någon annan form av piller. BEGÄR ATI
FÅ DESSA I STÄLLET! !

FÖRSÄKRINGAR

Världens största träd, Giant Seqouia i norra Californien, ca 20m i omkrets.

fram. Man kan i stort sett välja på att fixa
alla visum som behövs här hemma eller
efter vägen. Jag tycker att det är bäst att
bara fixa visum till första landet man ska
till och sedan skaffa nästa visum där borta.
Anledningen är att jag gillar att åka på
lösa boliner, att stanna längre än planerat
när jag gillar ett ställe eller kortare om jag
inte trivs. Jag har även åkt till helt andra
länder än jag tänkt från början bara för att
jag träffat någon som har berättat om hur
läckert det var där. En annan fördel med
att fixa visum under resan är att många
visum har en sista datum stämpel som
anger när man måste anlända till landet
ifråga. Har man inte nått landet det gäller
innan detta datum måste man i alla fall
fixa ett nytt visum. Som svensk har man
den stora fördelen att många länder inte
kräver något visum i ffirväg över huvud
taget, man fär det vid ankomst.
En varning till de som skall resa mot
Amerika och inte tänker stanna i USA utan
bara göra en "transit" för att byta flygplan.
Det innebär alltid att man måste passera
tullen in i USA vilket i sin tur kräver
visum. Väldigt krångligt och många som
inte har blivit ordentligt informerade om
detta av resebyrån där man köpt biljetten
har haft problem. (En rolig "story" om
vad som hände min brorsa utlovas till
intresserade.)

världen, utom i Singapore, betydelsen av
sterila sprutor har en helt annan innebörd
där än här hemma. (Att det går bra att
ta sprutor i Singapore beror på att dom
har högre krav på hälsovården där än i de
flesta europeiska länder.) Gammaglobulin
räcker normalt bara i 3 månader men kan
även fås i dubbel dos som räcker dubbelt
så längre. När det gäller malaria brukar
man bli rekommenderad klorokinfosfat av
svenska läkare. Dom följer någon lista
från WHO. Problemet är bara att på de
flesta platser där jag har varit där det
finns malaria, så har det varit klorokin

Till sist en ganska så viktig sak att tänka
på innan man drar, FÖRSÄKRING. Ett
måste är att ha någon form av hälso
och sjukvårdsförsäkring innan man åker
iväg. Man måste iskallt kalkylera med
att man kan bli så pass sjuk att man
får lov att besöka ett sjukhus. Speciellt
i USA kan det bli vansinnigt dyrt med
läkarbesök. En stöldförsäkring kan även
det vara bra att ha, speciellt om man
har en dyr kamerautrustning med sig.
En nackdelen är dock att den typen av
försäkring kan vara relativt dyr att ta. Det
finns en s.lc. allmän typ av reseförsäkring
där allt ingår inklusive drulle. (Tänk
själva om ni går på museum och råkar
stöta någon potta från Ming-dynastin i
golvet, vad bra det vore med en drulle
försäkring då.) Men tyvärr så är en sådan
försäkring löjligt dyr att ta för en längre
tid.
I nästa nummer av denna eminenta
tidning tänkte jag ta upp saker som kan
vara bra att veta under resans gång och
vad man bör ta med sig hemmifrån och
vad man lika gärna kan skaffa efter vägen.
Om ni håller på och planerar en tripp
och vill fråga någonting eller bara snacka
lite i största allmänhet så träffar jag gärna
er över en kopp kaffe eller dylikt.

Mats Almskog E89

MALARIAMEDICIN?

När det gäller sprutor och vacciner bör
ni kolla vad ni kommer att behöva i god
tid innan ni skall åka. Bered er också
på att det kan komma att bli fler än ni
trodde, men framför allt, ta alla sprutorna
här hemma i Sverige. ALDRIG i tredje

Det är sällan man känner sig sd liten som i Yosemety-nationalpark i norra Californien.
Bergssidorna reser sig över tusen meter rakt upp.
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OOOOL!

