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CHEORD

(eller Traditioner, tjejer och fonter)
Har jag det här kvar också? Attans! Det
blev visst lite mer jobb, när man väl blivit
Chefsemitteur, eller CHE kort och gott.
Trots fyra veckors jullov, så tycker jag inte
att jag hunnit med någonting. (Vadå läsa
ikapp fysik del 2 ?) Förhoppningsvis har
ni, kära läsare, haft ett om inte produktivt
så åtminstone tillfredställande jullov.
Själv har jag mest legat och pillat
mig i naveln som sagt, samt läst ett gäng
böcker. Tyvärr har det inte hurmit bli
något boktips klart, och förra numret mis
sade jag också. Nåja, i nästa nummer,
det lovar jag, kommer ett nytt galet bok
tips. Tillbaka till det jag egentligen tänkte
skriva om.
Det hör väl till traditionerna att man
ska tacka sin företrädare. Tack Patrik!
Du har gjort ett jättejobb. Jag hyser en
blygsam förhoppning om att kunna hålla
samma höga nivå på eifJssi�!!.�R även i år.
Tack vare dina hacksessions i postscript
piggas i alla fall detta nummer upp. Och
tack även till Johan Eriksson som hållit i
annonserna det gångna året, och sett till
att vi fortfarande har villiga annonsörer.
En blick i redaktionsrutan avslöjar att
inga stora ändringar har skett. Visserligen
har vi fått en ny annonsansvarig, Johan
Enfeldt, fast skämt* åsido, jag har full
förståelse för namnbytet. Men är det inte
lustigt i alla fall, att folk som heter Johan
i förnamn, byter efternamn. Jag syftar
förstås på ordf. emeåtus Johan Vaghult
(fd Jonasson). En otrolig skrivklåda har
han, och även i detta nummer har han två
bidrag med.

Men tillbaka till redaktionsrutan. Trots
uppropet i förra numret om kvinnliga
emitteurer, har vi inte fått minsta re
spons. Andelen tjejer på elektro är ju
trots allt 10-15 % , och då tycker man
ju att det borde vara någon som be
v��..�emas intressen och medverkar
i 6flll'!.[1_�!!.�R . Eller är det möjligen så att
ordförande, kassör, sekreterare, SNO eller
annat smäller högre? Anbudet står i alla
fall kvar: bli emitteur.
Apropå rubriken så har vi bytt font
(=textstil på laserskrivaren) i år igen. Fast
det har ni kanske inte lagt märke till?
Nä, jag tänkte väl det. Till sist: god
fortsättning på läsåret, och tänk på att det
blir ännu bättre med eirJ��iq@n
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Nä<;ta manusstopp onsdag 15 Februari.
Bilder som skall vara med i aktuellt nummer lämnas
in senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på
tisdagen.
I eifJ��@R gjorda utta1anden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.

Framsida: Mer kött åt Osquar av Bellman
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HEJSAN

'•

Först av allt vill jag tacka för förtroendet, att ni
valt mig till er ordförande. Det blir inte lätt att ta
vid efter Johan, som har gjort ett jättebra jobb, men jag
lovar att göra mitt bästa och hoppas att ni inte skall få
anledning att bli besvikna på mig.
FBr de som inte känner mig hade jag tänkt att
ge en liten presentation, men att i ord ge en rättvis
bild av sig själv är inte lätt. Därför tänker jag
inte ens försöka, men jag kan avslöja så pass
mycket som att jag är 26 år (E-85) och går
i fyran. För det mesta är jag en pigg och
glad person som är mycket slillskapssjuk.
I goda vänners lag tåvs jag allra bäst. Det
är också en av anledningarna till att jag
tycker om att vara aktiv i sektionslivet.
Att engagera sig och atbeta med och för
sina kamrater är roligt!
I skåvandets stund har terminen
inte börjat och av den anledningen
har jag inte heller något nytt att
berätta, men jag återkommer i nästa
alltid lika eminenta Emission och
hoppas då att nyhetstorkan gått
över.
Ha det bra!

,._

-.
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ELEKTRO VICE

Kvällens avsnitt handlar om konsten att festa på andra skolor, samt de stundande
gymnazistinformationerna.
Elektrosektionen brukar bli bjuden när andra sektioner eller skolor har någon form
av större arrangemang, typ nOllegasque e.d.
Skulle du vilja representera sektionen på någon av dessa kalas skall du göra så här:

*

Titta i almanackan på styrets anslagstavla och välj ut ett kalas som ligger lämpligt i
tiden.

* Leta upp motsvarande inbjudan i klämman bredvid och skriv dit namn samt årskurs.

*
*

Tala därefter med vice ordf innan du betalar.

Reser du utanför Stockholm finns det möjlighet att eska om ett litet bidrag till present.
Detta skall dock göras innan du köper något! 11

Så några ord om vår nOllan in spe. Gymnasisterna kommer på besök i dagarna och
vill veta allt om liv och lära här på Teknis. Därför behövs ett antal glada E-teknologer
som vill guida runt dessa på skolans område. Guidningen tar c:a en timme inklusive
ett studiebesök på någon institution, därefter blir det fika där gymnasisterna skall få
möjlighet att ställa lite frågor.
Vill DU hjälpa till med att på detta sätt göra reklam för din sektion skall du ta på
dig din overall och komma till:

* Fl

klockan 1355 den 17/2
och (eller)

* F2 klockan 1355 den

16/3

Lev väl och festa mycket!

