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rattis, får man väl säga till sina
DOQ-nOllor som idag blivit kon
verterade till ettor. Detta i och med att de
saknade sidorna i Doqumentären tryckts i
effässi�1m11.

Det finns folk som tycker att man skall
använda denna spalt till au framföra tack
till olika personer. Motiveringen är främst
att ingen läser CHE-ordet och au de därför
inte stör, vid insupandet av de övriga ar
tiklarna. Låt oss fä den delen avstökad.
Ni som är ointresserade kan sluta läsa
här och fortsätta lite längre ned när jag
säger till.

T

ack Ronny för de eminenta bilderna
till funktionärspresentationen i förra
numret (Tumregel: osignerade bilder tagna
av Ronny).

T
T
T

ack Janne. Jag/vi förlåter dig för att
du sket i oss och stack på barnkalas
och äkte snowracer under klippet.
ack förutom till Anders Johansson
även till er som lånade Ronnys kam
era på skidresan.
ack Blenda, Aniko, Hessu och Per
för att ni suttit och färglagt alla
baksidor för hand, störthäftigt.

Innehåll:
Fickparkering? ...................... 1
Per-sen ............................. 2
Anna-n sida ......................... 3

F

Vissa kor ............................ 4

F

Fysikguru ........................... 8

örlåt till er som inte fick med era
artiklar. De kommer med i nästa
nummer. Av tekniska skäl kan vi inte
trycka större nummer än så här,
örlåt till er som fick era alster om
redigerade. Det är tyvärr en nödvän
dig åtgärd när vi har ont om plats.
Det kom in en väldans massa texter efter
manusstopp detta nummer. Det är inte så
bra, det ställer till problem för oss. Om
någonting måste plockas ut tas normalt
de sena bidragen bort. Om ni nu absolut
måste få med något som kommer sent så
kan ni ju snacka med mig om det (vilket
en del av er gjorde, tack).

Fått spel? ........................... 5
Röra på döfläsket. ...................6

Gullesnuttdagen .................... 10
Vrålball............................. 11
Vägledning......................... 12
Jungeljobb......................... 14
JQ ...... · .......................... 16
DubbelFredag ...................... 17
Snodda ord ........................ 18
Det går utför ....................... 20
Patetiskt ........................... 24

Nu kan ni börja läsa igen.

Efter tjocka nummer följer tunna av tradi
tion, så i nästa finns det mer plats. Skriv
på!
Artikeln längst ned på sida tio i detta num
mer är inte skriven av någon i eifössi�!m/J :s
redaktion. Om någon/massor vill bonka
vett i författaren i fråga kan jag möjligen
på sikt tänka mig att uppge källan. Men
ni skall veta att jag enligt grundlagen ej
har skyldighet till detta.

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

Nästa manusstopp: Onsdag den 20 mars.
Bilder 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 eifössi�!m/J gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.
Framsida: Bussen i diket av okänd
Baksida: voine, voine vilket jobb!!
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Orlt/

Ord För Ord
H

mans med "Jag-vill-kandidera"-lappar, vil
ka jag hoppas ni kommer lämna in massor
av. Speciellt kul, tycker jag, vore det om
vi kunde få så stor bredd som möjligt på
funktionärsstaben.

ejsan! Egentligen skulle hela den
här artikeln kunna handla om en
enda sak:

ELINDAS LOV!!!
Dessa grabbar (ingen nämnd, ingen glömd)
som på ett helt suveränt sätt gjorde Alla
Hjärtans Dag speciell för oss flickor på
elektrosektionen. Att bli ompysslad och
uppassad med fika och mackor av tjusiga
slips-eller flugförsedda grabbar är, för att
citera en av oss, "något man skulle kunna
vänja sej vid..." Helt underbart, jag ser
redan fram emot nästa år...
Åter till allvaret:
Årets första SM har kommit och gått
(förhoppningsvis var det ovanligt välbe
sökt). En tanke som slår mej (aj!) är
dock att mindre än 10% (! ! t) av sektion
smedlemmarna var där (brasklapp: Om vi
inte otroligt nog blev fler än 138,0 per
soner (=10% ), vilket inte hänt på bra
länge). Onekligen kan man ju fråga sej
varför inte de övriga 90% bryr sej. Trots
allt är det ju ett forum för alla att ha
synpunkter på tex kaffeautomaten, plop
pomaten, tja 12:an i allmänhet (för 12:an
är betydligt mer välbesökt än SM...) och
liknande, som faktiskt ligger i det stora
flertalets intresse. Att gå på SM är det
lättaste sättet att påverka, lite jobbigare,
men mycket roligare är det. att engagera
sej som funktionär.

Annat skoj att pyssla med är engagemang
på kåren, det är ju alltid roligt att lära
känna teknologer från andra sektioner.
Vill du veta mer om allt skoj man kan göra
där föreslår jag att du pratar tex med Hasse
Larsson E87, som sitter i kårstyrelsen i år.

Våren

Bli Ploppis?
Nu på SM valdes en ny valberedning som
har till uppgift att ta fram ett förslag på
nya funktionärer för höstterminen till maj
SM, då de ska väljas. Hyser du hemliga
drömmar om att bli tex ploppomatör, kon
takta mej eller någon av de andra i val
beredningen (vilka de övriga är kan jag
inte berätta eftersom detta skrivs c:a en
vecka innan de väljs, själv ingår jag enl
stadgarna). Listor och anslag kommer att
sättas upp lite här och var i'12:an, tillsam-

Trots att snön ligger i drivor på marken
är jag förvissad om att våren snart är
här och med den vårbalen. Läs mer
om detta i Hessus artikel. På vårbalen
har vi traditionellt Interna sångartäflan, då
sektionens förmågor visar upp sej. Tyvärr
har vi i år haft problem att hitta en
körledare, som traditionellt brukar vara
domare i tävlingen. Alla ni som känner
någon som ni tror kan passa, snälla hör av
ert (Brasklappen igen: Om ingen anmält
sej efter detta skrivs och valts på SM)
Sköt om er

Kram Anna
PS. "Std pd dej - annars gör nån annan
det... " DS.

AMSEVimsar

Men Vad Är Det Som Händer????

J

Kåren

a säg det. Jo föjande är på gång, den
14/3 ett studiebesök till ELLEMTEL.
De har bjudit oss att komma och se vad
de gör. ELLEMTEL ägs gemensamt av
Televerket och Ericsson, vilket kanske
hörs på namnnet om man tänker efter
lite, de är ett ganska forsknings intensivt
företag om jag inte mins fel. De som
åker med får se. Inbjudan var riktad till
hela skolan så tillgången på platser är
begränsad. Elektro får skicka 10 personer

men om andra sektioner inte fyller sina
platser kan det bli utrymme för fler. Håll
utkik efter anmälningslistor på AMSE
tavlan.
I veckan efter studiebesöket, närmare
bestämt den 20/3 kommer ett antal Eric
sson företag att visa upp sig i Kårhuset.
De har företagskväll i puben där de kom
mer att presentera sig och i musikrummet
där det kommer finnas möjlighet att boka
kvartssamtal med dem. Ett bra tillfälle att
känna sig för under lite mer informella for
mer, och kanske få en ölbiljett av dem.
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Sedan sist ni kunde läsa mina rader
har en del arr gått av stapeln. Konsult AR
MADA:n som blev riktigt lyckad, Prak
tik ARMADA dit jag hoppas att riktigt
många ettor och tvåor hiltade. CF var
här 20/2 och höll föredrag om hur man
ska söka jobb, och Teknikerförmedlingen
stod förmodligen i puben 19/2. Håll ett
öga på anslagstavlan så att du inte missar
kommande arr som kanske inte hinner in
i sifJssi�@!Jinnan de är igång.
Till nästa gång. Glad Påsk!

Richard

ernissiiffieö
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Mindre Kor ?!

ossor dessa graciösa, lugna och stän
digt lika attraktiva fyrfota och fyr
spenade varelser är till sin natur STORA
och kraftfulla.
Eller rättare sagt, de
flesta är fortfarande kraftfulla, ty under de
senaste 5 åren har ett allt större och allt
mörkare moln på den annars så KOboltblå
himlen seglat upp. Ett moln som kan leda
till betydligt mindre stora KOssor.
Det handlar naturligtvis om BSE (bov
in spongifonn encefalopati), eller som den
så käckt kallas i massmedia : "Mad Cow
Disease". BSE är en sjukdom mycket lik
den hos människan berömda Cretzfeldt
Jacobs (OJ!) sjukdom, där delar av hjärnan
förstörs av abnonna proteiner.
Hjärnan får i mikroskop ett svampar
tat och håligt utseende. Alltefter som sjuk
domen fortskrider blir de fagra kreaturen
lättretliga och magra för att till slut falla
ned och DÖ ( Usch !). Man har spårat
smittvägen till en typ av slakteriavfall från
får som varit smittade med en liknande
sjukdom kallad scarpie. Nu är ju frågan
om vi människor kan bli attakerade av
denna illasinnade sjukdom. Aldrig säger
en del, nja kanske säger andra...... Be
viserligen har ju smittan passerat en art
barriär mellan får och kossor så varför inte

Hej på er!
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till oss människor ?
förekommer
Smittämnet
huvudsakligen i hjärnvävnader,
så bara vi håller oss till smask
iga biffar bör risken vara obe
tydlig. BSE finns dessutom
nästan bara i England (12000
fall rapporterade tom feb-90)
och Sverige importerar inte nöt
kött från England så vi kan nog
känna oss lugna. Synd är det .
i alla fall om kossorna, MY
CKET SYND !
Nå betydligt skojigare är
emiii�i�!!!!O:s stora KOtävling
"Finn Fem Kossor" ! Du letar
upp vilka sidor de fem minikos
sorna finns på och mailar svaret
till NORRBY. Vinnarna med
delas i nästa nummer....(Juver
liga priser). Visste ni förresten
vad hankossoma stundom roar
sig med i hemmets djuva vrå ?
Vem does the Blowjob..........
Muu på er !

She's lookin' good, Vem

JAKO

VISA ORD

Jag har inte så mycket nytt att berätta i
det här numret. Jag håller som bäst på
med abiturientinformationsplanering, det
återstår två stycken när den här tidningen
når sina läsare. Boka alltså den 13:e
och den 22:a mars för ab-info! Ett stort
tack till er som har varit på de tidigare
tillfällena, ni har förstått situationen!

Mårten Setterblad E-90
Vi kommer bland annat att fixa mottagnin
gen av gästerna och ett stugkör, allt som

?•

uppvärmning inför vårbalen. Kreativa
personer bör höra av sig till någon av oss
för att inte missa detta ypperliga tillfälle
till superfix !

Kalas ?
Frågetecknet i rubriken antyder att det har
varit lite dåligt med kalasande på andra
skolor. Naturligtvis undantaget en liten
grupp galna E-90:or som inte verkar vilja
missa en enda fest utanför KTH. Mycket
bra, fortsätt så!
Jag återupprepar mig lite från förra numret
genom att återigen berätta att det sitter
kalasinbjudningar på väggen precis till
vänster om Funqrumsdörren. Kolla in
vilken fest ni vill bevista och tag kontakt
med mig så att det inte blir dubbelbokat.
Festa gott!

Vår bal!

Det är snart dags för vårbal! Vårbals
kommitten håller just nu på att bryta sig ur
sin kokong för att ta itu med planeringen
av helgen kring valborg. Vi behöver
hjälp med planering och exekvering av
vårbalshelgen, så hör av dig till oss om
du vill vara med och fixa.
Vi är:
Henrik Thomasson E-88
Gojan Bertenstam E-88
Rockan Roxström E-88
Monika Gullin E-89
Ulrik Rohne E-89
Hellen Wohlin E-89

Med hopp om ett fortsatt oförglömligt
1991!
Eder Wise guy

Hessu
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TentaODDSET
eller
att bry sig om sina vänner
För att fd slut pd ryktesspridning
och vilda gissningar, bestämde sig
eifäiisi_�@8för att gd till botten med
TentaODDSET.
TentaODDSET går helt enkelt ut på att
man gissar hur det kommer gå för sina
kamrater på deras tentor. För att underlätta
finns oddstabeller och även stalltips, så
man kan få en känsla för hur träningen
(pluggandet) har gått och eventuella form
toppar. Det gäller att lämna in en rad där
man prickar in minst tre rätt.
En fördel med TentaODDSET (bortsett
från att det är kul) är att det ökar folks
intresse för hur vännernas studier går. Tex
kan man som bespelad få frågan:
- "Ska vi ta en pubrunda i tentaveckan?"
och efter tentan:
- "Hur gick det på tentan? Du körde väll?"
Det är ju bra att folk bryr sig...
Den som vill spela på TentaODDSET
kommer i framtiden troligen ha möjlighet
till detta varje lunchrast i sista veckan i
perioden. För mer information ta tag i
ODDSmakama "Robert och "Anders som
har hand om ruljansen.
Bakom knappa.rna: Kristoffer

TentaODDSET
4

Spelomgång:

TentaODDSET

TentaODDSET
Spelomgång: JUL

901218-901221

RÄTT RAD

RÄTT RAD

Division 1

Division 1
Tentand
1)

2)

3)

4)

5)

5/4:
1,45
6,79

3:
1,22

Tentand
1)
2)

U:
1,98

5:

3)

8)
9)
10)

1,14
1,41

4:

1,35

3:
1,16
1,26
1,11
1,15

5)

1,80

1,71

5/4:

4)
6)

Elitserien
6)
7)

910107-910117

U:
1,71
1,17

Elitserien

3/U:
3,65

7)

1'NNA VANN NÄSTAN 200 SPÄNN

5

5:
1,00

4:

1,00

3/U:
1,00
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Mer om SFS
Del börjar dra ihop sig till möte med
SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) full
mäktige, vilket är SFS högsta beslutande
organ och sammanträder en gång per år.
På senaste KF mötet (se sep art)
valdes jag, Bertil Hellmans, au Lillsam
mans med ytterligare ett tiotal personer,
bl.a. Kärpresidet (KO etc), alt represen
tera kåren THS på SFS fullmäktige den
3:e till 5:e maj.