Förra gången hade vi en seriös vinprovning i tidningen. Nu fortsätter vi serien
med en helt oseriös ölprovning. Vi provade nio sorter varav inte alla direkt vann
i längden - några var helt enkelt alltför jävla äckliga.

F

ör att fortsätta bildningen av E-Osqu
ar/Osqulda har eiiUs�i_�!mD denna gång
gett sig på ölprovningens ädla konst. Men
eftersom ingen i vår närmaste krets tillhör
expertisen på kvalitetsområdet så tillka
llades i stället några ur expertisen på det
andra området - kvantitetsområdet.
Med torra strupar och törstiga blickar
for vi in till Systembolagets specialbutik
på Birger Jarlsgatan 18 och köpte några
påsar blandat. Bortsett från att Läckerol
askarna var slut och att kassatanten kla
gade på att vi inte tog nummerlapp, fast
vi var ensamma i butiken, är det här ett
trevligt bolag där man kan plocka på sig
många konstiga ölsorter i taxfree-liknande
shoppingkorgar. Inte för att vi visste något
om sortimentet, men vi köpte sånt som var
i snygga flaskor eller verkade häftiga på
annat sätt, plus ett par referenser som vi
visste var goda.
Ölprovningen ägde rum i realistisk
miljö, d.v.s tillsammans med ett (något
över-)muntert sällskap, jordnötter, ostbågar
och Lena Philipsson i bakgrunden. Allt
för att framkalla den rätta tentapubsstäm
ningen. Något direkt protokoll fördes inte.
Sånt tror vi inte på. Det enda som räknas
är första intrycket och kommentarer från
hjärtat.

Kronenbourg
Frankrike

Medelfyllig, rund smak.

- Ser tunnt ut. Vilken stank och ett sånt
såpigt skum!
- Smakar söndermalda skallben (typ Eu
ropeiskt medeltida slagfält)
- Träigt! Träskallar alltså?
- Flaskan påminner om franska servitriser
eller om vad de kan göra med den.

Lindemans Gueuze
Belgien

Mörkt veteöl med fyllig utpräglad frisk
smak med pdtaglig sötma och fruktlik
nande karaktär.

Praktiska problem direkt. En korkdjävel
under kapsylen. Fram med korkskruven.
- Luktar cider.
- Nä, den luktar julmust, på avstånd, eller
kanske champagne.
- Fördjävlig smak! En kombination av
vin, julmust cider och champagne.
- Tung eftersmak. Påminner om skolavs
lutning (typ spya i buske).
- Färgen påminner om kamelpiss.
- Den har låg alkoholhalt 3.8%. Det lönar
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sig bättre att dricka vin, det blir man i alla
fall full av.
Tips:Spara flaskan och slå en pancho med.

(Redaktionen ber om ursäkt för detta tips
uppmanar allmänheten att ignorera det,
men vi vill d andra sidan inte censurera
materialet och därmed undanhdlla läsaren
viktig information)

Aass Amber
Norge

Mörkt öl med medelfyllig, lite rostad, torr
smak och fin humlebeska.

- Pluss för den snygga etiketten.
- Dassigt skum. Lukten påminner om
K.ronenbourg.
- Gott, med rostad smak och eftersmak.
- Eftersmak.en är mer som bränd hot-dog.
- ... och ölsmaken liknar mer vidbrännt
socker.
- Det är inget fel på mörka öl. Det är ett
schysst alternativ.

Tradition Pils, Sofiero
Sverige

Medelfylligt öl med balanserad beska.
Bryggt över vedeldade bryggerikittlar.

- Gardiner (uttrycket hittade vi i en bok)!

effiissiöiiiö
- Luktar avslaget på en gång.
- Luktar kräftor eller rökt nånting...esquadergrillning! I
- Ingen tentapubsöl. Smakar som sagt
rökta kräftor.