Eder Vice ordf.

Vi hoppas att jultomten förstått att upp
skatta er alla med riklig mängd julklappar.
Dessutom fick vi oss alla en välf'Brtjänt
vila. Här följer lite allmän och speciellt
riktad information.

lär vi känna varandra bättre.
Om man tillhör övningsgrupp fyra
så kan man lätt få myror i huvudet av
schemat. Det övre schemat gäller ffir
grupp 1-4. Det undre gäller för grupp i

För alla

-7.

För ettan

Må tentarättarna vara på er sida önskar

Schemat har några feltryck. Period 7 För trean
ser ut så här: Läsning en vecka 890314- Nu börjar ni kanske fundera på vad ni
890320, lov en vecka 890321-890327, ska göra i fyran. Det kommer en fyllig
omtentor en vecka 890328-890403, läsning valbroschyr som talar om för er allt ni
två veckor 890404-890417 och slutligen vill veta. Den kommer i april, cirka en
månad innan valet ska vara gjort. Innan
tentavecka 890418-890424.
Många tycks tro att man inte kan söka dess kommer ni att få se oss flera gånger
BARA studiebidraget. Det kan man visst med mängder av information. Dessutom
kommer studiebesök på institutioner på
det. Vi har blanketter och kunskap.
teknis att anonlnas.
Hur känns det nu efter ett halvår ? Känns
det fel på något sätt, så tala med oss. Vi
tar oss den tid du vill ha. Känns tillvaron
bra så tala gärna om det för oss ändå så

Karin Alf Tommy Anders
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min valkampanj sa jag att jag tyckte
att KF-ledamöterna borde berätta vad som
händer i KF. Eftersom jag nu blev en av
dessa så kan det vara dags att berätta litet.
Första KF-mötet hölls 6/12 och var
premiär för mig i sådana sammanhang.
Vad gjorde vi då ? Att dra allt tar nog
en bra stund så det låter jag bli. Avgående
kårordf'Brande (KO) Micael Blume öppnade
mötet därefter blev det vanliga mötesform
aliteter. De större pwikter vi tog upp var
Rock på borggården (RpB), budgetpropo
sitionen, andra läsningen av stadgar och
val av Kårfunktionärer.
RpB orsakade en massa tyckanden
från flera håll bland annat mitt. Fast mer
om det på annat håll i tidningen. Då de
närvarande var litet litet insatta i vad det
egentligen innebär togs inget direkt beslut.
Utan RpB får rulla vidare i alla fall till
nästa möte.
Bugetproppen var en trist liten lunta
med siffror. Efter att ha läst igenom den
och frågat om allt som såg konstigt ut
godkändes den. Före detta FC Mikael
Hallgren tycks ha städat i alla olika kon
ton så att saker och ting heter vad de ska.
Som kuriosa kan nämnas att kåren som
helhet gör av med knappt 4.2 miljoner un
der -89 om saker och ting går som plan
erat. Därefter kom det en andra läsning av
stadgeändingar. En stadgeändring måste
beslutas om av två KF-möten med val
emellan. Det var då även en del formuler
ingsmissar som rättades till.
Sedan som sista störe punkt ffir kvällen
kom val av ledamöter i diverse styrelser
och utskott. Det innebar att valnämndens
förslag i princip accapterades. En del
poster tillsattes av KF-ledamöter under
mötets gång. Val av superredaktör och
övriga redaktörer till Osqledaren sköts
dock till nästa möte.
Så småningom avslutades mötet med
en stor suck strax efter midnatt och sex
timmars möte. Förde som vill ha fullständ
igare vad som sades finns protokollet up
psatt på kåren.
Är det något som ni tycker borde tas
upp så dyk på och säg till. Någon tyckte
till exempel att det är dumt att kompf. ej
längre säljer block buntvis till lägre pris.
Eller vad övrigt som är snett och borde
ordnas. Om inte annat så ska det väl bli
några rader att skriva i nästa nummer av
Emissionen.
Med Hemlig Väsning!

Richard Anderberg,
KF-rep.
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Hmmm.....åh...ähh......hum..hej
Nyss uppvaknad från jullovets slummer,
julklappsöppnande och det myckna ätandet
skall jag nu försöka få till mitt ffirsta SNO
ORD. Jag heter Lena Helge och går i
trean. Under det närmaste året skall jag
leda studienämndens verksamhet. Först
skulle jag vilja tacka Ulf Rydin som un
der det gångna året gjort en utomordentlig
insats som SNO.

Studienämndsmötet 29/11

Vid det senaste ESN-mötet valdes några
nya funktionärer. Johan Eriksson, E-87,
valdes till IS-nisse. Som sådan skall han
se till att det finns teknologrepresentanter i
alla institutionsstyrelser. Är du intresserad
och vill veta mer så prata med honom,
mig eller någon annan funktionär i stu
dienämnden. Dessutom valdes Leif Rilbe,
E-88, till sekreterare och Niklas Ferm, E86, till LNE-representant.
Vi diskuterade bl a tentamina utanför
ordinarie tentamensveckor och kurslitter
atur på främmande språk. Majoriteten
tyckte att utbrutna tentamina ej är något
större problem även om det inte är eftersträvansvärt. Vi enades också om att
den helt avgörande faktorn vad gäller val
av kurslitteratur är kvaliteten och inte på
vilket språk den är skriven.