Debattfrågor
Förra fullmäktige gav styrelsen i u p p 
gift a u under året arbeta fram förslag från
SFS i bl.a följande stora frågor

* Hur skall vi finasiera våra studier ?
* Skall vi ha Kårobligatorium eller ej ?
* Skall studenterna driva studenthälsan

Fläsket skall
brinna!

samt sist men inte mist,

* SFS organisation.
Jag vet ännu inte vad styrelsen förslag
innehåller eller innebär, detta tänker jag
återkomma till så snart jag vet något.

Reaktioner
Men redan nu vet jag mina egna
åsikter i vissa av frågorna, dessa kom
mer jag att redovisa i en senare artikel i
Emissionen. Men jag vill gärna att Ni, E
Osqar och E-Osqulda delar med Er av Era
åsikter i frågorna så att vi som åker, vet
vad den gemene teknologen har för åsikter
i de olika frågorna.
Dvs sök upp mig i 12:an, jag finns med på
funktionärstavlan, ring hem till mig, eller
skicka mail (HELLMANS).

H

är är vi idrottsledare igen med lite
information om kommande evene
mang., tider och lokaler. Så här ser vårens
preliminära schema ut:
1 Mars EM i Ishockeyspel
Sker på pre-squttet i 12:an.
Herr-, dam- och dubbelklass
en. Anmälan i 12:an på idrot
tens anslagstavla senast veckan
innan.
16 Mars EM i Innebandy Anmälan senast
12 Mars på idrottens
anslagstavla.
OBS! Datumet för EM endast
preliminärt.

Idrottsledarna

(vår företagshälsovård) eller inte ?

* Hur skall ett system för styrning av
kurser och kurspengar se ut ?

Eder KF-ledamot
Bertil Bellmans, E-87

* Forskningspolitik.

Spansk vecka på Kåren
Temavecka v12 18-22 mars

--

rovnm��'1J��n,psi , pub tisdag, onsdag, torsdag.

Matsedel
Måndag:

Vegetarisk:

Matsalen:

Esca/ibada
Ugnsgrillade grönsaker, gull ris

Galleriet:
Vegetarisk:
Middag:

Tisdag:

Matsalen:
Galleriet:
Vegetarisk:

Biff
Grö

Galleriet:

Middag:

Onsdag:

Matsalen:

Galleriet:

med tomatröra

i---.

P z espada a la plancha�afrån
Patata rel/ena
Fylld potatis med champignoner

Bacalao eon tomate y es I acas

Conejo al agillo

Fiskgratäng

Kanin i vnlök

�
,. da y romesco
n escaii__
Cordero a la brasa C/
��
Lammstek med grönsaker potatisgratäng

Veckans special: Friterad bläckfisk pommes 42 :-
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THS,HÖRS

Källvatten så klart!

"Vi.chy Nouveau är tillverkat av vatten från den
friska källan i Kallebäck.
Vattnet är rent och gott och vi har tillsatt nyttiga
mineralsalter i små mängder.
Balanserad salthalt
Vichy Nouveau är mineralvattnet med balanserad
salthalt.
Ungefär hälften av natriumsalterna har ersatts av
kaliumsalter.
Kalium har enligt näringsfysiologernas rön ingen
blodtryckshöjande effekt.
Vichy Nouveau har ett nära
nog idealiskt förhållande
mellan natrium- och
kaliu_msalt vilket gör vattnet
nyttigare för kroppen och
helt tryggt för alla

som lider av förhöjt blodtryck eller vill undvika
att få det.
Den perfekta måltidsdrycken.
Svenskarna dricker 167 fiter mjölk per person och år.
Jämför det med ca 11 liter mineralvatten!
Vuxna människors behov av kalk och fett tillfreds
ställs mer än väl av den mat vi äter.
Byt ut mjölken mot mineralvatten då och då!
Vichy Nouveau är den perfekta måltidsdrycken.

•·VICHYI
NOUVEAU

'

Mineralvattnet
med balanserad salthalt.

:$f''.H..X t ',.�

:it

Från den friska Kallebäckskällan!
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även om man inte tror på dess djupare
stadier, framhåller han. Han har också
försökt fortsätta med den, även om senare
tids tidspress har gjort att det har blivit
mer sällan och mest hemma.
Väl framme i Stockholm började han
forska på molekylfysik med tvåatomiga
molekyler och disputerade i ämnet 1966.
Egentligen hade han velat hålla på med
elementarpartiklar, men det fanns ingen
grupp som höll på med det i Stockholm
då.
Ulf Ringström har jobbat på teknis
sedan 1971 och har under hela tiden
haft hand om elektrolinjen, den linje han
själv inte fick börja på. Sedan dess
har han "stigit" i graderna och är nu
även studierektor, en tveksam ära då det
innebär mer administration och mindre
undervisning.

Bättre labbar

F>:,siker �ar ta!fit . som s�n uppgift att förklara saker. Att
tranga djupare m l materian för att komma fram till svaret plt
frltgan om livet universum och allting. Men det är inte alltid
fY_�ike'! rä�ker till. Som så mltnga fysiker har Ulf Ringström
sokt sig langre och djupare in. emis�i_q�o:s utsände har tagit
reda på allt i en inträngande intervju.

U

lf Ringström är född och uppvuxen
i Göteborg, men efter studenten räc
kte inte staden till.
Fadern hade en
kemifabrik och ville givetvis att han skulle
bli kemiingenjör. Men Ulf själv ville börja
på elektro, så som en kompromiss kom de
överens om en allmän naturvetenskaplig
linje. På den tiden fanns det bara Chlmers
i Göteborg, så Ulf flyttade till Uppsala.

Yoga lockbetet
Efter examen från universitet i Uppsala,
fanns det många vägar att gå. Han hade
bland annat fått erbjudande att jobba under
Kai Siegbahn, som var professor där och
senare fick nobelpris i fysik (1981), men
det var annat som lockade.
Som många fysiker hade han blivit in
tresserad av andra sätt att förklara världen
på än med hjälp av fysikens lagar. Österns
mystik och särkilt yoga lockade. Eftersom
en indisk yogaprofessor just hade kommit
till Stockholm, fanns det inte mycket val
annat än att åka hit.
Ibland hävdas det att filosoferna i
Österlandet kände till det fysikerna nu
håller på att lära sig med kvarkar och
kvantfysiken, för tusentals år sedan. Det
kan han inte alls hålla med om.
Däremot håller kopplingen mellan fy
sik och mystik /religion på att bli allt
starkare, ju mer som upptäcks om mate
rien inre liv.

Samla kraften

Yoga gymnastik består av en serie övning
ar som är ganska olika vanlig gymnastik,
då de mest berör hjärnan och inte kroppen.
En av de vanligare ställningarna är en
huvudstående.
Som avslutning ska man sitta absolut
still och vända sig innåt. Något nog så
svårt, även om det bara handlar om 5-10
minuter. Målet är att sitta still i timmar
för att samla kraften.
Yoga gymnastiken är ett utsökt sätt att
klara hjärnan på och en utmärkt avkopling,

8

Helst skulle han vilja ha mer tid till att
modernisera labbarna och förnya under
v1snmgen. För även om han har haft
i stort sett samma kurser i 20 år, anser
han att det fortfarande finns utrymme för
förbättringar.
Det behövs nya fräschare labbupp
gifter och mer pedagogik. Vissa förändr
ingar sker ju också. Bland annat har hem
uppgifter kommit till det senaste året. Han
vill helst att studenterna lär sig tänka mera
och inte bara upprepa formler. Det är
antagligen därför så många har problem
med hans tentor. Det är svårt att tänka.

Trögt att förändra teknis
Det är inte lätt att förändra saker här på
teknis. Som ett exempel nämner han att
han har velat inreda en tidigare överbliven
sal under fysiks borggård till en demosal
enligt amerikanskt mönster.
Där skulle man ha tillgång till en
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mängd hjälpmedel, datorer, litteratur, etc
och lösa lite större uppgifter självständigt.
Dessa planer stupade dock senast på att
fysik numera har datorsalar där och först
måste de flyttas. Om ett par är kanske ...

Ständig förnyelse

Fysiken är ett ämne som ständigt färnyas.
Optiken ansågs för några är sedan vara en
färdigutvecklad hjälpvetenskap som dög
till vissa mätningar, när lasern kom och
förändrade allt. Nu är utvecklingen stark,
med helt nya områden som fiberoptik,
hologram och kommunikation. Även op
tiska datorer är nu på forskningsstadiet.
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Han forsoker folJa med så gott det går
med vad som händer på forskningsfronten.
Stor hjälp har han i det av den forskning
som pågår på teknis. Men han läser också
mycket i seriösa populärvetenskapliga tid
skrifter som Physics Today. Han anser att
han lyckas hålla sig ajour bra i alla fall i
sina specialämnen optik och molekylfysik.

UTI NÅDENS ÅR 1990
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Skidresa i alperna

Den lilla fritiden som finns ägnar han
gärna åt skidåkning, både utför och på
tvären. Senast förra vintern var han och
barnen ner i Frankrike på skidresa. Frugan
är dock mindre pigg på alpin skidåkning,
så i är får det bli turåkning i svenska
fjällen. På sommaren är det ju lite svårt
med skidföret, så då får det ersättas av
segling i skärgården. Inte det sämsta kan
man tycka. 0

Plugga i Abo

Och det ger möjligheter att hälsa på dot
tern som just har börjat på kemilinjen
på Åbo akademi på andra sidan vattnet.
En möjlighet som dock inte har utnyttjats
ännu. Åbo akademi verkar vara ett väl
så bra alternativ till att plugga i Sverige.
Undervisning på svenska, studentrum för
900 kronor i månaden och lägre intagn
ingspoäng. Men vad hjälper det oss som
redan tagit oss in?
A nders Ko..kentz
.
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ELINDA

ELektros kvlNnoDAg
Här sitter man hemma i flitöljen och mlir fint. Med
fjärrkontrollen knappar man in 3:an för att helt fridfullt
spana in Malena och Robban i diskutabelt, men vad/lir man
se.... (CHE)

T

orsdagen den 14 februari kunde ha
blivit en helt vanlig dag på elektro.
Jag stretade i motvind och snöslask uppför
Osquars Backe medan jag förberedde mig
på tolvan i rusningstid med kaffekö enda
bort till läskautomaten och slagsmål om
bullar och växelpengar. Min förvåning
var därför stor när jag kom ner i tolvan
och fann hela pelarsalen förvandlad till
ett cafe. En arti(g) ung man skyndade
fram och visade mig till ett av borden.
Genast var man omringad av en hel hord
av välklädda unga män som inte verkade
ha annat i huvudet än att tillfredslälla alla
ens behov. Vad det gällde kaffe,kakor och
smörgåsar alltså! En vanlig uppfattning
var dock att killarna var för välklädda (läs:
för mycket kläder). Min blick föll på en
skylt som var upphängd i serveringen:

tastiska trollkonster. Teknologer från an
dra sektioner tittade nyfiket in och hördes
viska med varandra:
-Står det Blinda?
-Ja,men de springer ju omkring?!

kaffe 2 kr
smörgås 10 kr
damer gratis

Mitt under sändningstiden fick Granneman
ett telefax med en kärleksförklaring till
elektros damer från karlarna på elektro.
Tack för den kärleksförklaringen och tack
för en helt oförglömlig dag! Vi hoppas
alla att detta ska bli en tradition pä Elektro
eller varför inte ha det så där varje dag?

Hmm, det kanske fanns en baktanke i alla
fall!
Vid lunchen väntade stora överraskningar
i Gröten där pojkarna hade ordnat med
dukar och ljus pä borden. Dessutom un
derhöll en mycket professionel!__ pianist
(Kobak Pawel (Musik nOlla) 611US�m@IJ:s
anm.) och Erik utförde några av sina fan-

På kvällen samlades elektros damer för
väntningsfulla pä klarabergsviadukten med
brödkavlar väl dolda under kläderna. Allt
enligt order. En buss kom och hämtade
oss och det bjöds på macka och pilsner.
-Hej allihopa, sade en röst i högtalaren,
vi är just nu pä väg till Robert Aschbergs
program. Jubel utbröt.
-Fär man ringa mamma först?
Kvällens program handlade i huvudsak om
sex. Kanske säg killarna det som en liten
gratischans att utbilda sektionens tjejer?
Vi fick träffa Malena som ansåg att långt
ner i halsen (trots filmen) inte var något
bra alternativ. Kerstin Thorwall var där
och berättade om sitt fria sexliv samtidigt
som hon ritade bilder av sina favoritpart
ners dvs män med hårpiskor och äldre kur
der. Med i programmet var också Rune
och hans polska fru som driver "Kärlek
På Postorder" och sä Robert själv förstås
som driver med allting. Sist in i program
met kom hemmasexologen Krister som
använde bedövningsmedel på snurrbassen
som studiovärdinnan Granneman sa.