Lindemans Kriek
Belgien

Mörkt körsbärsöl med/risk, söt körsbärs
smak och liten kärnkaraktär.
- Ska det här vara öl?
- Nu är det en sån där jävla kodc igen.
- Formligen stinker av körsbär.
- Barnkalasöl! Fast äckligare.
- Luktar urinoar när hälften druckits ur.

Gösser

ÖSterrike, licens
Rätt fyllig, torr smak och bra beska.
- Atlantdoft med inslag av tång. Friskt!
- Botar allt vad Kriek heter.
- Inga vedeldade bryggerikittlar här inte.
- Skulle duga bra till min fannor.

Nr 3-90

- Luktar vidrigt!
- Konsumtionsöl. God & fin.
- Grymt skum! Det är hål i skummet
alltså!
Av den här testen kan man lyckligtvis inte
- Ohhyy, jösses 11 Tuff smak, som på en dra några slutsatser alls. Uppenbarligen
brandplats.
är testpanelen aldeles för okunnig och
- Peppar kakor! Det smakar brända pep behöver öva mer. Det ser vi fram emot!!
parkakor.
- Grymt brännt. Välsotad bira
I testpanelen ingick Jonas, Jarklco, Le/fe,
- Den här mögelbiran är inte ens genom- Magnus, Janne, Thliming och Data
skinlig!
Mats.

Guinness Extra Stout
Irland

Fyllig, torr, mycket rostad smak med ut
präglad beska.
- Mmmmm, lika gott som svart + lite till.
- Gott öl med speciell smak, men det tar
tid att vänja sig.
- Så jävla gott var det ändå inte!
- En ädling bland öl!
- Äh, lika svart som Jarkkos samvete.

Pripps Pils
Sverige

r(

Den här ölen är sd ny att det inte står i

Söldenauer Helles Hefe-Weissbier Systemets katalog vad man skall tycka om
Västtyskland

Ljust veteöl med frisk, syrlig smak och
mild humlebeska.
Obs! Ölet innehåller jästfällning

den.

-�_:,_.:�:.·�--- �

- En helt ofarlig öl...
- Mer brännt än jag trodde, men det kanske
är jag.

1 :50 FLASKAN!!

Som ni vet rllder svllngremspolitik i landet med indragna
CSN-kort, fördyrade studieldn, dyrare lunch (läs skatt) osv.
Men misströsta inte. Här är lösningen pd de ekonomiska
problemen.

N

u kan man äntligen göra ett gott öl
i hemmets lugna vrå till ett pris som
passar den tunna studentplånboken. Så här
gör man:
Kopiera polarens Markesjö-böcker (du tjä
nar 300kr). Gå sedan till din lokala
ölhandlare (se tel.katalog under rubrik
essansbutiker) och inffirskaffa dig följande
nöd- vändiga utrustning som egentligen
borde ingå som obligatorisk dop-present.
* 1 st. 25-liters jäshink

* 1 st. jäsrör
* 1 st. hävert för omtappning
* l st. korkmaskin
* 75 st. kapsyler
* 75 st. tomma ölflaskor

* 1 st. ölsats (Cooper lager rekommenderas)
Ställ ölextrakten i varmt vatten. Un
der tiden extrakten blir varm rengör du
jäshinken noggrant. Töm ölextrakten i

jäshinken. Tillsätt 2 hg strösocker upplöst
i varmt vatten. (Detta ger lättöl. 1 Kg
stösocker ger starköl men detta är olagligt
enligt svensk lag). Fyll upp med kallt vat
ten till 23 L volym. Blanda i medföljande
jäspåse och rör om noggrant. Montera
jäsröret med lite vatten i. Efter cirka 1
dygn börjar det att bubbla i röret. Låt stå
tills det är 2-3 minuter mellan bubblorna
(1-2 veckor beroende på rumstemperatur).
Ta fram dina väl rengjorda flaskor och häll
lf). tsk. sockerlösning i varje flaska och
häv över ölet från jäshinken till flaskorna.
Kolka flaskorna med korlcmaskinen och
skaka flaskorna. Låt stå i cirka 14 dagar
och du har ett gott och billigt studentöl
att njuta av. Låter du öler stå ytterli
gare 2 månader i kallt utrymme förbättras
smaken ytterligare (men det har du väl inte
tid med din törstiga jävel).