Propaganda

lat energi är det dags att ta itu med det
där du länge gått och tyckt inte fungerar
bra. Vi har utmärkta möjligheter att
påvedca undervisningen så varför inte ut
nyttja dem. Gå på kursnämndsmöten,
eller ta upp misshälligheterna på nästa stu
dienämndsmöte (prata gärna med mig in
nan). Säkerligen kan vi tillsammans göra
något åt problemen!
Nog med propaganda och nog för denna
gång.
Kram, eder SNO

Lena Helge

Under jullovet hade vi storstädning i stu
dienämndsrummet och hittade då detta
tävlingsformulär. Med hopp om stort delt
agarantal utlyser jag nu åter denna tävling.

3. Elektros studienämnd arbetar för
1 freden i Brömsebro.
X ofödda barns rätt att vägra värnplikt.
2 bättre kurser på elektro.
4. Studienämndsrummet ligger
1 i Kista centrum.
X i källaren på amerikanska ambas
saden i Teheran.
2 mellan E l5 och E l 6.
5. En viktig del av studienämndens verk
samhet är
l kaffeodling i inre Tibet.
X lobbying i amerikanska ambassaden.
2 utvärdering av kurser i sk. kurs
nämnder.
6. Bästa sättet att påvedca en kursansvarig
är att
1 ge honoin en halvböj på rasten.
X besticka vederbörande med ädla des
tillerade varor i pausen.
2 prata med vederbörande på ett kurs
nämndsmöte.

1. ESN betyder
1 Ensamma Suputers Nykterhetsför
bund.
X Eriks Sista Nattmacka.
Rita med högst tio streck en rolig karikatyr
2 Elektros Studienämnd.
av studienämndens ordförande.
2. Elektros studienämndsmöten är öppna
När du anser dig vara klar lägger du
för
täflingsformuläret i studienämndens brev
1 SNO och ÖSK samt ELSA.
låda i tolvan. Kommer du på nästa studie
X Yasir Arafat och Menachem Begin nämndsmöte kan det hända att du vinner
i förening.
ett trevligt pris.
2 samtliga på elektro.

Nu när du under några lediga veckor sam-
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Hej igen

alla SMusKSpaltLäsare (SSL)! Jag hoppas
att alla är glada och trinda efter julmaten,
och att alla era julklappar överträffade
förväntningarna. Vi i SMusK fick också
en, åtminstone för mig oväntad julklapp
- ett gäng ur det käcka balettgardet har
nämligen totalstädat och målat om Qlouaq
ens golv. Ni minns säkert att Qlouaqens
ideologiska anseende redan tidigare kraftigt
urholkats i och med försvinnandet av di
verse matnyttiga (?) attiraljer, och ett
nytt fräscht golv borde göra Ideologiske Men den 3/2 återkommer vi med en extra
Chefen totalt nedbruten. Själv tyclcer jag jättefestlig Squtt-spelning, som dock vad
dock att golvmålningen var ett hedervärt gäller festlighet bara är en förövning inför
initiativ. Det ska ni ha en eloge för, gos
DEN STORA
sar!
VÅRQONSÄRN I!!
Qonserten går av staplarna 24/2 resp.
25/2, i år på Gamla Musikaliska Akademien
vid Nybroviken. Efter förra årets or
angefärgade publikmajoritet ber vi nu alla
Elektro-teknologer: KOM MANGRANT
OCH VAR IKLÄDDA ELEKTRO-OVER
ALL! Salongen ska vara "vit som ett
nyfött spädbarns själ", som min gamla
kemilärare brukade säga (i samtal om
magnesiumoxid.) Priset på biljetterna är
40:- och de börjar säljas ibörjan av febru
ari av män och kvinnor i grön/röd klädsel.
Hylla din sektionsorkester! Ta med
släkt och vänner, klä dem i E-overaller och
gå på SMusK:s VårQonsär! A Splendid
Time is Guaranteed Får All!

Tävling : FINN FEM FAR!

I detta nummer av Emissionen kan
den idoge upptäcka fem(5) avbilder av
SMusK:s berömda fettsvansfår. Skriv ner
fårens exakta lokationer på en lapp, märk
den med ditt namn, vik lappen n gånger
och stoppa den i den lilla låda som satts
upp för detta ändamål vid Kulturattacheer
nas anslagstavla i 12:an, senast den 13/2.
Först uppvikta rätta svar förlänar skri
varen två biljetter till valfri SMusK Vår
Qonsär 1988. Lycka till, och håll ögonen
klistrade mot ovan nämnda anslagstavla,
då rykten går om fler SMusKanknutna jip
pon på gång...
Slutligen - ett nytt grepp: Den ökända
rubriken ''Månadens Värsta" kompletteras
i fortsättningen med ett nytt tema varje
månad - denna gång en förolämpning hörd
på radio natten före omtentan i Funk.
MÅNADENS VÄRSTA SMÄDELSE:
"Du ger begreppet dödshjälp en ny brän
nande aktualitet!"
Ha Bra tycker SMusK:s utsände

Denne man har fdtt en mindre saxofon i
julklapp.