Hellen
Några av Elektros damer

Utförliga_!!:. r.fP.2..rtage kommer i näste num
mer av 6llllll�l_�@8!

Kära Emissionsinsupare.
Eftersom det ryktas att elektrosek
tionen till och från har vanan att göda
sina kvinnliga medlemmar finner jag det
lämpligt att komma med några bantnings
tips att hörsamma mellan utfodringstill
fällena:
1 - Ät endast engelsk mat - Engelsk mat
är känd för sin smaklöshet.
2 - Ingå symbios med en binnikemask mycket effektivt men lite äckligt.
3 - Läs innehållsförteckningen pä allt ni
äter - garanterat att inehålla råttsvansar o
dy godis.

4 - Köp en stycke hemmets veckotidning
- invertera allting och följ råden efter
bokstav.
5 - Eller varför inte nyttja en splitterny
metod framtagen av studenter på karolin
ska institutet :
Tag en dammsugare, en vanlig hem-dito,
sätt slangen till munnen och slå på ap
paraten. Sug nu med full kraft mot luft
strömmen. Om den suger för hårt kan du
justera in sugkraften med den lilla skjut
Iuckan som sitter pä slangen.
Akta dig noga! Om suget blir för stort
kan du stå där utan lungor vilket empiriskt
har visat sig vara mycket opraktiskt. Ar-
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betet som kroppen utför under endast fem
minuters 'motsug' är avsevärt större än
en halvtimmes språngmarsh. Lätt hu
vudräkning pä tidsvinst och kaloriförlust
gör metoden överlägsen alla tidigare be
prövade.
Tack för mig. Nästa nummer lo
var jag att återkomma med tips pä hur
man på bästa sätt åvlägsnar mjölbaggar
som förirrat sig till badrummet och börjat
knapra på tvålen.
"Semlor är gotf'
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I år kommer Elektrosektionens vårbal, tillika
nyårsfirande, att hållas på Foresta på Lidingö. Detta
magnifika kalas kommer, som traditionen bjuder att
gå av stapeln den 30:e april. Biljetterna börjar säl
jas tisdagen den 1 2 mars 1 2:45 i 1 2:an och betingar
ett pris av 350 kronor.
Vad innebär nu en vårbal kanske den oinvigde frågar sig. Jo, det är sektionens
nyårsafton och i år ska vi fira in det nya året 100100. Vid denna typen av kalas
dammar Osquar av fracken och bjuder en underskön dam. Osqulda gör mots
varande fast tvärt om. Gäster bjuds in utifrån och även några gamla profeter
kommer. Under sittningen exekveras den intäma sångartävlan tillsammans
med tal och spontana gjyckel. Efter sittningen blir det dans till orkester. Wien
ervals, foxtrot och kanske en tango. När frack och klänning börjar kännas allt
för seriöst frammåt natten är det dags för efterkör med allt vad där till hör med
diskodans, barer och frukost.
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en andra onsdagen i period fem
var det dags för årets första studie
nämndsmöte. Huvudattraktionen denna
gång var presentationen av den nya kursen
i industriell ekonomi, som ges för årskurs
tre nästa år. Presentationen gjordes av Jan
Möller, som är kursansvarig. Till vardags
arbetar han på institutionen för industriell
ekonomi, på Chalmers. Han har en hel
del nya ideer om utbildningens utform
ning. Den nya kursen kommer att bestå
av föreläsningar och konsultationer, inga
övningar. I stället kommer kursmaterialet

Hej teknolog!

M

ånga i årskurs två har frågat om
möjligheterna att fä studiemedel
för den som inte når upp till kravet på 30
poäng under läsåret. Åk 2 läser lite mindre
än 40 poäng i år och ett par missade tentor
kan betyda mindre än 30 p under året.
Grundregeln är helt klar, det är alltid
det senaste läsåret som gäller. Men om de
som inte når upp till 30 p har "extrapoäng
från åk l ", alltså under första året klarat
mer än 24 p och efter 2 år har presterat
mer än 54 p kan peka på sitt totalt
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att vara utformat för självstudier. Denna
undervisningsform har provats i liknande
kurser på Chalmers, där det hela har fallit
väl ut.
Vi skulle också utse en kandidat till
grundutbildningsnämndens intemationali
seringsstipendium, dvs ett eller flera re
sestipendier som skall delas ut för fram
stående insatser inom grundutbildningen
på KTH. Efter lite diskussion enades vi
om att föreslå Carl-Olof Stawström som
elektros kandidat. Hur det går för honom
får vi se den 21 mars, när stipendiet delas
ut.
Som information presenterades studie
nämndens remissvar till framtidsgruppen.

Remissgruppen hade tagit fasta på de syn
punkter som kom fram på föregående
möte, och sammanställt dem på ett före
dömligt sätt.
Grundutbildningens dag diskuterades
lite flyktigt.Det fanns för lite information
information för att kunna komma med
några konkreta förslag till vad man skulle
kunna göra av den. Detta skall i stället tas
upp på nästa möte (som redan har varit,
när detta läses).
En, liksom alltid, god middag ut
gjorde en av de mer uppskattade punkterna
på dagordningen.

sett goda studieresultat och på så sätt få
studiemedel. Förövrigt gäller att den som
inte når upp till studiemedelsgränserna och
som har ett vettigt skäl till det som helst
är dokumenterat på något sätt har stora
möjligheter att få studiemedel. Sådana
skäl kan vara t.ex. sjukdom (läkarintyg),
repövning, ideellt arbete för kåren mm.
För den som inte får studiemedel
pga alltför få poäng finns möjligheten att
arbeta minst halvtid under en termin och
under tiden klara av minst 8 poäng och
därefter söka studiemedel igen. Det går
då oftast att få studiemedel för en termin
och om den terminen går bra (minst 15)

vara inne i studiemedelssystemet igen.
För åk 3 kommer det att vara in
formation inför valet av inriktning på
onsdagseftermiddagarna under period 7.
Turordningen för inriktningarna är 13/3:
Industriell, 20/3: Elektronikkonstruktion
och Fysikalisk och den 10/4 Datorsys
temteknik och Telekommunikationsteknik.
Valbroschyren och va1blankett kommer all
var klar till period 7.

MagnusL

Ha det bra!

StudievägledarnE

ROCK
i 12:an

Årets stora musikhändelse går av stapeln fredagen den
12.e April. Ett tiotal band kommer att få RpB, Woodstock
eller vad ni vill att framstå som ett fioss i universum.
Glöm ej bort..... .

1/3

PResqutt tillika Elektromästerskap i dart,
ölhäfv och hockeyspel. SMusK spelar på kåren.

15/3 PResqutt
12/4 PResqutt och ROCK I 12:an
29/4- Elektrosektionens nyårsfirande med bl.a
stugkör och vårbal (se helsidesannons).
1/5
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Var tog den sista
kronan vägen ?
,./.-;."'/", •

Tre studenter sitter nere i baren och delar på en stor stark.
Ölen kostar 2 5 :-, de tar upp varsin tia och betalar. Bartendern
lämnar tillbaka fem enkronor, de tre studenterna tar varsin enkrona
och ger bartendern de återstående två i dricks.
Nu har var och en betalt nio kronor, summa 27:-. De betalte två
kronor i dricks, summa 29:-. Här utbryter tumultet. Var tog den
30de kronan vägen . . .

•

Vi gillar problemlösare och folk som håller ordning på ekonomin.
Därför är duktiga civilingenjörer och civilekonomer alltid välkomna
till Ericsson för att göra karriär hos oss. Vi är en världsomspännande
koncern inom telekommunikation med försäljning i över 80 länder,
65 000 anställda och egna fabriker och anläggningar i 32 länder.
Vår omsättning 1989 var 40 miljarder kronor och vinsten
fördubblades på ett år.
Låt oss veta om du är intresserad av en karriär på Ericsson.
Kontakta oss för ett orienterande samtal:
Ericsson Telecom AB - Peder Möller 08 - 7 1 9 19 65.
Ericsson Business Communications AB - Kristin Hagström 08 - 742 46 9 1 .
Ericsson Cables A B - Ulf Mickelson 0650 - 1 7 0 00.
Ericsson Radio Systems AB - Inger Nyström 08 - 575 19 66.
Ericsson Radar Electronics AB - Louise Heime 031 - 67 22 36.
Ericsson Network Engineering AB - Kurt Trogen 08 - 721 7 1 96.
LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 08 - 726 28 07.
Ericsson Components AB - Irene Wallin 08 - 757 43 65.

ERICSSON

-·- ···-
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Att exjobba i Tanzania
eller

två svenska teknologer släcker
ljuset för 20 000 afrikaner
Här följer en berättelse frlln Stefan Arnborg och Anders Johansson, tvll E-86:or som
tillbringade tre veckor pil landsbygden i Tanzania. Tanzanias ledningsnät är inte som andras.

S

tefan Arnborg och Anders Johansson
är två E-86:or som pluggar på energi
respektive industriell inriktning. Institu
tionen för elektriska energisystem fick en
förfrågan om de kunde hjälpa till med
att utvärdera förlusterna i ett litet lokalt
elkraftsystem i norra Tanzania. Insti
tutionen tyckte att detta kunde vara ett
lämpligt ex-jobb för två personer. Upp
draget kom i grund och botten ifrån det
svenska biståndsorganet SIDA. Efter en
hel del förberedelser så satt två teknologer
samt handledaren Lennart Söder (studie
rektor för energiinriktningen) på planet
med destination Kilimanjaro airport.

Krigsmateriel

I baggaget hade vi bl.a. en bärbar PC
samt fyra tång multimetrar. Av någon un-

derlig anledning så klassas datorer som
krigsmateriel i Tanzania, vilket fick till
följd att den omedelbart konfiskerades.
Efter drygt två timmars dividerande med
tullpersonalen så fick vi tillbaka datorn
inklusive en bunt tullhandlingar. På fly
gplatsen så väntade två tanzaniska elin
genjörer samt chaufför. Alla tre var
anställda av TANESCO, som är Tanzanias
motsvarighet till Vattenfall.
Del var dessa två tekniker som fixade
tillbaka datorn ty vi hade lite svårt med
swahilin, som är det språk som gäller i
landet. Tång multimetrarna, som skulle
användas för att mäta strömmar och effek
tflöden i kraftsystemet, skulle efter avslu
tat uppdrag doneras till TANESCO. Efter
som multimetrarna skulle föras in i lan
det men inte ut ur det, så fick vi lik-

som glömma bort att tala om vad vi hade
i baggaget. Delta för att vi inte hade
tid att invänta den tulldeklareringsprocess
som annars skulle blivit fallet. Erfaren
hetsmässigt så skulle en sådan procedur
tagit månader. När vi kommit igenom
tullen med dator och allt så kunde vi bege
oss till staden Arusha för välbehövlig vila.

Byn Babati
Dagen efter så började färden till byn
Babati vars elsystem vi skulle undersöka.
Babati (som enligt uppgift hade 20 000
invånare) var inte större än en svensk
by med 500 invånare. Elsystemet drevs
av två dieselmotorer och systemet var
inte större än 500 abonnenter. Det fanns
egentligen tre dieselmaskiner men på den
tredje maskinen så hade en kolv kommit

Elsäkerhet är ett helt okänt begrepp i Tanzania. Notera särskilt bi-boet på den högra bilden!
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En avbrunnen ledning reparerades snabbt med najtråd och gamla trasor.
ut genom motorblocket. Kolvarna hade en parträden skulle ersättas med ny. När
diameter av ungefär 3 dm. Men eftersom det var gjort och säkringen åter på plats
underhållet varit mycket eftersatt under så uppmättes 270 Ampere vilket var nytt
10-års tid så var det ganska bra att två rekord. Dock var frekvensen endast 48.4
Hz. Det dröjde bara någon minut inaggregat fungerade.
Arbetet med att kartlägga och elek- nan hela systemet stannade och mörkret
triskt mäta på systemet började omgående. lägrade sig över byn. Den nya lasten
Det visade sig snabbt att huvuddelen av som vi kopplade in gjorde att dieslarna
alla knivsäkringar i distributionsnätet (på inte alls orkade med. Eftersom det i detta
400 V sidan) var kortslutna med kop- läge inte fanns något att mäta så packade
parträd. Orsaken var dels att det gick mer vi ihop och avslutade kvällens mätningar.
ström än vad säkringarna tålde (160 A) Strömmen kom dock tillbaka efter en halvoch dels att när en säkring gått sönder timme.
så fanns det ingen ny att sätta in. Detta
Morgonen efter var våran swahili tagjorde att vi blev vana vid att mäta upp !ande chaufför mycket ivrig att visa oss
något på den mätplats vi var på kvällen
strömmar av storleksordningen 250 A.
Varje kväll var dock belastningen stör- innan. När vi kom fram så förstod vi
re än vad dieselaggregaten orkade produc- vad han hade försökt tala om på tecken
era. Detta avhjälptes med att en kille åkte språk. Nolledaren i den trefasledning vi
runt i byn och drog ur dessa kortslutna studerat kvällen innan låg nämligen efter
säkringar. Det gick till så att han tog backen. Ledaren hade gått av mitt emel
på sig en tjock gummihandske och ryckte Ian två stolpar. Vissa uppgifter tydde på
snabbt ur säkringen för att inte bränna sig att det troligvis hade varit kortslutning i
på den glödande koppartråden som var lin- den fas vi insisterade på att koppla in
dad runt säkringen.
kvällen innan. Strömmen i nolledaren
visade sig vid en senare uträkning varit
270 A i stugan
130 Ampere p.g.a. asymmetri. Efter
Så en kväll när vi skulle mäta toppbe som ledararean endast var 25 mm2 så hade
lastningen så fann vi en säkring där kop den under natten brunnit av. Den lokale
partråden runt säkringen brunnit av. För elverkschefen var dock inte alls arg på oss
att mätningen skulle ge ett användbart re utan dom skulle fixa den avbrända lednin
sultat så insisterade vi att den trasiga kop- gen. Senare samma dag såg vi att så var
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gjort, de hade knutit och najat ihop de två
ledarändarna.