Hembrygds/öreningen
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Kultureunuckerna

lyckades snappa upp lliljande dialog mel
lan några av Sveriges framtida företags
ledare:
A: - Det bästa är att orona ett organiserat
Fadderi och bara ansluta de som
verkligen tänker ställa upp.
B: - Nä, alla som vill måste ju få vara
med, annars får vi ju den där ''klic
ken".
A: - Jamen, genom att bara ansluta de
som vedcligen tänker ställa upp kom
mer vi att få ett bra och organiserat
Fadderi!
B: - Jomen, för att slippa den där "klic
ken" måste ju alla som vill få vara
med!!
A: - Om Fadderiet organiseras ...
B: - ''Klicken" ...

efrussiffiiäB
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Interna
Sångartäflan!

Testa Din
Personlighet!
E

n psykolog lärde mig en gång denna
enkla test där man på ett enkelt sätt
bestämmer en annan människas person
lighet. Den skall givetvis tas med en nypa
salt. Testet är endsat giltligt under den
tid du gör testet eftersom du säkert skulle
svarat helt annorlunda vid en annan tid
punkt.
Testet går ut på att du svarar på alla
frågorna med exakt fyra ord. Beskriv det
som du först kommer att tänka på. Efter
det att du svarat på alla frågor vänder du
på sidan och tyder dina svar. Det kan vara
en fördel att göra testet på engelska.

TTanske vill just Du delta i den årliga

Svar: avancerad, farlig, vacker, levande

TESTET:

1. Beskriv en färg
2. Beskriv ett djur
3. Beskriv ett rum. Det behöver inte
finnas i verkligheten.
4. Beskriv en hobby du tycker om.
5. Beskriv en gammal filmstjärna. Av
samma kön som du själv.
6. Beskriv en nutida filmstjärna. Av
samma kön som du själv.

Exempel:
Beskriv en samlagsställning.

Michael Lindström E-85

EM - ISHOCKEYSPEL
Elektromästerskap i ishockeyspel spelas i vårsolens glans precis som ett
riktigt hockeymästerskap skall göras. Enmannalag. Anmälan på idrottens
anslagstavla i 12:an senast 25 april.

Tolveriet stänger av Tolvan
eller
Vi orkar inte plocka upp efter Er
To, då vi anser att Tolvan behöver

städgasque måndagen den 23/4 kl. 13.02
- 11.00. Detta är dagen innan period 8
börjar. Det är tänkt så att Du får vara med
och hjälpa till. Anmälningslista finnes
i Tolvan. Vi kommer att subventionera
kalaset med minst 40:-/person. Kalaset
kommer att vara å Bas-Klas eftr. eftr. eftr.
salar (på KTH:s område). Detta kalas är
till för de som städar och det börjar vid 18rycket. På grund av ovanstående kommer
Tolveriet att STÄNGA AV TOLVAN 23/4
för de som inte skall städa.
Vi vill passa på att tacka följande
för deras hjälp: Per Wtllars E-86, Hasse

Larsson E-87, Michael Eriksson E-87,
Janne Lindh E-85, Tomas Köhler E-87,
Anna Helleberg E-88, Lukas Holm E87, Karin Heden E-87, nOllestädama och
några till.
Det kan vara intressant att veta att det
är affischförbud i Vextrummet, detta bland
annat för att undvika affischkaos i Tolvan.
För de som bokar Tolvan ber vi er att ta
ett papper med bokningregler med er, då
ni skriver upp er bokning i funqrummet.