Sedan sist har vi haft Skiftesgasque,
liksom året innan lokaliserad till Upp
sala. Utmärkt mat, dryck och stämning
präglade kvällen som trots den obliga
toriska tävlingens fåniga tema (kroppsmål
ning) var väldans trevlig. Den (kvällen)
höll faktiskt på ända till morgonen, vill
jag minnas - men kan inte. Spelningen
morgonen efter i Väsby Centrum förbigås
med tystnad.
Istället skåda vi framåt: Under de
nännaste veckorna kommer SMusK att
dväljas i Åre och på Barnens ö, och vill
ni se och höra oss då får ni ta er dit.

Denne mdn har fdtt en lule-hockey matchtröja i julklapp.
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Ludwig.

Minmm, vad
skönt det
kittlar på ryggen !

En ny energiform
från
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SEGER!!!

Det lär väl inte vara någon nyhet vid det här laget att Elektro segrade
vid Sångartäfvlan på Osquars namnsdag 1988, men här kommer i alla fall
reportaget. Nr 8 88 var ju redan lämnad till tryck då följande utspelade sig:
Etter ett välbesökt förkör med glögg,mat
och bira i 12:an begav vi oss med gott mod
till Nymble. Arkitektur och Flyg hade
lämnat återbud, men däremot deltog Data.
I år framträdde de i sina rosa overaller,
och hade ganska skralt med scendekor.
De kan dock bli farliga konkurrenter med
tiden, bla med sina texter. En del tyckte
kanske att det var för grova texter, någon
hade till och med skrivit en insändare till
Osqledaren om saken. Om nu datas texter
bar så humorlösa och smaklösa, hur kom
det då sig att vi alla i salongen skrattade
gott och applåderade framförandet?
Data hamnade i alla fall på sjätte plats
till slut, men tog hem det av elektro don
erade vandringspriset för bästa utstrålning
på scen: Mannen som ensam med gitarr
sjöng bla Uppblåsbara Fredriksson.

Maskinzzzzzz

drog ut på tiden, 17 min i första avdelnin
gen. När de totalt 20 minuterna tog slut
under andra framförandet bröt ett våldsamt
visslande och buande, trots att juryn hade
både ögonbidel och öronproppar på. Till
slut tog '{) till orda och fick Osquar och Os
qulda att under protest avlyssna återstoden
av maskins framförande under mer civilis
erade former.

Bekant studievägledare mumlar i skägget
Beethovens V

(Text: Ola A, Micke B, Per W)

nOllan ät schlemm.
nOllan åk hem.
nOllan är dum,
nOllan är seg,
nOllan är nOll.
nOllan är skum,

nOllan är feg,
har ingen koll.
nollan är trist
och tyst, javisst,
en gymnasist
och allra sist:
nOllan är whydrougt schlemmmmmm!
nOllan åk hem!
nOLLAN ÅK HEM!

Sångartävflan 1988

Sektion

Omgång 1

Omgång 2

I:

Lantmät.

17

11

28

Fysik

23

Data

31

Bergs

34

Elektro
Kemi

Maskin

Vingel Bells, Vingel Bells...

VoV

8

8

12
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19
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31

14

37

26

57
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29

40

34

40

44

74
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Juryn bestod förutom cp utav rektorn,
Håkan Holmqvist (såsom representant för
Kårspexet), samt representanter för PQ
och Teknologkören. Väg och vatten emot
tog i år mutpriset, men framträdandet i
övrigt var inte mycket att hurra för. Med
samma slutpoäng som Bergs fick de sjun
deplatsen sedan det visat sig att Bergs haft
en fysiker med på scen. Får vi hoppas på
bättring till nästa år?

Fysik

tog priset för bästa underordnade grej på
scen för sin sax och fiolsektion. Det
hela ingick i "Orup-numret" Stanna hos
dej, och fysikergrabbarna (för det var väl
grabbar) var dagen till ära iklädda färglada
peruker. I första avdelningen hade de ett
nummer med marscherande skottar i kilt,
nynnandes säckpipemusik, som dock var
lite svagare.

MC tänder pd THR

Hooked on a feeling
(fext: Ola A, Micke B, Per W)

Plugga-käka!
:/: Plugga-sova-plugga-käka :/:
\.eo Ulti mar

Det är tentavecka:
envarre och mek.
Jag har suttit inne nu
flera dygn i sträck.
Tar en läsk,
äter chips till tröst,
för mitt tal
aldrig rätt blir löst.
Aaaaaaaaabbhhrgh

funkt\oae.r av
tn variabel

Satt hela kvällen
och leta' nollställen,
men jag blev nollställd själv.
Plugga-käka !
:/: Plugga-sova-plugga-käka :/:
Plugga-sova-plugga-käka ...