Isoler a med tr asor

Elsäkerhet är ett totalt okänt begrepp på
dessa breddgrader. Vägguttag existerar
inte utan man lindar en trasa runt de
ihoptvinnade skarvarna. Flera transforma
torer går dagligen överbelastade ibland till
det dubbla utav märkdata. Symmetrering
av last förekommer inte alls. Toppnoter
ing var 36 ggr's skillnad i ström mellan
faserna på ett och sammma ställe.
Att exjobba utomlands kan varmt rek
ommenderas. Det är mycket utveck
lande att ställas inför annorlunda prob
lem särskilt i andra kulturer. Kackerlackor
i maten på byns finaste restaurang resp.
en meterlång giftorm slingrande alldeles
utanför restaurangtrappan tillhör inte det
vanliga här hemma.
När vi ända befann oss i landet pas
sade vi på att besöka alla nationalparker i
norra Tanzania. Däribland Serengeti och
Ngorongoro kratern. Vi passade även på
att bestiga Afrikas högsta berg och jordens
högsta fristående berg -Kilimanjaro. Men
det är en annan historia.

Text: Stefan Arnborg
Bilder: Anders Johansson

efffissiffl

Nr 2-91

Skulle ni vilja ha huvudrol
len i vår nästa film " Långt
ner i halsen 111 ?

Joakim JQ Quensel
16
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Robinson Cruse Pre
••

'

Mata gärna djuren.
0

A

Det gäller att inte bli pil-sk.

We are fammily....

rets första pre-skutt (sam� minst ett
�ill vid denna tidnings utgivning) har
gått av stapeln. I pereferin fanns även ett
skutt på Kåren, men det var som vanligt
händelserna nere i 12:an som skulle hitta
sin plats i historieböckerna (läs emissi!!!!JIJ).
Eftersom "Freda'" spelade på Kåren
var temat denna gång helt logiskt "Robins
son Cruse". Svalkande kokosnötter, bongo
trummer, SO-meters olympia-size bassäng
(nästan i alla fall), samt brunbränd per
sonal bidrog till den rätta Söderhavsstäm
ningen.
Den värsta solbrännan hade en familj
(till 50% bestående av undertecknad)
vilka enligt uppgift hade intensivsolat i
8 timmar under 12 stycken parallellkopp
lade 10 MWattssolarier. Efter en halv
timmas festande (3 öl och 4 kokosnötter)
senare upptäcktes på muggen "bieffek
terna" vilka hade nått oanade proportioner.
Tyvärr så försvann dom i samband med att
solbrännan flagnade av...
Musiken flödade, polen nyttjades, ölen
svalkade, jag kommer inte i håg någe mer.
Ännu ett hellyckat pre-skutt har gått till
historien!

Joakim JQ Quensel
Lets go bongo in the jungle.

Snygga ben!
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SNOORD

ust när man började ana att våren
kanske kommer i år också, slog den
till, Vintern. Jag trodde vi skulle slippa
den i år, men ack vad man kan bedra
sig. Nåja, snö kan ju faktiskt vara gan
ska trevligt också, men jag föredrar nog
sommaren i alla fall. Tyvärr är det långt
dit och många tentor som skall klaras av
(försöka i alla fall) innan dess.
Den senaste perioden har jag ägnat en
stor del åt att jaga folk till olika uppdrag
inom utskott, nämnder mm. Det är attans
så svårt att hitta någon som vill ställa upp.
Varför denna ovilja? Det är varken särskilt
tråkigt eller jobbigt att vara med på ett litet
hörn. Förresten kan man ju aldrig veta,
förrän man prövat själv.
Just nu händer det en hel del som
berör oss och vår utbildning. Framtids
gruppen har ombildat sig, och kallar sig
numer samordningsgrupp. I den ingår
valda delar av den gamla gruppen samt
en teknolog - jag själv. Denna grupp
skall arbeta med utformandet av de tre
nya inriktningarna, som som skall följa det
grundläggande 100-poängsblocket.
För att göra detta så smidigt som
möjligt har tre profilgrupper, en för varje
inriktning, tillsatts. Vi har en teknolog
representant med i varje, så om du har
några åsikter om vad vi borde ha med,
eller absolut inte ha med, i framtiden,

tycker jag att du skall ta kontakt med
någon av dem. Vilka dom är? Jo ...
Carl-Mikael Zetterling
Peter Thärning
Roger Hugosson

Informations
teknik
Elektrofysik
Industriell
systemteknik

Samtliga E87.
Grundutbildningsnämnden har beslutat om
de, av PEGAS, föreslagna spärrarna. Det
ursprungliga förslaget godtogs, med vissa
smärre förändringar. Fortfarande måste
man klara av minst 30 poäng per årskurs
för att fä gå vidare, men det gamla kravet,
att alla tidigare kurser måste vara avkla
rade, har ändrats till "väsentliga kurser".
Dessutom kommer inte det nya systemet
verka retroaktivt, som det skulle ha gjort
enligt det gamla förslaget. Alla som går
i högre årskurser kan alltså andas ut, ni
slipper börja om från ettan, eller tvåan!
Nu lämnas också lite större frihet för
lokala varianter av spärrar, dock med min
imikravet på 30 p per år.
Den 2 1 mars är det grundutbildnin
gens dag i hela landet, så även på KTH.
Mer om den kan du läsa på annat håll i
tidningen. Jag vill bara passa på att göra
lite reklam för den här och nu. Det är bara
Du, som kan göra den här dagen till något

vettigt. Det gör du genom att komma
till skolan och vara med, i stället för att
sitta hemma och plugga, tvätta bilen, sova,
eller vad man nu kan tänkas ha för sig,
på den extra lediga dagen som skolan så
vänligt har försett dig med.
Nu börjar klockan närmar sig manus
stopp, och sektionens SNO har fallit in
i den gamla vanliga propagandajargongen
(en arbetsskada). Jag tycker det här är ett
alldeles utmärkt ställe att sätta punkt för
det här snoordet, så jag gör väl det

MagnusL

Grundutbildningens dag
G

rundutbildningens dag är ett jippo, • Håller utbildningen likvärdig kvalitet
genast någon i studienämnden och dela
som går av stapeln den 21 mars i år.
överallt?
med dig av dina ideert
Då är det tänkt att forskare, elever, lärare • Hur kan lärares och elevers engagemang
Den 2 1 mars har vi en unik möjlighet
och skolans personal skall diskutera frågor
i undervisningen stärkas?
kring grundutbildningen. Alla landets • Vem har ansvaret för kvaliteten i utbild- att lära känna vår utbildning på ett lite
annorlunda sätt. Få höra åsikter från
högskolor skall vara med, och alla olika
ningen?
"andra sidan", kanske ställa våra lärare,
utbildningar kommer att beröras.
Exakt
vad
som
kommer
ske
på
Elektro
och varför inte linjenämnden, mot väggen.
Initiativet till det hela togs i höstas
är
inte
fastlagt.
Kansli,
linjenämnd
och
Grundutbildningens
dag blir vad vi gör
av högskoleutredningen. Grundtanken är
studienämnd
arbetar
som
bäst
med
detta.
den
tillt
att framhäva grundutbildningens betydel
se. Den är ju, trots allt, en inte alltför Har du några tankar om vad man skulle
Din alldeles egen SNO
liten del av högskolans verksamhet. Trots kunna göra av dagen? Uppsök i så fall
detta hamnar den ofta i skymundan - det
är forskningen som framstår som viktigast.
Aktiviteter under dagen blir t.ex. före
Tentamensresultat period 3
läsningar, seminarier, diskussionsgrupper
och studiebesök. Alternativa undervis
Årskurs 1 Envariabel
206 tentander, varav 1 3 1 godkända (64%)
ningsformer skall prövas och examina
174 tentander, varav 82 godkända (47%)
Årskurs 2 : Vektoranalys
tionsformer diskuteras.
Årskurs 2 : Digitala kretsar 170 tentander, varav 1 10 godkända (65%)
Årskurs 3 : Tel, del 2
125 tentander, varav 97 godkända (78%)
Exempel på frågor som kan behandlas är:
Årskurs 3 : Halvledarkomp. 172 tentander, varav 86 godkända (50%)
• Hur kan svensk högskoleutbildning häv
da sig internationellt?
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Asea Brown Boveri - teknik över �Ila gränser

ABB Tekniska Röntgencentra/en (TRC) i Täby utanför Stockholm är ett litet bigbtecb-företag i ABB-koncernen.
Eva-Britt Pers-Andersson, bergsingenjör, och Alf Karlsson, mekanist, är två av ca I 00 medarbetare.

"TRC arbetar med oförstörande provning. Vi kon
struerar och tillverkar provutrustningar anpassa
de för speciella uppgifter vilket spar tid och peng
ar åt kunden. Ofta utför TRC också själva
provningarna.
Defekter som kan leda till sprickor i materialet
är det vi letar efter. Vi provar med bl a ultraljud
och virvelströmsteknik för att hitta svårfunna och
farliga sprickor. Ibland används TV/fotokameror
för visuell inspektion. Nästan alla våra utrust
ningar är fjärrstyrda små underverk av finmeka
nik, elektronik och datorer.
Genomgående är det avancerade provningar i
svår miljö och med höga säkerhetskrav.
Kärnkraftsinspektioner dominerar, främst tester
av reaktortankarnas svetsfogar. Från insidan! Det
är tufft- många prov ska utföras i trånga utrymmen
på ned till 20 meters vattendjup och under radio
aktiv strålning.
I takt med datorutvecklingen blir vi bättre och
bättre. Styrsystemen för utrustningarna kan göras
allt mångsidigare. Dessutom blir utvärderingen av
provresultaten både snabbare och säkrare.
TRC är stora i Sverige och Finland. Nu siktar
vi bl a på den fyra gånger större amerikanska mark
naden för kokvattenreaktorer. Eftersom vi är först
i USA - och i världen - med invändig provning av
dessa har vi ett försprång."

Vi hittar
sprickor
innan de blir
kritiska!
ABB-koncernen erbjuder spännande arbets
uppgifter inom fler teknikområden än du
anar. Härfinns bredden - bärfinns djupet.
Detgivna valetför unga, driftiga ingenjörer!

jl 11 11
,.,1,11
ASEA BROWN BOV E R I
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E-Skidresan 91 eller Kittelfjäll 91 eller bussresan 91 eller off road 91 eller
strömavbrotten 91 eller stormen 91 eller isig off pist 91 eller... Ja kärt barn
har många namn. Alla speglar i alla fall den beryktade skidresan som SO-talet
E-teknologer gjorde helgen den 24-28 januari i år.

S

om ni förstår så hände det mycket.
Här följer en redogörelse för vad som
hände och inte hände i tur och oord
ning. Vi började med middag i tolvan där
det serverades renskav med tillbehör, och
glass med varm hjortronsylt till efterrätt
- suverääänt gott (och välbehövligt visade
det sig). När vi tryckt in alla våra ägodelar
i Sören så bar det av. Sören det var
bussens namn, busschaffisama var Sivert
och Sören igen!
Våra reiseleiter Monika H, ·oöran H och
Roffe W såg till att vi hade det trevligt
med videofilmer, spel och frukt mm. I
Sundsvall skulle vi rasta vid Statoil men
vi passerade som en oljad blixt och ham
nade i Härnösand i stället. I pausen
serverades renklämma och uppfriskande
vargtass. Senare presenterade sig fyra
stycken televerkare som var med på re
san. De hade presentutdelning och alla
fick varsin mössa och ett specialdesig
nat liftkort med Televerket Radios logo
type. De lovade att de skulle övertyga
liftskötaren att godkänna liftkortet (juste
sponsring, man tackar så mycket).

Öööhh! Har' u inga egna laggar att stå
pd, VA!?

Det var bra drag i bussen ...