Tolveriet
gm 12C Kalle Eke E-87
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NÄR? På nyårsafton (30 april).
VAR? På Vårbalen.
HUR? Ensam eller tillsammans med de
37 närmaste vännerna framför
man en egenhändigt hopkokad
text.
JURY? Några av de eminenta gästerna.
PRIS? Vandringspriset Den Afrikanska
Tandborsten samt evig ära.
Anmälan till körledaren Pernilla Sönne
(08-16 63 66) före sittningens början.

Sdng e' skoj!

Tentapub i 12:an 9/4 Pilsner för 10:
Middag för billiga pengar.

26 April
Kl 18.00 i 12:an

U fräschas upp en aning, anordnar vi en

�ampen om den afrikanska tand
borsten? Tveka inte, ställ upp i Elektros
egen melodifestival!

Ett
Stort
Tack!!

Jag vill tacka Gunnar Larson på TET
institutionen för att ha ställt upp med både
sig själv och använt EGEN bil, när sakerna
som institutionen donerat till ELAB skulle
flyttas.

ÖL
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ket
UIJ§ arbetsplats med
Vi är
'.Tnordens största elprosva_rar för ungefär en sjättedel av
�:.�
,>tåla elproduktion. Vi satsar konse
kvent på informatkm�valitetssäkring, forskning och utveckling för att förbättra at,
_ffiggningarna. Forsmarksverket är en intressant
arbetsplats för dig �vill lära dig dagens energiteknik, en kunskap som
du har stor nyttä "av i framtiden.

ELEVINGENJÖRER
TILL FORSMARK

Forsmarksverket erbjuder dig som blir färdig civilingenjör
plats som elevingenjör. Elevingenjörsprogrammet, som
sträcker sig över 18 månader, ger dig viktiga erfarenheter
av hur en avancerad energi- och processindustrifungerar.
Programmet utformas individuellt för att ge dig en god företags
och branschintroduktion med ingenjörspraktik inom några av föl
jande arbetsområden:
ssteknik
ik och reglerteknik

• drift av processystem
• underhåll inom områdena
el, mek och reglering
• konstruktion
• projektledning
• kvalitets- och säkerhets
frågor
�-....... ·· rnbränsle och reaktor
ik

ial- och hållfasthets-

r utbildningen får du givetvis

Förl·yttertigare upplysningar är du
afrhnga Håkan Olsson, tel 0173026-18 10 05 kvällstid.
......-fiflli
07"i!lll!I' så skickar vi gär:n
informationspak t om hu · et är alt
arbeta vid ForsnJarksver
.. l a
Din intresseanma
._,..-p;:::
, Vattenfall
t
Forsmarksve
742 00 öst ·
. ar
�

FackHgå konta personer: Klas Pe �
SACO/SR, Ja
lof Eriksson SALF-,Bo NUsson srv! Christer Friberg S��

Tel vx 0173-81 00.
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KUNGLIGA TEKNISKA
HÖGSKOLAN
Rektors ämbetet

KUNGL TEKNISKA
HÖGSKOLAN
Sektion E

KUNGÖRELSE
1 9 90-02-19

KUNGÖRELSE
1 9 90-02-1 9

STIPENDIUM FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSTUDIER I USA
(Dnr 1 6 7 / 9 0 )

STIPENDIER FÖR PRAKTIKTJÄNSTGÖRING UTOMLANDS

Härmed ledigförklaras stipendier ur Civ ing An- Sektionen för Elektroteknik vid KTH ledigkungör
ders Malmes fond .
stipendium ur "John och Karin Engbloms stipenFonden har till ändamål att lämna bidrag till diefond" .
studerande vid KTH: s E-linje för möjliggörande Fonden " skall hava till ändamål att mö j liggöra
av praktikt jänstgöring utomlands - främst i
studieresor till USA" för vid KTH utbildade ci
England, Tyskland och Frankrike - under sonuna r vilingenjöre r . Stipendierna avser telekommu
uppehållen. Även examensarbete utomlands kan nikationsområdet och företräde lämnas sökande
komma ifråga . Företräde ges dem som specialis som bedriver eller har för avsikt att bedriva
erar sig på starkst römsteknik .
forskarstudier ( för licentiat- eller doktor
sexamen) • Den avsedda utlandsvistelsen bör om
fatta minst sex månader .