Kemi

hade me�t fin�tämda sånger (och vackra
flickor, se framsidan) och upplevdes väl
lite här och var som trist. Det är en
svår balansgång mellan sång och spex
som måste till för att man ska vinna.
Lantmäteri, som kom tvåa, hade en spex
igare framtoning, och hyllningen till den
fete mannen var lyckad. Det som trots
allt avgjorde till Elektros fördel var nog
att man följde ett tema från början till slut,
nämligen livet på teknis.

nOllning igen?

frågade säkert sig många, då elektros
första framträdande gjordes. Här fanns
allt: nOllor, skaendare och smällare. Det

hade fart och fläkt och framlockade många
applåder. Antagligen var det bidragande
till att elektro även tog hem priset för
roligaste framträdande.
Andra framträdandet var på temat squtt
och raggning, och var farligt segt i mitten.
Lyckligtvis fanns en jublande avslutning
med ballonger, vita overaller och happy
birthday samt mutframförande. Den mag
nifika mutan, ett pepparkakshus av borg
gården med fontänstaty i marsipan och
tomteblossantenner på klocktornet, vann
dock ej mutpriset, men den drog i alla fall
till sig uppmärksamhet vid frambärandet.
enliiji�R�" 's utsände tyckte dock att fjäsk
andet för tj, gick lite väl till överdrift,
även om det var Anders namnsdag den 30
november.
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Ångesten den växer,
tentan är snart här.
Hemuppgift och läxer
mina krafter tär.
Längtar bort
från min mörka skrubb,
inom kort
är det tentapub.
Aaaaahhhhhh!
Svinga en bira,
tänk att få fira
när jag bar klarat mig!
Men varför dröja?
När man kan röja:
det är ju gasque ikväll!
Nubba-gasqua!
:/: Öppna-flaska-nubba-gasqua :/:

effiissiöiiää

Nr 1-89
Blå stetsonhatt

(J'ext: Ola A, Micke B, Per W)

Plugga, plugga, plugga, plugga bort en hel termin.

Damerna:
Till Squttets dans:
lös ögonfrans,
en målad läpp,
en blick i spegeln - häpp!
Sen är man schysst,
med uppsatt hår,
man hoppas tyst
en kavaljer till dans man får.
Här kan man ställa sig i puben med en
öl i handen - se förförisk ut.
Kanske se en pojke djupt i ögonen och
pluta med sin trut.
Sen får han gärna bjuda upp mig till en
dans - säg blir det tango eller twist?
Eller ska han kräkas på min klänning
som en kille gjorde sist?
HelT811J8:
Smörj in ditt barr,
en fet cigarr,
en styrketår,
och känn hur fint du mår!
Slå på din charm
och ge dig ut
och satsa allt
så kvällen får ett lyckligt slut.
Här kan man sätta sig i puben dricka öl
och spana in ett tonårsvåp.
Eller ge sig ut i dansens virvlar - kanske
baxa runt ett skåp.
Och om hon sedan tackar nej till min
invit, fast jag är tuff o ball o cool,
får hon känna på mitt favorit-trick
när jag kräks på hennes kjol!

Slutord

Att elektro vann berodde nog på att man
hade bra musikval, god sångoch framförallt
publikstödet. (Vi är bäst, och det ska
vi inte behöva skämmas för.) Förutom
textförfattama är körledaren Ann-Charlotte
Strömstedt värd en extra dunk i ryggen
för god insats. Ett par av textförfattamas
alster finns återgivna här. Dessutom var
det Niklas Eriksson som arrangerade den
bejublade Jag vill börja gasqua... Tack
vare dessa människor och fler kan vi nu
återigen ta upp och sjunga den "borttap
pade" versen till nr 5, Vår E-Sektion
Slutligen vill jag framställa en förhopp
ning om att detta blir en tradition och att
en ny kommitt� ordnas för nästa år, med
lika högt ställda mål, så att vi inte vilar
på lagrarna och nöjer oss med gamla seg
rar. Se även insändaren, på annan plats i
tidningen.

För Aii@Ri_�!!_f!n i text och bild:

B3LLMVN.

Osquars namnsdag, sångartäfvlan 1977;
bara ett lag kan förmå att där med segern ta itu
Alla priser tog de hem, slog konkurrenterna schack-matt
För er andra som förträngt vilka det var vi sjunger glatt
Jo, det var . . .

Mini-det-ryktas-att:

* Fysik hade alla sektionens flickor på scen.

* Bergs hade hela sin sektion på scen. (Inklusive den gamle mannen)

* Data lider av brist på tjejer på sin sektion.

* Maskin räknat med 30 min för sitt framträdande.

* Elektro var bäst.

* Väg och Vatten tappat bort sina förtrollade grodor.

* Lantmäteri saknar riktiga män.
* Kemi satsar på sina flickor.
10
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Nr 1-89

Dageneftervinstensnack

I'm so excited

(Text: Lotta S, Ludde)

Du sitter ensam hemma, allt känns ruttet
och fredagsveckan närmar sig sitt-slut.
Då öppnas kårens port, då börjar squttet.
Kom hit, och ingenting blir som förut.
Här kan du shejka, brejka, lämna dina
studier,
bär kan du flirta, störta, ut med någon
brud,
och har du flax: alldeles strax väntar ett
bax!
Kom hit och festa!
Här finns det mesta!
Välj mellan blondin, brunett,
ja, här går de flesta!
Kom hit och testa!
Låt squttet fresta!
Får du en tjej som säger nej
så tar du nästa, j a nästa!
Kom hit och dansa
gör ny bekantskap. Åååååååå !
Först in på kåren,
sen ut i snåren. Åååååååh!