Med pannlampa mot after ski.
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Vi kom så småningom upp i Lappland
och en del sov, men det gjorde inte buss
chaffisarna. De hade fullt sjå att hålla sig
kvar på vägen, det var nämligen full storm
och ren isgata. Efter åtskilligt klickande
i ABS-bromsarna och diverse bredsidor
fick chaffisarna nog och stannade Sören
alldeles före en brant nerförsbacke med
en sväng i. Det var dags för snökedjor.
Klockan 6.30 gled Sören försiktigt ner för
backen men även med snökedjor kanade
han. En halvtimme (4711 ABS-click)
senare kom en uppförsbacke. När Sören
närmade sig krönet gick det långsammare
och långsammare och till sist gick det inte
framåt längre utan bakåt. Sören gled helt
enkelt bakåt och åt sidan och hamnade i
diket. Snyggare fickparkering får man leta
efter! Det var bara slagsidan som var lite
väl stor. När Sören klev ut ur Sören för att
kolla läget kanade han förbi hela Sören in
nan han fick stopp (Således: det var rejält
halt, långfärdsgrillor hade varit bra).
Hotellet vågade inte ut med sin buss
för att hämta oss så vi fick vänta på
bärgare. Några sov, en del underhöll
sig med Döda Poeters Sällskap, andra
besökte LTH-bussen (teknis i Luleå) som
kom bakom oss. Reseledarna tänkte att
vi kanske skulle frysa så de delade ut
tröjor med fint tryck på framsidan och
Vattenfall på baksidan (en får tacke så
mycke). LTH hade sniffat lite på diket
tidigare men kunnat bärga sig själva. Det
kom en mjölkbil i full fart som försökte
komma upp men även den gled tillbaka
fast som tur var inte lika snett som vi.

Lavinfara?

Klockan 10.30 kom sandbilen och bärgare
885. En massa sand vräktes ut, bärgaren
tog spjärn, vajern spändes och Sören kom
sakta men säkert upp ur snövallen. 4-5
mil och två timmar senare var vi äntligen
framme. På hotellet hade de varit snälla
nog att byta vår frukost mot lunch och
serverade gli.ihwein när vi kom in.
Det blåste 40 m/s på toppen så liftarna
var stängda men vi gick ändå ut och hade
snöbollskrig mot LTH =)den kong
lig &-sektionen visade som vanligt sin
övermakt. X antal interna mutningar
och lite pulkaåkning senare serverades det
varm choklad (smaksatt med lite mer än
bara choklad!).

SPRIT!
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Så var det då dags att basta. Att trycka in
30 elektriker i en bastu för 15 visade sig gå
och det blev en härlig stämning, speciellt
tack vare bastusångerna och bastuölen.
Bastubadningen avslutades dock av ett
strömavbrott. Efter någon timme hade
i alla fall Vattenfall gjort sitt och elek
tronerna kom tillbaka.
Efter middagen anordnade hotellet en in
omhus skidtävling på dansgolvet mellan
LTH och KTH. KTH vann klart de två
första loppen men LTH:s resledare klådde
våra på den snabbaste tiden och utsågs till
segrare.

Höger vänster höger vänster höger...

Det var segt att komma upp till frukosten
8.30 på lördagen men det gick tack vare att
det slutat blåsa och skidåkningen hägrade.
Eva J fyllde år och blev därför försten att
få vamingsskylten. Tyvärr hade tövädret
i veckan och stormen gjort sitt. Backarna
var isiga och inte alls lustiga. Vid lunchen
var det dags för näste man att få vam
ingsskylten. Janne L hade lyckats slå upp
ett jack i hakan vid landningen efter en
viss luftfärd.
Arrangerad bild på engagerad arrangör.

Klockan tre samlades alla vid toppen och
där .hade vi stafett i uppförsbacke, sedan
bjöds vi in i toppstugan där vi drack
gltihwein och berättade historier. Några
fick priser för diverse bravader/historier
(tack Philips) och televerkama snackade
lite om sitt. Medan vi satt i den mysiga
toppstugan med ripor och lokatt mm hade
de strömavbrott nere i hotellet så det var
bra att vi fick var sin fackla när vi skulle
ner. Rätt gissat! Vi åkte i fackeltåg ner
till hotellet - läckert.
Väl framme så visade det sig att Ohms
lag tillämpats på kraftledningarna så det
blev bildvisning i baren. Sam (hotell
föreståndaren) visade bilder som gjorde
all man fick tårar i ögonen. Ravinerna
(de flesta backarna är naturtillverkade)
hade för två veckor sedan varit fulla med
djupsnö! Kittelfjäll är utan tvekan ett
toppenställe när rätt förhållanden n'ider.

Ser ut att gå trögt. Kanske vallat fel.
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Hur gör man egentligen?

effiissiöfiää

Nr 2-91
Efter ytterligare en rejäl bastubadning, den
här gången utan strömavbrott, var det mid
dag som för övrigt var lika utsökt som
alla måltider på det här plejset. Lik
som förra kvällen hade vi hela matsalen
för oss själva så vi kunde sjunga som
bara E-Osquarul... förlåt Osquar och Os
qulda kan. Erik D trollade lite och An
ders J fick demonstrera hur det gick till
när han tappade luften i en rätt skaplig
vurpa. Givetvis var det värt varningsskyl
ten. Hessu gav dessutom Jens R och Hen
rik S ett nödkit innehållande viktiga saker
såsom toalettpapper och önödproviant i
form av öl. Den spaceade manicken hade
dessutom kommunikationsutrustning och
en "Press Here"-knapp att använda när
man kommit vilse. Jens och Henrik hade
änämligen letat efter en backe bortom
stora ravinen men inte hittat den och stället
fått en läåång off-pist tur ut i vildmarken.

Här spelas det plockepinn

Det snöade lite på natten så på söndagen
var det något mera snö men fortfarande
isigt i backarna. Hellen druttade in i en
björk och yppade "man kan ju tro att jag
är en björk- fetischist" detta gav henne
varningsskylten. På eftenniddagen ord
nades parallellslalom-tävling med riktiga
vikkäppar. Bucklan gick till Lukas som
vann över Pontus i den hårda finalen.
Bästa tjej var Jenny C som dessutom slog
ut flera killar. Osquar A var siste man
att få vamingsskylten för hans skidor ville
inte följa med när han satsade i starten (lite
löst spända binningar kanske?).
Bussresan hem gick tack och lov smärtfritt
och vi var framme på Teknis klockan 6.
Då inmyndigades frukost i tolvan.
För övrigt var det ju såklart en hel del bus
och prassel på kvällarna, som tex Gunnars
snöpåse, Sofias sängras mm. Men lite får
allt vara hemligt eller spridas ryktesvägen.

Lutande buss - eller sned fotograf?

Till sist vill jag bara avge ett stort tack
till arrangörerna som ordnat en resa som
blev toppen trots an vädrets makter satte
massor av käppar i hjulet. Jag vågar inte
länka på hur kul det hade blivit om det
hade varit pudersnö och helikoptern hade
kunnat lyfta!
Hllkan Dicander E90
Foto: Anders Johansson E90
+ dom som Mnade Ronnys kamera

Utför eller pd tvären, smaken är olika.
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Gourmet spalten
Och vad sägs om en liten pate? Det låter
så avancerat men är så urbota enkelt att
göra. Bara att smeta ihop alla ingredi
enser, ner med smeten i en form och så in i
ugnen eller för en del pateer in i kylskåpet.
Serveras skivad med t.ex. en god brödbit,
cumberlandssås, någon smaskig dressing,
små inlagda gurkor, salladd, m.m , m.m ....

�
�

Lantpate

Makrillpate

Kycklingpate

1 paket kycklinglever(ca 400g)
1 gul lök
300g köttfärs
1 l /2tsk salt
2krm svartpeppar
ltsk timjan
2msk vetemj �
--�
2 ägg
2dl lätt creme fraiche

2 stora rökta makrillar(ca 800g)
2 gula lökar
250g mjukt smör
250g kesella
l msk pressad citron
1tsk salt
2krm vitpeppar
1dl finhackad dill
4 hårdkokta ägg

4 kycklingfileer, ca 500g
ldl hackad persilja
1 1/2 dl lätt creme fraiche
3 ägg
1tsk salt
lkrm svartpeppar
lmsk potatismjöl

Sätt ugnen på 200° . Halvtina och dela
levern i bitar. Skala och grovhacka löken.
Mixa lever och lök i mixer till en slät
konsistens. Lägg i övriga ingredienser och
blanda till en jämn färs. Häll färsen i en
smord avlång form, ca 1 1/2 liter. Grädda
i nedre delen av ugnen 50-60 minuter. Tag
ut paten och låt den stå ca 15 minuter
innan den stjälps upp.

Rensa makrillen. Skala och hacka löken.
Fräs den i lite smör och låt den svalna.
Rör smöret mjukt eller eller kör i mixer.
Tillsätt Kesella, lök, makrill, citron, salt,
vitpeppar och dill. Kör till en jämn
smet. Görs paten utan mixer måste löken
och makrillen finhackas eller mosas. Klä
en avlång aluminiumform, 2 liter, med
plastfolie. Lägg i hälften av smeten och de
skalade äggen efter varandra. Täck med
resten av smeten. Ställ paten att kallna
över natt i kylskåp.

0
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Sätt ugnen på 175° . Skär två av kyckling
fileerna i stora bitar och två tunna skivor.
Mixa kycklingbitarna, persilja, lätt creme
fraiche, ägg, salt, peppar och potatismjöl i
mixer. Varva färsen och kycklingskivorna
i en avlång form, ca 1 1/2 liter: Grädda
paten i nedre delen av ugnen ca 45 min
uter. Tag ut paten och låt den stå ca 15
minuter innan den stjälps upp.

Tack & hej, leverpate!
Blenda

LIFTKORT
KITTELFJÅLL
25-27 Januari 1991

Vi önskar Dig en
trevlig weekend

ah)

Televerket

fil Radio
Toppenjobbet når Du hos oss
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Televerket

filRadio

för Dig, som vill upp!
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NOlleuppdraget som försvann.....
Den mycket skarpsynta ettan har dt den felfria &missi_Q@ff hittat Lite tekniska förklaringar om Impedanser
ett litet misstag. Dd Doqumentären kan ses som en bilaga och sådant skadar ju inte att nämna när
till smissi_Q@n fdr det stora konsekvenser. Chefsemittueren man skall lura folk .Denna text trycktes
på ett reklamliknande blad och dis
kallade genast till sig berörda parter och fattade det för upp
tribuerades i områdena nära centrum. Vi,
ettan viktiga beslutet att publicera nOlleuppdraget i &missi_Q@IJ. i &ffiissi_Q@IJ, dåvarande Doqumentären var
Efter mycket letande fanns historien om n0lle8 och dess givetvis på plats för att bevaka spektaklet.
''föredetta" medlemar (nOllan är ju död och begraven sedan
länge), under .filnamnet tele.tex. Kanske inte sil underligt Telefonerna ramlar in
att vi i klippningen av Doqumentären inte kunde finna detta En perfekt fotoplats på A-lagets bänk fick
vara utgångspunkt för våra iakttagelser.
nOlleuppdrag.
Men väntan var icke förgäves, utan när ar
lokaler och detta ger mer än 250 kr extra
bara på "Teknis" brevlåda under 12 tim
mar.
Med pendeltåg tog vi oss ut till Tumba
Centrum för att söka upp några tele
verksarbetare (utklädda sådana) men icke
några. Till slut kom en vit skåpbil sakta
körande upp mot centrum. Ur denna
hoppade några välkända ansikten ut. Bilen
dekorerades med affischer, säkert skänkta
av Televerket själva. En dator riggades
upp på ett bord utanför bilen och sen kom
en läng väntan. Hade några människor
gått på detta?

"På grund av den nya omläggningen till
08-omrddet kan det hända att er telefon
inte passar in i det nya nätet. Vi ber er
därför att uppsöka oss i Twnba Centrum,
så kan vi justera din telefon gratis!!"

"Det ringer bara massa underliga människor hela tiden."

betsdagen var slut för de flesta människor i
området, kom en jämn ström av gamla och
unga för att fä sina teleprodukter testade.
Det är märkligt vad många telefoner folk
samlar på sig. En del kom med hela sju
stycken och det såg minsann tungt ut. En
analys med datorn sorterade ut de "dåliga"
telefonerna som genast under- söktes mera
grundligt inne i bilen. Undersöktes och
undersöktes förresten. Ett evigt bankande
innefrån bilen vet jag inte om man kan
kalla undersöka, men kunderna såg glada
ut när de fick tillbaka sin telefon med or
den: "Den är OKEY nu". Det Konglig
Skrenderi var givetvis där med en telefon
också, för att testa nOllans talanger. Nu
var fas ett avklarad.

Blir man lurad av Sussi, eller är det bara sus.i luren?
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eller lite svinn nian får räkna med
livet. Så kunderna ombads att ringa ett
telefonnummer, vars adress var en tele
fonl<iosk på Karlaplan inne i city. Att
det var en telefonkiosk visste givetvis
inte Tumbaboma, utan de ringde· glatt.
I kiosken stod nOlle- gruppen part Il
med bandspelare och vansinniga ideer till
förfogande. Kunderna fick testa sin tele
fon med allt från att banka luren hårt i bor
det till att sjunga Bä, bä, vita lamm. Sam
talen dokumenterades och presenterades
på nOlleuppdragsredovisningen. Synd att
vi inte kan spela upp dem i aiffissig@U.

Televerket kontrollerar...