Stipendiernas storlek är beroende av antalet
ansökningar och deras kvalitet . Troligt nor Stipendium ä r skattefritt och skall huvudsak
malbelopp ungefär 1 0 . 000 kr .
ligen avse merkostnader för uppehälle, resor
etc .
Beloppet kan variera beroende på vis
Tilldelade stipendiebelopp utbetalas normalt
telsens längd, övriga finansieringsmöjligheter
efter hemkomsten . Förskott kan dock utbetalas
mm. Tidigare utdelningar har legat mellan
efter särskild ansökan .
90 . 0 0 0 kr och 1 4 0 . 000 kr för ett år .
Ytterligare upplysningar om stipendiet kan er
Ansökan om stipendium görs på särskild blankett
hållas från Kansli E, tfn 0 8 / 7 90 91 70 eller 790
till KTH : s regist ratorskontor, 1 0 0 44 Stock
8494 .
holm . Ansökan skall ha inkommit senast
Ansökan om stipendium ställs till rektorsärnbe 1 9 90-04-27 och innehålla närmare uppgi fter an
tet och skall ha inkommit till Kungl Tekniska gående sökandens person, redogörelse för plan
Högskolan, Registratorskontoret , 100 4 4 Stock e rade studier, uppgift om annat stipendium som
erhållits eller sökes samt om mö j ligheter till
holm, senast den 27 april 1 9 9 0 .
annan finansiering. St ipendiet är förenat med
Ange diarienummer 107 / 9 0 .
skyldighet att avge skriftlig redogörelse för
Ansökan skall, utöver det sökta beloppets stor studieresultat och användning av st ipendiet .
lek innehålla :
Ansökningsblankett kan rekvireras från
- Uppgift om avsedd praktik/examensarbete (kan kansli E , tel 0 8 / 790 8 4 94 eller
få kompletteras i efterhand)
skolans regist ratorskontor tel 0 8 / 7 9 0 7 0 1 5 .
- Gymnasiebetyg, betygsutdrag och, för exam Ytterligare upplysningar kan l�as av
ensarbete, helst rekommendation från ansvarig kansli E , tel 7 9 0 9170 eller 7 9 0 8 4 9 4 samt
handledare
Erl ing Dahlberg, tel 7 9 0 8 4 3 0
I ansökan skall anges vilka övriga finansier
ingskällor som kan vara aktuella .
Så snart besked om att praktikplats erhållits
skall ansökan kompletteras med uppgift härom.
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Hemska saker!

"Cosinusaurus Taylor''
Cos. T. har fdtt sitt namn frdn sin huvudfonn. Detta hävdar amatörarkeologen Bronislaw Ka/krus,
som fann detta exemplar integrerat i ett granitblock pd västkusten. Han tillägger att den inte helt
perfekta huvudfonnen, som har gett artnamnet " Taylor", tyder pd att utvecklingen slutade för tidigt.

D

et är aldrig roligt att bli missförstådd av eftervärlden. För att undvika detta skall Du passa på att bli berömd när Du
lever. Ställ därför in alla Dina andra åtaganden fredagen den 27 april, för att ställa ut Dina alster på Galleri XII:s
vårsalong. Vi ställer ut alla typer av konst, så som målningar, teckningar, foton, tatueringar och skulpturer m.m. Så, tänk på
Cosinusaurus Taylor och tag med glädje Ditt förnuft till fånga.
Alltså: Vårsalong i tolvan fredagen den 27 april kl 14.
Alla är välkomna, klä Er gärna atmosfäriskt.
Sista dag för anmälan av Dina alster är tisdagen den 25 april.
Anmäl Dig till:

Blenda

Eva

Hessu
Konstilierna
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i

ååh oooubidoÖ�
ni vill väl bli som viiii?!! � i

..