Klockan 11.23. Telefonen ringer. En
ovetande icke-teknolog-kamrat får vänta
en stund på att min röst ska glida upp
i det hörbara frekvensområdet, innan jag
kan förklara va.rfflr jag har festat kvällen
före. Vi vann ju! Sångartäfvlan alltså!
Fattar du inte?! Och jag tänker tillbaka
på stämningen i Nymble. Att ha ett
sån 't stöd från publiken när man står på
scenen betyder ofantligt mycket. Tack
ni som var där och såg på, ni gjorde en
bra insats I Liksom de andra som inte
syntes på estraden men ändå hjälpte till,
som dekor- gruppen och musikgruppen t
ex. Det lades ner mycken tid på rep
mm hela veckan före, flera timmar varje
dag, men visst var det värt det, vi hade
kul trots strul, och att se'n vinna gör det
ju ännu mera värt. Hur det ska gå -89
vet jag inte, men jag vet hur det gick
-87. Då kom Elektro sist (nåja, n�t
sist om Bergs räknas), och då var det
minsann inga ryggdunkare i kö efteråt.

Den gången var det ett unket tema som
förpassade vår sektion ner i dyn, men även
då var det ett antal personer som satsade
tid och energi. Att se 'n satsningen inte
gick hem, ja sån 't vet man ju aldrig före.
En del elektrostudenter försökte iallafall,
istället för att sitta ner och snacka skit
om de uppträdande, vilket är betydligt
lättare (även om det kan vara berättigat
ibland). Så till er, som då spottade på
oss men nu ville trycka varma handen
och dunka lilla ryggen när det gick bra,
var med själv och bidra till n�ta år
istället för att bara tycka. Det är ett
lagarbete. Vill du inte stå på scenen
kan du hjälpa till med texterna, tillverka
rekvisita eller fundera ut en bra muta etc.
För vi ska väl försöka upprätthålla den
nyss påbörjade stolta traditionen att alltid
vinna sångartäfvlan?!
Med självklarhet,

Härvan.
••

0

ATT VETA MEN ANDA INTE TRO,
eller Ni kommunister som missade Stalin,

New York, New York

(Text: Ola A, Micke B, Per W)

En kär favorit
har namnsdag idag.
Han bar ett namn med kunglig klang:
Osquar, Osquar!
På Nymble ikväll
vi dukar till fest
och Du är kvällens hedersgäst:
Osquar, Osquar!
Tänk att få gå på gasque i gasquen
på våran kår,
bland vänner känna hur högt
stämningen når
när alla får
ta sig en tår!
Justera din smeck,
ta på overål
och våga visa vem Du är,
Osquar, Osquar!
Så sväng nu stolt din tofs!
Du är studenters proffs!

�:=!! @f

besök Rumänien!

John Steinbeck skrev i sin bok Öster
om Eden "Det är en av de prestationer
människohjärnan kan vara stolt över att
den kan veta en sak och ändå inte tro på
den." Jag vet inte om jag vill vara stolt
över denna egenskap. Däremot tror jag
den är livsnödvändig och passiviserande
på samma gång. Dagligen kommer all
världens elände in i vår vardagsrum via
teven. Men ett vanligt krig i ett s k
blattland berör oss knappt om inte re
portern och kameramannen lyckats osed
vanligt väl. Det är precis som om vi inte
tror på det vi ser och vet är sant, precis
som Steinbeck säger.
Ni kanske såg programmet om Ru
mänien strax efter trettondagshelgen. Be
rörda? Kortare reportage om den ned
brytande situationen i det öst5tatland som
bara för drygt tio år sedan var kanske
det fria,;te och framgångsrikaste, har visats
tidigare men inte så grundligt. När jag
såg programmet blev jag inte fflrvånad.
Ett par veckor f'Bre jul fick jag ett brev
postat i Mauritanien från min lekkam
rat från semestern i Rumänska Mamaia
1977. Vi har hållt kontakten med korta
torftiga brev. Han är nu sjöman och han
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hade postat brevet, som var mycket långt
anmärkningsvärt nog, genom en arabisk
bekant. Varför så långt och va.rfflr postat
m h a en vän? Från min lekkamrat, en
livs levande människa som jag har träffat
och lärt känna, kom en bit handskriven
verklighet in i min trygga boning. "Myn
digheterna l�er breven och bandar tele
fonsamtalen", ''Du får inte nämna något av
det jag skrivit i dina svar", "Folk svälter",
"Efter att arm�n slagit ner ett hunger
suppror dog ledarna för upproret i mys
tiska sjukdomar" o s v. Hade jag bara
sett programmet hade jag nog bara svu
rit en ramsa över kommunister och social
ister i allmänhet och de som kombinerar
det med diktatur (exempelvis i Rumänien
och Libyen) i synnerhet. Nu blev jag
skakad och samtidigt kände jag att jag
måste göra vad jag kan. Men var lugna,
jag är snart tillbaka till de vanliga passiva
gängorna. Utbudet av elände är stort och
valet av kampväg slutar i likgiltighet som
hos nästan alla andra.
Vart tog sextioåtta vägen?