Inget hyss som detta kan ju undgå telever
kets egen personal. De ringde förståssupp
Telefonkiosken och möttes, som första
kund, av endast ett bryskt HALLÅ!! De
undrade varför just dom svarade, lite miss
tänksamt. Svaret Televerkets spion fick
var: "Man brukar svara när det ringer" och
"förresten skall jag själv försöka ringa,
men det ringer en massa underliga män
niskor hela tiden." Uppdraget slutfördes
självklart med att Telefonkiosken felan
mäldes p.g.a att den ringde hela tiden.

Håkan "Stolle" Stoltz

BO

Hiir provas det telefoner pd löpande band av de glada gossarna i televerkets kostymer.
Folk köade och det var knappt möjligt för Doqumentärens fotograf att komma in och
ta en närbild. Datorn pd bilden var nödvändig för att hinna spektrumanalysera alla
inringda sdnger.

24 april
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BUSSEN
Ett liv efter hjul?

lektrobussen är nu åter i drift efter
att under en dryg månad genomgått
ansiktslyftningar i plåt och själ samt fått
en annan bättre begagnad växellåda.
Under hösten 1990 fick bussen stå
ut med en hel del. Ungefär samtidigt
som växellådan började krångla kunde jag
märka en viss minskad respekt för bussen.
Kvarglömt skräp, körjournalen simmande
på ett grisigt golv samt en doft av gammal
tentapub började prägla miljön i bussen.
En del försök gjordes att dekorera vår
fyrhjuling. Inte bra, speciellt inte när det
gäller rutorna. Det är ju faktiskt så att
samtliga elektros medlemmar äger bussen,
varför man som enskild varken ska eller
har rätt att missköta den. Innan jag slutar
skälla vill jag även ta upp det här med
växellådan. Den nyligen pensionerade
lådan blev utsliten på dryga 12000 mil
och har ersatts av en yngre kollega frän
1985. Jag anser att en växellåda bör hänga
med längre än så och vill därför uppmana
er som kör att växla mjukt med den
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nuvarande lådan. Koppla ur ordentligt. körkort) för sektions- eller privata arrange
Tag god tid på er vid växling och låt ej mang. Bokning sker genom anteckning
handen vila på växelspaken under körning på almanackan i funkrummet. Ha ett bra
är tumregler som gör att lådan trivs.
bussår och var rädda om er, bussen och de
Som avslutning på risavdelningen får 15000 kronor som renoveringen har ko
jag nog även ge mig själv en känga för stat. Tänk på att ett 13000 mil gammalt
sent utskrivna räkningar och bristfällig in fordon inte tål lika mycket som ett nytt i
formation angående bussen under 1990. fråga om lastförmåga hastighet o.dyl. Blir
Bättring utlovas. Efter dessa barska rader ni missnöjda med något angående bussen,
vill jag raskt övergå till att ge beröm för så skäll inte på bussen utan skäll hellre på
det sätt på vilket ni, som använt bussen, mig.
skött körjournalsanteckningar och betal
ning av räkningar. Jag kan glatt konstateder Carakarl, Lasse Hibe
era att det inte finns något att anmärka
på. Ett stort tack också till den anonyme
bilvän som under hösten gav bussen en
reservdunk, samt till er som gjort en
liten insats som kanske inte syns men
som märks om den inte görs (tvätt, ol
jepåfyllning,städning m.m.). Slutligen vill
jag också informera er som aldrig hyrt
bussen samt er som ej fått reda på att den ��=r;:,;::,
finns om att alla på Elektro får hyra och
använda bussen (så länge den som kör har

Kor, bussar & mikrovågor

ånga är de saker som gör mig
förundrad i tillvaron. Kan någon
t.ex. förklara för mig varför pensionärerna
reser sig upp precis innan tunnelbanan
skall till att bromsa inför nästa hållplats?
Jag förvånas över den xakta timingen. De
lyckas alltid att befinna sig allra mest
längst ifrån något att hålla sig fast i
när lokföraren slår till bromsarna och jag
får hjärtat i halsgropen varje gång. Att
inte fler riktigt otäcka olyckor inträffar
är ett bevis på att skyddsänglar faktiskt
existerar. Fattar dom inte att det är lättare
att gå av när tåget har stannat?
Det är likadant på bussarna, fast där
verkar fler lida av den här åkomman.
Många har mycket bråttom att ställa sig
i en liten kö för att stiga av bussen, långt
innan den har stannat. Inte undra på att
det finns så mycket köer i detta land.
Vidare funderar jag över de elektriska
dörrarna på SJ-tågen. Ni vet de där med
en knapp eller trycklist som man petar på
och så glider dörren upp ett antal sekun
der så att man kan passera igenom. De
här dörrarna GÅR att få upp med större
besvär också, genom att strunta i tryck
knappen och slita i dörren manuellt med

muskelkraft istället. Fast varför undrar
jag. Kan det vara för träningens skull?
Och varför är det nästan alltid uteslutande
lite äldre och kanske lite muskelsvagare
som brukar stå och slita med dessa dörrar
och ibland t.o.m. fastna i dem. En gång
tryckte jag vänligt på knappen åt en snäll
gammal dam som stod och kämpade med
dörren till restaurangvagnen men det gör
jag nog inte om så skrämd som hon blev.
Sen var jag på en föreläsning i mikro
vågsteknik. Intressant. Föreläsaren be
skrev tre applikationer med mikrovågor

där en förresten hade med bussar att
göra. En annan rörde kor. Det var
på en bondgård där koma fick så kallat
kraftfoder. Problemet var att koma tyckte
så mycket om detta foder att de kunde äta
ihjäl sig. De som åt ihjäl sig var de som
var kraftigast och som alltså kunde roffa
åt sig mest mat, och de som fick mest mat
var de som blev kraftigast osv.
Problemet löstes med hjälp av mikro
vågor där en liten låda bestående av en
passiv u-vågskrets hängdes i örat på de
kraftigaste korna. Denna passiva krets
kunde identifiera sig till den sändare som
var monterad vid utfodringsmaskinen av
kraftfodret. Principen var att när de
kraftigaste korna var i närheten så var
maten slut, maskinen släppte helt enkelt
inte ut något kraftfoder. Enkelt men
genialt.
När jag berättade detta för en kursare;
PeterW, så fick h�tn en fasansfull vision
hur det kunde gå på ifall denna teknik
applicerades på oss teknologer. Tänk att
komma fram till baren på pubar och squtt
och så är ölen alltid slut! Bläh ...

PeterT
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Studera Utomlands i Sommar?

S

ommaren 1991 kommer 13 tekniska
högskolor i Europa att arrangera en
staka kurser i tekniska ämnen. Initiativ
tagare till dessa är teknologer engagerade
i BEST (Board of European Students of
Technology), dvs Internationella Gruppen
på THS.
Kurserna varar i allmänhet två veckor
och undervisning sker i fyra timmar per
dag. Första kursen börjar 15 juni och
den sista slutar 6 oktober. Någon form
av examination ingår och diplom eller
något liknande kommer att erhållas efter
avslutad kurs. Varje kurs har runt 20
platser.
Förkunskaper: motsv. 2 år på hög
skola.
Obs! 10 platser på kursen i teknik- och
vetenskapshistoria (2p) är reserverade för
studenter från KTH. Ev. kommer KTH
även anordna rymdfysik grundkurs, båda
dessa på engelska.
Logi: Dn bor i studentrum eller in
neboende hos studenter.
Mat: Käket är kirrat.
Sociala aktiviteter: Kvällsaktiviteter
m.m. kommer att finnas.
Avgift: Kostnaden för kurs-kost-logi är
max 200 USD.
Ansökan: Sista anmälningsdag är 21
mars 1991 och lämnas in till Interna
tionella Gruppen, på kontoret, postfacket
eller hyllan i Maskinrummet på kårhuset.
Obs! Den 21:a är den absolut sista da
gen eftersom anmälningarna skall med till
BEST-konfP.rensen.

Ansökningsblanketter och mer informa
tion: Maskinrummet på THS.
Undrar ni över något så är ni alltid
välkomna till Internationella Gruppen för
att ställa frågor.

Markus Manninen, E89

BEST summercourses 1991
June 15-29

Technical University
of Budapest,Hungary

Energy Utilization of the River
Valleys in the Alps and
Adriatic Regions
Principles of Combustion

June 17-July 27 Ecole Central Paris,
France
July 1-12
Technische Universitelt
Energy and its Aspects
Eindhoven,Netherlands
Univerza v Ljublijana,
July 1-12
Robotization and CAD/CAM
Yugoslavia
University of Veszprem,
August 4-17
Ecology of Lake Balaton
Hungary
Royal Institute of
August 19-30
History of Science and
Technology,Stockholm
Technology
August 19-30
Helsinki University of
PaperMaking and Pulp
Technology,Finland
Technology
Aug. 19-Sept. 1 Ecole National Superieure
How to improve Service Lifetime
D' Arts et Metiers,France
of Metallic Materials
Aug. 28-Sept. 08 Tallinn Technical University East-West Trade and Cooperation
Estonia,USSR
Sept. 2-13
lnstituto Superior Technico
Computational Fluid Dynamics
Lisbon,Portugal
and Industrial Flow Problems
Sept. 15-28
Politechnika Warszawska,
Preservation of Monuments
Poland
in Poland
Sept. 21-28
Institut National Polytechnique PaperMaking in the New
Technologies for Our Future
de Grenoble,France
Architecture
Sept. 23-Nov. 06 Slovak University of
Technology Bratislava,
Czecho-Slovakia

Nytt Reftec på gång!
Här kommer en liten rapport från KF-2.
Där godkändes bland annat ett förslag
till stadga för Föreningen Reftec. Detta
är en idell förening som de tekniska stu
dentkårerna bildar för att ha en organ
isation som tillvaratar gemensamma in
tressen, främst utbildingsfrägor, även om
Sveriges Förenade Studentkårer omorgan
iseras och det Reftec vi har i dag, som är
en sektion inom SFS, försvinner.
Hur det går med detta är för tillfället
mycket osäkert. Efter att förra årets SFS
fullmäktige beslutade sig för en omorgan-

isation, har bland andra THS (vi) och Chs
(Chalmers) samt ytterligare två stora uni
versitetskårer lämnat in sina uträdesansök
ningar. Detta har fått SFS styrelse att
gå emot fulJmäktiges beslut och tilJ årets
fulJmäktige försöka fä en majoritet för be
varande av det gamla systemet.
Mer om SFS står i Bertil HelJmans
artikel "Mer om SFS" i denna tidning.

RpB-92 ?
Nu har även årets RpB stupat, precis som i
fjol var det helt enkelt brist på tillräckligt
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bra band som bringade projektet på fall.
Sä nu återstår väl bara att se om det blir
något nästa vår.
Edra KF-ledamöter
Patrik Lindell, E-87
Jakob Norrby, E-87
Bertil Hellmans, E-87
Mikael Hacksell, E-89
John Hellden, E-89

effiissiömffi

Nr 2-91

HE MMA HOS ...
••

CARL KOVAMEE S
eller

••

0

DET AR INTE LETT ATT GA PA TEKNIS,
MEN DET ÄR BALT!!
0

I det första av vdra hemma hos reportage sd tänkte vi naturligtvis göra en liten pdhälsning
hos den av vdra funktionärer som har den verkligt tunga posten, och som besitter den verkliga
makten här pd elektro. eiffissi_�@o presenterar stolt:

K

alle Kövamees E-89 är alltså våran
ekonomiansvarige funktionär med ti
teln: Kassör. Kalle har jobbat sig upp
igenom den hierarkiska funktionärslistan
med en imponerande has hastighet. Flera
av er minns nog att han bara sä sent som
förra året innehade posten som öfvrig.När
eiffissi�@O ringer för att tala om att vi
väldigt gärna vill göra ett litet reportage
hos honom samt att kanske kunna fä ta lite
bilder så låter han mycket glatt överaskad
i telefonen.
Som en naturlig del av vårat reportage
låter vi Kalle köra oss hem till sig in en
svart, mycket fint vårdad, Saab 900. Vi
börjar redan i bilen att lite försiktigt höra
oss för om Kalles familj. Kalle har en
mycket fin kontakt med framför allt sin
mor, och han försöker att hjälpa henne
så mycket han kan. Det framgår av att
han sköter det tekniska ät henne och då
framför allt hennes bil. Han offrar väldigt
stor tid åt att se till att hennes bil (en svart
Saab) mår bra och att den får tillräckligt
med körde kilometrar så att den inte står
och blir sur och svårstartad.
Medans vi befinner oss i innerstan pä
väg ut mot Bromma där han bor så visar
Kalle att han verkligen vet vad uttrycket
"tid är pengar" står för. Han beställer
alltså sin kvällsmat från favoritresturangen
(pizzerian mitt emot där han bor) via sin
mobiltelefon.
Kalle bor i en liten charmig tvåa i
Bromma som han har inrett pä ett mycket
smakfullt sätt med hjälp av sin flickvän.
Hon, den stora och ende, befinner sig
för tillfället i Lund där hon studerar Ki
nesiska. - Det känns jobbigt ibland ,
erkänner Kalle, men när kärleken är så
stor som vår, så betyder avstånd ingent
ing.
Lägenheten ligger i en mycket lugn
del av Bromma och för att kunna ta sig

Med datorn gdr allt lätt som en plätt.
in så måste man först passera en charmig
ytterdörr som leder upp i trapphuset. På
andra våningen har Kalle sitt lilla krypin
som han själv uttrycker saken. Det är med
stolthet som Kalle öppnar ytterdörren och
släpper in oss i lägenheten. Direkt in
nanför dörren så kommer man in i hallen,
en liten men funktionell hall som inte är
speciellt utsmyckad men som fyller sin
funktion. Direkt till vänster så ligger
köket. Fyllt med diverse föremål som är
brukligt i ett riktigt kök. Kaffebryggare
och .... tja, kanske inte så mycket mer
utan vi fortsätter den spännande rundvan
dringen hemma hos Kalle.
Direkt till höger efter hallen leder
en liten gång till sovrummet. En stor
hääärlig vattensäng dominerar intrycket,
den är som gjord för att kunna ligga
och gosa i. Ett vackert vitt sängöverkast
som matchar den fint dekorerade väggen
ligger på sängen och några kuddar ligger
utslängda på sängen så där lite lagomt
slarvigt på ett sätt som visar på en mycket
god smak.
Vi fortsätter vår rundvandring och
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kommer in i det kombinerade arbets och
vardagsrummet. På skrivbordet, som står
under ett fönster, finns en bild på flickvän-

_,. �
Döda växter blir som nya med mina gröna
fingrar, säger Kalle.

ernissifi
nen i en fin ram. Ett måste säger Kalle när
han ser våran frågande blick. En dator
pryder också sin plats på det överfyllda
skrivbordet, det synns att Kalle tar sin
utnämning till kassör på stort allvar, för
det ligger ekonomiska kalkyler och annat
som har med ekonomi att göra framme och
överst bland papperen.