A

tt fixa skidresan är så roligt att vi helst vill göra det nästa år oxå.
Men ta chansen å ragga upp en polare (det är bra att vara två) å
prate med reseledarne eller någon i styret. Val på maj-SM!
Reseledarne -90

ExaDlen Efter
1990-02-14
Mats Lindblom
Erik Ström
Rolf Nilsson
Claes Eniksson

E84
E84
E84
E85

Mikro
Dator
Egen
Tele

Namn & Nytt
RIS

Nenne Jakvik
Bondesonsgatan 6
112 52 Stockholm
618 79 2 1 el. 618 79 61

till de som tar papper ifrån tolvans kopia
tor.
till de som går på borggårdens gräsmatta;
Måtte ni brinna i helvetets raukar.
KTHKSS
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Det ryktas att ...

* Ordfs examensprov inföll den 28:e.........
* Gurkor får plats överallt ........

* Lotta, precis som sin glass, vill slickas på pinne.
* Lotta vet hur pinnen skall styras.
* Krakus säljer Integralhjälmar....

* Charlotte helst vill ha sällskap hem.

* As-Song oj fel har flextid på föreläsningarna.

* dryck-> alkohol

* Charlotte vill göra nåt kul efteråt.

* lim (Jonas Öhrn) = Kepan Örnfull
* Mårten vägrar skicka flyttkort

* Emissionens reporter på ettans fest hade lika dålig koll som
Expressens.

* Monika var rufsig i håret

* Det inte är Ian som har skrivit detta (Han har slutat fniss
fniss)

* Ettan har orgie i meningslösa rykten

* Lottakåren slog . till.

* Monika är lite putt

* norrmän bevisligen inte är kloka.

* det är Anders Olin som ställer till det
* Ordf. upplevde en kedjereaktion

* Peter kommer bra överens med norskor.

* nu är det så långt till Q-huset att vissa måste ta bilen

* Lascha också gör det.

* Charlotte blir skrämd bara man tittar på henne

* Magnus var på presqutt.

* vissa talar om hemligheter för Mattias för att han är söt.

* Helena byter för att skaka av sig förföljare.

*

* Lotta "glömde" förlovningsringen...

Arti har fysiska attribut som går att integerera.

* Lotta har en hemlig beundrare

* Studieteknologerna vann.

* Charlotte och Peter gick hem ...

* Fredrik var ur slag innan festen ens börjat.

* Arti kan vara snäll?????????????????????

* Charlotte dras till garderober.

* Johan tror på tjejerna på lantmäteri ...

* Roosinsky har problem med vodkan.

* LOTTA däremot tror på fysik...
* Öfvrig gärna vill ha betalt i natura...
* Skåningen gillar söder-flickor.....
* AnnaRs tvättar röda huvuden...............

* Maria inte raggar längre.
* Arti påstår att han har en på 38 cm.

* Lascha drömmer om en karriär som radi01-eporter.
* Janne tänker ställa upp i VM i lampsläckning.

* Nu får Micke hålla i byxorna ...........

* Mattias också har ÖLYT (spegelvänt, ,förf.anm.) i baken.

* Monika går på (Oden)gatan.

* Vissa provar taktikdrickande med Apricot Brandy......
* ABAB upptäckte läckan i T-banan........ .

! ! FUNKTIONÄRER ! !
F

ör att vi ska få vårt goda kaffe, våra ullar, mumsiga piroger och framför allt, ett rent och trivsamt Tolvan, så
behövs det trevliga Osquar/Osquldor som ordnar med sådant.

På maj-SM ska det väljas funktionärer, och Du som är intresserad kan pr.ita med valberedningen eller lägga en lapp
i vårt fack i funkrummet.
Richard Anderberg E-87

Lena Monvall E-88

Fredrik Hampling E-88
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Sören Sandbrink E-89