Vaghultar'n

effiissiiffiiö

Nr 1-89

Gurkorna håller
ställningarna
på Västfronten

Övre radenfv. Constantin Spinos E89 (trumma), Olof Nilsson E88 (synth). Undre raden f.v. Johnny Öberg E88 (bas),
Anders Elvhage E87 (gitarr), Raimon Matele E88 (synth), Tomas Larsson E87 (gitarr), Roger Hugosson E87 (sdng).
E1ektro Västerås gjorde det igen! För
andra året i rad tog Elektro hem den
prestigefyllda talangjakten som årligen ar
rangeras av Högskolan Eskilstuna-Västerås.
Titeln försvarades i år av pop-gruppen
ORDO-BOYS som bildades i ett 'buj"
när anslagen om talangjakten kom upp
på skolan. Repertoaren blev synnerligen
allround, allt från punk till blues, och
det tillsammans med ett friskt agerande
på scenen gav alltså det fina resultatet.
För övrigt kan nämnas att alla fick klart
blodiga tänder så i februari-mars blir det
en liten miniturn� till Linköping.
Och så får vi väl ta och gratulera till
att Elektro Stockholm håller ställningarna
på östfronten genom att ta hem sångar
täfvlan, ett rykte sa att ni var skitbra,
GRATI1SI

Roger Hugosson E87
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En chalmerspexare som
bränsletekniker

"Det roliga slutade inte . med Chalmers"
För mig blev omställningen till yrkeslivet lätta,re än jag trodde. Förklaringen är enkel.
På ABB Atom i Västerås, dit jag kom tör ett par år sedan, visade det sig att det fanns en massa roliga
människor. Det var fart och fläkt, det fanns bra och självständiga arbetsuppgifter, cheferna var unga, ansvar
och kamratskap gick hand i hand och det var fritt fram för egna ideer. Det intrycket öominerar fortfarande.
Vad jag gör? Jag jobbar på Bränsledivisionen. Med hjälp av dator gör jag fysi�beräkningar för att
dimensionera reaktorbränslet med hänsyn till anrikning, BA-halt (Burnable Absorbers) etc. På så vi& kan jag
skräddarsy redan beställt bränsle och ge underlag till offerter.
Jag sysslar även med härddimensionering. BJ.a. beräknar vi hur bränslet ska stå i li'ärden för optimalt
utbyte. Vår viktigaste uppgift är ju att ge våra kunder bästa bränsleekonomi. För detta krävs inte bara
grundliga kunskaper i fysik utan också förmåga att se hur den tekniska lösningen bäst kommer till praktisk
användning hos kunden. Det är självklart en utmaning och innebär mycket kundkontal.h och resor till
kraftverken.
Just nu läser jag tyska också. l och med fusione med BBC har ju den tyskspråkiga marlcnaden ökat i
betydelse även för oss på ABB Atom.
Som gammal chalmerspexare trodde man kanske att det roli:ga skuHe sluta med Chalmers. Inte. Det var
bara första akten!
Anders Jackson tog studenten 1978. Efter lumpen, lärarvikatiat och Sydamerika kom han till (:halmers �981.
Det blev en bred utbildning. Förutom studierna, teknisk fysik ,ed en avstickare till kemi, hann han dessutom
vara klubbmästare på CS, spelade Lasse Maja i spexet med samma namn och regisserade spexet Viktoria.
Trots det blev han klar våren 1986. Då hade han också avverkat sitt exjobb om en miitkretsfor dt'agnostisering
av ljusbågar. Det var på Asea i Ludvika. Som färdig civilingenjör sökte han ett jobb på kontoretfor bränsle
dimensionering på Asea Atom. Anders harfortfarande samma namn menföretaget heter numera ABB Atom.
ASEA BROWN BOVERJ är världens största företag inom elektroteknik. Företaget
har över 180 000 medarbetare i över 100 länder och 100 miljarder i omsättning.
Huvudinriktningen påforskning och utveckling är energiteknik. I Sverige har ASEA
BROWN BOVER!, inklusive Fläktgruppen, 35 000 medarbetare i!'10mforskning, till
verkning, marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommune1:
Stora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås och
Växjö.

ABB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

All
ASEA BROWN BOVEHI

eirussiiffiää

Nr 1-89

Godda från over there !
Det är för jävligt här. Pekare över hela
operativsystemet, integers utan overflow
checking, buggar i kompilator-helvetet!
Utrota IBM!
Nä, det var inte det jag ville säga med
det har mailet. Vad jag vill säga är:
tttttttttttttttttttt
aaaaaaaaaaaaaaaa
cccccccccccccccccc
kkkkklckkkkkkkk
! ! Il!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!

för alla kort! Det värmde, även om det
inte behövs med tanke på klimatet och att
luftkonditionerings-helvetet på jobbet stre
jkar. Speciellt vill vi uttrycka var djupa
tacksamhet till Konteramiral Nordlund för
att egenhändigt ha författat tre rörande
vykort till oss. Hr. Nordlund måste ha
kämpat mot en väldig känslostorm när han
uttryckte sin medkänsla med oss i vårt ar
bete att sprida den svenska kulturen här i
Florida, ty det är mycket svårt att tyda den
gode mannens handstil.
Vad det gäller ovan nämnda kulturgärn
ing, så har vi inte vilat en sekund. Trots
att Gainesville är en liten stad, endast ca
100 000 pers., finns här en mängd kul
turella samlingsplatser där man kan träffa
den amerikanska ungdomen. University
of Florida samlar en 36 000 studenter
kring sig under terminerna vilket i hög
grad lett till att kulturen flödar på Pur
ple Potpoise, Cj's, Chelsey's, Ashley's,
Farah's, Animal House, Copper Monkey,
Salty Dog, MFP, Chilis, Orange and Brew,
The Park, Danny's, plus ett antal andra
mer suspekta ställen som vi ännu inte hun
nit besöka. Träffande nog så pratar amris
ama om spring- och fall-semester istället
för terminer.
Igår åkte vi till en spring för att kolla
in läget. Under Florida så finns det en
mängd underjordiska floder och här och
där så flyter de upp till marken för att
därefter fortsätta som en vanlig flod (på
jordytan, alltså). Det kryllar av sådana
där hål i marken där det bubblar upp
vatten. De är så vanliga att de fått ett
eget namn: spring. Nåja, igår var vi alltså
vid en spring och kollade in läget. Det
var klart. Vattnet, alltså! Kristallklart och
varmt. Läget var för övrigt också klart.
Biljettmannen hade gått hem och vi slapp
pröjsa någon löjlig inträdesavgift. På
vägen dit så blåste Larses om en Beufort