När huvu't smackar in i detta träd, ja dd
vetjag att jag är hemma efter en blöt fest.

Vi ber Kalle berätta något om sitt
ovanliga efternamn och han slår sig ner i
soffan, lite längre in i vardagsrummet och
börjar berätta.
Kalles familj kommer ursprungligen
ifrån Estland och hans farfars far fick
namnet Kövamees som betyder stark på
det estniska språket, fast inte stark i rent
fysisk mening. Det var efter att ha vunnit
en öl-hävningstävling som farfars far fick
namnet som en form av hedersutnämnelse.
Vi undrar då om Kalle inte hade några
planer på att försöka försvara familjeäran
här på teknis men det är tveksamt om han
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någonsin skulle göra detta sa Kalle. Om
det däremot blev någon form av tävling
i trattomat-häv så skulle han nog kunna
fundera på saken. Tratomat frågade vi??
Jo förklarade Kalle, det går till så att man
tar och häller upp en flaska vin i en burk
med en slang i botten, sedan håller man
den ovanför huvudet och låter vinet rinna
ner i slangen som man har i munnen. Man
använder alltså tyngdkraften för att vinet
skall rinna ner i halsen, det går fort som
fan och man blir full som fan. Två flugor i
en smäll alltså säger Kalle med ett leende.
- Min farfar var sjökapten , berättar
Kalle, han var född pd en ö utanför
Estlands kust som hette Moon vilket ocksd
stod inskrivet i hans pass under rubriken
place of birth, han hade alltid väldigt
roligt när han kom till New York och gick
igenom passkontrollen.
Vi fortsätter våran genomgång av Kal
les lya och tittar oss omkring i det sista
rummet som vi just nu befinner oss i. Det
som dominerar är den maffiga stereon som
visar att musik är Kalles stora hobby och
intresse, med skidåkning som stark tvåa.
Som ett stort bevis för sitt musikintresse
visar Kalle sin specialbyggda cd-spelare
som har fått en del nya små finesser. Kalle
visar gärna sina kunskaper och färdigheter
som disc-jockey när vi ber honom om det,
och bevisar därmed även sin stora kunskap
om musik i allmänhet.
Det som för övrigt finns i vardagsrum
met är en bokhylla där böckerna står
i välplacerade rader och där flera tittlar
avslöjar att ekonomi är en viktig del av
Kalles liv. - Att fd bli kassör , säger Kalle,
var att fd en liten dröm uppfyll som jag har
haft redan som liten. Redan när jag fick
min första spargris som var en stor och
vit sak i glaserad keramik sd minns jag
att jag grät av lycka. Sedan dess har jag
alltid samlat pd pengar som jag stoppar
undan pd vissa säkra platser.för att sedan

....._ i._
,non11�k
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Titta!! mina aktier har gått upp igen.
på lite äldre dar börja intressera mig för
mera vinstgivande placeringar och större
summor. Kalle avbryter sig för att stiga
upp och slå på tv'n som altenerande visar
senaste börslistan och MTV.

Har man inga champions kan man dtmin
stone fd dem pd pizzan.

- Och en sak är säker, fortsätter Kalle,
och det är att jag kommer inte att svika
dom som röstade pd mig i valet. Ekonomin
kommer att vara stark och säker i min
hand under detta dr.
Med dessa ord ringande i våra öron
och med en lugn förvissning om att under
detta år så kommer den ekonomiska biten
av elektros skötsel att vara i säker hand
avslutade vi vårat besök hemma hos Carl
Kövamees.
Gooooooooooodmorning Eleeeeeeeeektrooooooooooooooooooooo! !!! !!!
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text och bild: Mats
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WHISKY

(Keltiskt ord härstammande från wisge-beatha, gaeliska för livets vatten.)

Den välkända studentekonomin inspirerade oss att undersöka vilken häst man bör satsa sina
pengar pd när man vill njuta av det ena (av tvd ting) en skotte föredrar naket. Vi valde
ut sex olika blended whiskys i mellanprisklass frdn apoteket "Röda Näsan" som minutiöst
skulle granskas av torra och törstiga läppar.

S

ex smaklökar smakar mera än en
var devisen när vi samlade ihop en
testpanel. Försöksmaterialet hälldes upp
i små plastglas, endast märkta med ett
nummer så att vi inte skulle ha några
förutfattade meningar. Utseende och lukt
bedömdes med outspädd whisky, men vid
avsmakningen hällde en del i vatten för att
bättre kunna skölja runt i munnen.
Efter avslutat test försökte vi gissa
vilken sort som var vilken, samt vad vi
hette och varför. Whiskysorterna prickade
vi in till 50%, men det gick sämre med
namnen...
Alla sorter inköptes i kvartsflaska från
systemet vid Odenplan, och de höll överlag
40%. Färgämnet E150 ingick i alla, men
trots det var färgintrycket mycket olika.
(Från kattpiss- till bärnstensgul). Här
följer våra högst subjektiva bedömningar
sammanställda i ett nyktert (tro det eller
ej) ögonblick.
Med eftersmak åsyftas den som kom
mer efter några sekunder, och inte när
Whiskyn gör comeback. Vi fruktade att
få bedömningen "vinner i längden" på al
lihopa, men trots liknande whiskytyp (se
nedan) så fanns skillnader.

Gurgel gurgel, smakar fluorsköljning.

489 Teacher's, 127:-

439 Grant's, 129:-

404 Ballentine's, 130:

(W M Teachers, Rökig)
Prisvärd, schysst kröka. Förvånansvärd
fin smak, jämfört med "dyrare" sorter.
Inbjudande färg, kraftfull doft. Värmer
på en torsdag. Vinnaren i detta test?
Rekommenderas till föreläsare som vill
komma igång.

(William Grant, Liten rökighet)
Lever inte upp till sitt rykte. Meningarna
var delade angående smak, men lukten var
sämre. Ingen av testförama hade den som
favorit.

(George Ballentine; Rökig)
Får av testgruppen bedömningen med tve
kan godkänt. Ett ljust första synintryck
och en obetydlig arom, däremot en trevlig
smak efterföljt av en trist eftersmak (kom
mentar i vimlet • som en Golf CL med
katalysator).
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Utan kommentar.

Nr 2-91

I testgruppen ingick: Janne Lindh,
Mats-Ola Persson, Magnus Englund,
Anders Ericsson, Per Lindström och Carl
Mikael Zetterling. Hoppas detta test kan
vara till någon hjälp nästa gång ni ska
köpa whisky, önskar

Schysst kropp ...

493 Johnnie Walker
Red Label, 132:-

Grain Whisky framställs av diverse
spannmål (oftast majs) där mältat korn
används alt omvandla eller söta det omält
(John Walker & Sons, Kraftigt rökig)
ade spannmål som använts till mäsken.
En av samlingens verkliga höjdare. Bärn Destilleras med kolonnapparat.
stensfärgad står den och väntar på oss,
Blended Scotch Whisky är en bland
doften som träffar en sänker tyvärr för ning av malt och grain whisky. Den van
väntningarna en aning. Smaken som fyller ligaste sorten i lägre prisklasser, för sva
gommen har stor kropp men åtföljs av gare magar. Malt Whiskyn har den mest
en något sämre eftersmak.
utpräglade smaken av alla whiskysorter
men grain whiskyn ger genom sin kolonn
453 J& B, 132:bränning en bättre ekonomi.
(Justerini & Brooks, Liten rökighet)
Irländsk Whiskey är oftast en ren
Sämst i test! Ett riktigt bottennapp. Vat- maltwhiskey, men Kanadensisk Whisky
tnig färg (som blomvatten) och likaså har betydligt mera grain-karaktär.
Amerikansk Whiskey heter antingen
smak. Som ett sämre urinprov enligt
någon, oljig spritsmak. Passar möjligen Rye (gjort på 51% råg eller korn) eller
med päronsoda...
Bourbon (minst 51% majs). · Saknar rök.
.
438 The Famous Grouse' 136:- smak.Alla whiskysorter
vmner på lagrmg,
(Matthew Gloag & Son, Liten rökighet)
så länge de lagras på ekfat, helst använda
Dyrast av de sorter vi insöp. God smak, sherryfat för färgens skull, även om de
fick överlag godkänt. Lite sämre färg, kan färgas med E150. Kortaste lagringstid
men det glömmer man efter ett tag i alla är tre år, men finare sorter är oftsat åtta
fall. Besvikelse jämfört med priset, trots eller tolv år gamla. Lagring på glasflaska
rejäl eftersmak.
påverkar inte smaken i någon större. ut
sträckning.

Fakta

Efter provningen funderade vi på om vi
kanske borde testat lite olika typer av
whisky, och inte bara scotch blended.
Detta för att kunna känna större smakskill
nad, och finna ens favorit. De typer som
finns är:
Scotch Malt Whisky tillverkas av
mäsk enbart bestående av mältat korn och
bränns i en enkel whiskypanna. Rik
tiga skottar dricker bara fullmalt, trots
det högre priset. En dryck för karlar
och passar bäst ihop med hårt jobb och
ansträngande kroppsrörelser i det fria.

Källa:
Scotch, Saga och sanning om Skottlands
berömda Whisky av Sir Robert Bruce
Lockhart. Systembolagets prislista sid 37
till 39.
Thee, Ferintosh! 0 sadly /ost!
Scotland, lament frae coast to coast'
Now colic grips an' barkin' hoast
May kil/ us a'.
Burns 1 784
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Bellman & Janne
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OL-Spalten
C
h 'na assäba! Johan Gehlin heter
jag, lystrar även till namnet 'Gele'.
Anledningen till att jag sprider svam
mel i detta sektionsmedia är alt jag axlat
den tunga och ansvarstyngda posten som
överlödnisse. Jag finns att beskåda på
funktionärstavlan och kan med fördel be
ses live i Elabs lokaler som upplyst E
Osquar/Osqulda vet finnes en trappa ned,
till höger i valvet. När ni väl är där kan
ni konstatera en del nytt som att det nu
finns en fungerande(!) terminal ansluten
till KTH-net samt att det återigen går att
köpa ÖL och läskeblask och även Raider
och Snickers. Något som inte syns är att
vi håller på att få reda på lagret så att man
snart skall kunna läsa på en lista vad som
finnes. Ett löfte om en målsättning jag
kan ge, på stående fot är att de kompo
nenter som skrivs upp på önskelistan skall
anskaffas inom någon vecka. Övrigt att
notera är att det kommer att vara Elab-pub
typ varannan vecka i Elab då vi lödnissar
och andra späckade hugulanter kan träffas
och snacka skit, elpula, löda och ha en
förevändning att dricka öl (vem behöver
förevändningar?).
Mackor kommer även att serveras
till facilt pris. Mer härom i kommande
nummer av eiifäi_�[!llO.
Ni kan som alltid med förtroende
vända er till lödnissama.

Sincerely Yours!011erload

effiiäsiiffiiå
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KNEPP RENSKRAPADE!
Rapport frtln en liten vdrstädning: när de flesta normala teknologer satt och tentade fysik
eller elnät, passade KNEPPs styrelse ptl att städa labbet. Det har nu blivit stl pass rent att
kackerlackorna vtlgar sig tillbaka, men de dör stl snart de smakat ptl alla vtlra giftiga, vtldliga
och/eller frätande kemikalier.

F

örklaring till oinvigda: KNEPP står
för KoNglig Elektrosektionens Pho
toPhörening. Våran verksamhet består
huvudsakligen i att bedriva det fotolabb
som ligger i trapphuset upp till E7. Våra
årsmöten innehar (troligtvis) rekordet i an
tal deltagande medlemmar: ett historiskt
möte samlade hela 2 (tvä) deltagare. Men
det viktigaste är trots allt fotointresset.
Är du intresserad av att bli medlem?
Å rsavgiften är för närvarande blott 65:
av dina surt förvärvade studiemedel, samt
100:- i deposition för nyckeln. För den
avgiften får du tillgång till labbet alla
tider (bokningslistor pä dörren) samt fritt
användande av kemikalier för framkall
ning av film och bilder.
Betala bara in summa 165:- på postgiro 523-1, fyll i en nyckelkvittens samt
kontakta en av de två personerna som har
sina namn på nyckelkvittensen för att få en
nyckel. Nyckelkvittens hänger dels pä vår
anslagstavla i tolvan (mellan SRKB och
SMusK) som kan kopieras, eller skrivas
ut på laser med följande kommando:
prps elmer2:<knepp.nycklar>nyckvitt.ps

Städning
är ett nödvändigt ont. I KNEPP har vi
filosofin att var femte år städar vi, vare
sig det behövs eller ej. Nu var detta glömt
sedan ett antal år, så innan vi började städa
meddelades alla medlemmar per brev om
den stundande utrensningen. Nu blev
dock containern fylld med trädgårdstol,
pulka, lamparmaturer och diverse annat
"bra att ha", så vissa medlemmars fo
topapper finns kvar i en fyndlåda ovanför
torkskåpet.
Vi har nu uppskattningsvis 100 liter
förbrukade framkallare och fix i femliters
plastdunkar som vi tänker göra oss av
med nägon mörk natt. .. Skämt äsido, pga
gällande miljölagar vill vi inte hälla ut
annat än stopp i vasken och destruktion
kostar 5:- litern, så om vi inte lyckas bli
av med eländet gratis tvingas vi kanske
lägga pä en miljöavgift på årsavgiften.

Dåliga nyheter

är att KNEPP fått mörkrumstimern stulen.
Det värsta är att inget tyder pä inbrott, utan
att det är en medlem som tagit den! Vi är

Vi funderade på att ha s/attkör med detta...

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Materialförvaltare
Materialförvaltare

Styrelse 1 991 :
Carl-Mikael Zetterling
Patrik Lindell
Mats Almskog
Kenneth Sandberg
Per Wingårdh

pä gång att köpa en ny (finns kanske dä du
läser detta) men känner du till nägot om
den förras försvinnande, säg till nägon i
KNEPP-styrelsen.

För nybörjare
sä kommer det att finnas anslag med bruk
sanvisningar i labbet med steg för steg
beskrivningar av hur man framkallar film

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

08-778 13 92
08-661 12 89
08-15 82 74
0756-320 62
08-85 33 12

och gör bilder. Finns det intresse av en
mörkrumskurs? I så fall, vilken omfat
tning, hur många kvällar? Hur mycket fär
det kosta? Meddela undertecknad om ni
har åsikter om detta.
Och till sist: KNEPP mera!

Bellman

STVL söker teknologer
Studievägledningen behöver under mottagningsperioden och i period
1 -2 förstärkas med några teknologer som kan arbeta framförallt med
mottagningen av E91 . Antagligen är du E89 eller E88 och tycker om
när det händer mycket på en gång.
Kom upp så får Du veta mycket mer.
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* Laddad för � -jobb?
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Förslag till
examensarbeten
Läsåret 1990/91
Vattenfall

En titt i vår exjobbskatalog
kanske löser spänningen.
Den finns utanför kårexpeditionen
- eller ring 739 51 22 så får Du en

effiissiöiiiö
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- LINKÖPING
eller

Linköping runt på 48-timmar
Så var det då dax! Uret var slaget till 24 januari och nu
skulle elektro-korstdget mot Linköping börja.

N

u blev dock det här med tåg snabbt
ett problem, för redan på Stock
holms central visade det sig att de prisupp
gifter vi fått var felaktiga och vi fick lov
att punga ut med betydligt mer än vad vi
ville!! Denna fadäs gjorde nedresan något
nedstämd även om vår medresande IngE
vän försökte få upp humöret med hjälp av
öl.
Vi anlände på eftermiddagen till denna
ljuva stad. Det var alltså torsdag, och
på kvällens schema stod "KRAVALL",
det beryktade overallsköret vars namn är
otroligt passande!
Före detta kör fanns det dock tid för
att vara social, det vill säga träffa en massa
studenter i det trevliga studentområdet

Ryd och läre sig dricka öl på deras vis.
Undantagslöst bestod nämligen umgänget
av att spela "caps", ett ölspel där man
genom att kasta en kapsyl i (helst) sina
motspelares ölglas, försöker supa dom
under bordet. Att detta aldrig lyckades
berodde inte på brist på öl eller spelglädje
utan berodde helt enkelt på att man alltid
satt på golvet och spelade! !
Klockan började närma sig 23-tiden,
och det var dags att röra sig upp mot
skolområdet där Kravallen skulle hållas i
deras kårhus "Korallen" (många hörn .... ).
På vägen kunde vi bara inte motstå en liten
visit i "tankegången", en väldigt många
hundra meter lång rak kulvert som går
under hela skolkomplexet. Det var någon

•

•
MED ANt.EONIN6
AV
OATASEKTIONENS
tS-ÅRS JUBlttUM
Vlll VI FRAMFORA
VÅRA YA!ff4A$lf
GRAJUI.ATIO"�

..

Efter mycket blod, svett och tdrar (och lite spik) är presenten klar.
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form av tradition att sitta där en stund före
en fest för att ..... ja, just det, spela caps! !
Eftersom man vet hur otroligt allvarigt det
här med traditioner är, så var det bara att
snällt slå sig ned och spela en omgång till
... eller två ... eller vad det blev.
Hur som helst så var man i varje fall
inne på kravallen helt plötsligt! Detta var
något otroligt - det fullkomligen trycktes
in så mycket folk det bara gick. Stället
kokade av folk i overaller i en sån mängd
olika färger att Beckers färgkarta skulle
sett blek ut i en jämförelse!! Här fanns
folk från alla linjer i Linköping, både Uni
versitetet och Tekniska högskolan (som
f.ö ligger på samma område - bra bland
ning!!) och även ditresta studenter från
andra städer.
Att vara en av utbölingarna var inte
något negativt, snarare tvärtom för man
blev nästan våldtagen av människor som
undrade var ifrån man kom, vad man
pluggade och naturligtvis om man hade
tygmärken ....
Nu var det ju så att hela detta veck
oslut byggde på D-15, Datasektionens 15års jubel, och eftersom arrangeringen av
dessa kravaller (som hålls efter tentape
rioderna) hoppar från sektion till sektion
så hade Data ordnat så att det var just
dom som arrangerade nu. Det blev på
så sätt en startspark till jubileet. I detta
myller av folk fick vi snabbt kontakt med
arrangörerna som tog hand om oss på ett
rutinerat sätt. Vi blev tilldelade en back
jubelöl, fick våra biljetter till ölsittningen
den kommande dagen och blev samtidigt
inbjudna till ett bastu-förkör endast för
gäster.
Hur kvällen/natten sedan framskred
behöver inte förklaras - det var helt enkelt
kravall!! Det togs ett foto på dansgolvet
vid 3-tiden då det fortfarande såg ut som
när vi kom dvs. ko�ade, men tyvärr blev
det inget.
Som anat varade Kravallen ganska
länge och det var nog många som gick

Nr 2-91
hem med solen skärande i ögonen på
fredagsmorgonen. Efter att ha sovit ut,
renoverat sig lite, besökt Linköpings stad
med tillhörande enda McDonalds, blivit
bedövad av ljudet från den flygande jord
fräsen, åkt tillbaka och ordnat till sig
var det tid för att gå till bastuförköret
(comp.vers. av dagsaktiviteterna). Där
stötte vi på Maskin/KTH, men doin ty
ckte caps var roligare än bastun, där
vi f.ö blev omhändertagna av Aristocats.
Detta var en samling mycket trevliga och
roande äldre studenter som hade en hel
del rövarhistorier på lager. När vi klätt
oss efter bastun var det bara att öppna en
dörr och kliva rakt ut i festlokalen där man
fick körsbärsöl som fördrink, ingen dålig
uppladdning till en fest kan vi lova!!
Ölsittningen som följde bestod som
väntat bl.a av öl av olika slag från ett
bryggeri vi ej bör nämna för att inte stöta
oss med våra sponsorer! ! (men det var
gott ... ).
Under sittningen framfördes några gy
ckel, och det var även då som vi överläm
nade vår gåva - något som uppskattades
mycket!! Redan från början hade vi talat
om att vi inte kunde delta på den stora
jubelfesten på lördagen, av både praktiska
och ekonomiska skäl, därför var vi rätt en
samma om att överlämna en gåva denna
kväll - något som inte gjorde det hela
sämre!
(Maskin/KTH lämnade sin present på
lördagen, och man fick höra att de inte
lyckats så bra, brandlarmet gick och hela
lokalen utrymdes!).

Caps i "tankegången"
Det blev dock inte lika sent denna
fredag kväll/natt, eftersom vi skulle ta ett
tidigt tåg hem, men trots det var det en
lyckad fest - ganska lugn som en bra
kontrast till slaget kvällen före! ! !
Så, lördag förmiddag, inom mindre
än 48 timmar, befann vi oss åter på
tågstationen i Linköping, men denna gång
flera trevliga minnen rikare!! Samman
fattningsvis kan sägas att i allmänhet var
Linköpingsstudenten en otroligt trevlig och
hjälpsam person - festade hejdlöst utan
att s.a.s gå över gränsen. Som tidigare
sagts så hade dessutom Data en proffsig
gästmottagning! ! Tack så mycket bäde
Aristocats och arrangörerna D-group! ! ! !
De tappra: Nypon, Fe/fen, Jonas
P.SNi som förstår det djupa i gåvan - Den
Stillastående Klockan - kan känna er rätt
ensamma! D.S

Ett D-group arr.

Presenten överlämnas till ordförande.

37

E-Qsqulda !
Nu är det dags igen ! Torsdagen
den 14 mars kl 19.00 i Kröken hälsar
vi alla tjejer välkomna på räkfrossa.
Kostnaden är 1 1 0 kr . Sätt in dem på
pg 680204-0581 Leena Wirma, eller
betala direkt till någon av oss. Före
den 8 / 3 vill vi helst ha din anmälan .
••

VALKOMMEN !
E-86
E-87
E-88
E-89
E-90

Cecilia Sa ndell
Eva P reveus
Ceci l i a G ustafsson
Leena Wirma
I n grid Vorwerk

712
662
767
715
85

61
28
74
07
51

22
71
71
46
07
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Namn & Nytt

Det ryktas

Magnus Nielsen & Åsa Wendt
Kungshamra 36A/101
171 70 Solna
624 07 52

* Sex av sex är nytt rekord
* idrottsledarna lagt schemat
* Osquariana och Osquariina
* Björnen sover
* Ulrik kallas grannpojken
* Hessu gått på smÅSAmlarjakt
* Anna och Per äntligen har bytt adresser

Maria Persson & Maria Sandström
c/o Arback
Lorensbergsg. 1 IV
1 17 33 Stockholm
669 10 65

- med varandra?

r:�

* E-sektionen var representerad på sjuk

�SKAIÄRmusiken
COMING S O O N

gymnastskidresan

* ...PR:s inavel minskar smittorisken
* snart kommer tygmärket...
Utmärkelsen

i.e. 15 mars and 16 mars

STRULIGAST
I
UNIVERSUM

to an Acadeiny
I want to sit

near YOU !

..som utdelas vart hundrade ljusår tillfaller denna
gång sensationellt två av Emissionens medarbetare:
Mats och Per W
...som tjänstgjorde som tillförordnade chefsemit
teurer medan jag var i alperna och äkte skidor.

GRATTIS

Prissumman utkvitteras vid tävlingsexpeditionen
på Uranus (samma öppettider som hos Blixten).

CI/E

PS. Motiveringen hemligstämplad med hänsyn till
de drabbade pristagarna. DS.

Examinerade efter 910116
Söderström Roine
Doxner Berndt
Werner Thomas M
lslamian Mohammad R
Frisell Anita
Forssell Gunnar S A
Perjons Mats
Jansson Per
Björklund Per
Roti Jarle
Hylen Kjell H M
Dadgar Hamid-Reza

E85
Ene
E75
Tele
E86
Fys
E84
Tele
E85
Tele
E85
Fys
E84
Dat
E86
Dat
E86
Tele
E86
Elk
E85
Tele
E85 Tele, Dat

ROS

Anders Ericsson
Värtavägen 66/201
1 1 5 38 Stockholm
783 04 27

Tiotusen (minst! !) blodröda rosor till
grabbarna i Elinda. Tack för en underbar
Alla-Hjärtans-Dag! (fjejema

Se till att
lämna in
texterna
i tid,
annars......
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Vårsalongen 91

I ,

/

Förra lirets dundersucce dyker upp igen !!!!!!!!!!!! Hurra!

N

u är hög tid att börja skapa det Ni inte hunnit med ännu. Vi ska ha ett dikttält, akvareller, oljor, statyer, fåglar,
fiskar och mittimellan. Bla, bla, bla, bla. Vi vill ha bidrag från alla för att uppnå den bredd en årssalong kräver.
Bla och bla. Anonymitet beaktas under utställningen.· Även Ni som räknar med att bli refuserade är välkomna att
bidra. Vårsalongen begås måndagen den 29 april, dagen då krokusen spirar på Osquldas- och Osquarsbacke. Sista
inlämningsdag är torsdag den 25 april.
Hör av Er!

Aniko, Blenda, Hessu och Per E-88.