T. Justice. Fru Beufort tyckte tydligen att
det var oartigt och satte på saftblandaren
vatpå vi naturligtvis stannade. Larses
fick sen förklara att han inte alls körde i
65 mph utan att Bettans hastighetsmätare
hade visat på lagliga 55. Fru Beufort gick
däremot inte på den finten utan krävde att
få se på Larses körkort. Då började det
det bli pinsamt eftersom Larses då drog
den gamla '1 forgot my wallet at borne
and my drivers license is in my wallet."
Fru Beufort suckade och sa att det var
minsann en "violation" att inte ha med
sig körkortet även om man kunde kolla
upp Larses på datan. Det tog säkert fem
minuter innan Larses lyckades förklara att
han faktiskt hette Larses i efternamn och
Lars-Erik i förnamn och att Eric stavades
med k. Nu började det tydligen bli för
mycket för vår tappra fru Beufort. Efter
att ha kollat undertecknads körkort fick vi
fortsätta utan att få böter. På så sätt så
tjänade vi $92, även om vi fick lova att
kolla Bettans hastighetsmätare och hålla
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55 i fortsättningen.

Bettan är en gammal fin Dodge Aspen
som vi skall köra till Colorado med så
småningom. Inte till Aspen men väl till
Breckenridge. Det är tydligen schysst med
snö redan nu och det lär väl bli bättre.
Vår gamla bil sålde vi illa kvickt efter att
bromsarna började jävlas. Gröna Faran
var dessutom en 72:a och Bettan är en
78:a.
Nå, nu är det dags att gå hem och sova
innan det är dags för att köra ned till Key
Largo där vi skall dricka det nya året till.
Gott nytt, förresten!
Ha det!

Grabbarna Boys,
gm Erik Strom with two pricks.

sffiissiöiiäö

Nr 1-89

From: KTH: : " strorn@vl s i 2 . ee . ufl . edu" "Eric St rom" 2 9-DEC-1 9 8 8 1 7 : 3 8 : 2 7 . 0 3
To : emis sion@vaxkab . sunet . se
CC :
Sub j : Mail och annat .
Received : from TCP-DAEMON by rtr59b . kth . se ; Thu, 2 9 Dec 8 8 17 : 3 0 MED
Received: from enea . se by kth . se ( 5 . 57+IDA+KTH/ 3 . 0 ) id AA03 2 1 8 ; Thu, 2 9 Dec 8 8
1 7 : 31 : 52 +0100
Received: b y enea . se ( 5 . 57++/ 1 . 9 0 ) via EUnet id AA2 1 5 7 7 ; Thu, 2 9 Dec 8 8
1 7 : 3 4 : 1 9 + 0 1 0 0 (MET)
Received : from bikini . cis . ufl . edu by uunet . UU . NET ( 5 . 5 9 / 1 . 1 4 ) id AA0 1 62 5 ; Thu,
2 9 Dec 88 0 4 : 3 1 : 0 2 EST
Received : from vlsi2 . ee . ufl . edu by bikini . cis . ufl . edu ( 5 . 5 9ufl+/2 . 2 2 ) id
AA1 6 8 7 6 ; Thu, 2 9 Dec 88 02 : 1 7 : 15 EST
Receive d : by vlsi2 . ee . ufl . edu ( 1 . 2 / 4 . 0 3 ) id AA03 1 2 6 ; Thu, 29 Dec 8 8 02 : 15 : 4 8 est
Date : Thu, 29 Dec 8 8 0 2 : 1 5 : 4 8 est
From: Eric St rom <st rorn@vl s i 2 . ee . ufl . edu>
Sub ject : Mail och annat .
To : erni s s i on@vaxkab . sunet . se
Message-Id : < 8 8 1 2 2 9 0 7 1 5 . AA03 12 6@vl si2 . ee . ufl . edu>
Om ni har plats for det andra rnailet sa publisera det . Vi vet tyvarr
inte alla usernames for de s om skickat kort till os s . Var adress hit
ar for ovrigt
Larses@vl s i . ee . ufl . edu
eller
St rom@vl s i . ee . ufl . edu
skicka garna ett mail nan gang . Ursakta att a : na blir a : n, a : na blir
a : n och o : na blir o : n pa amerikanska tangentbord .
Eri k .

Jag har inte snattat!
Har ni någon gång grundlöst misstänkts
för snatteri eller liknande. Den myndige
kassörskan frågar i bland den lille kun
den "å va har du i väskan då?". När
jag råkar ut för sådana menande frågor
känner jag mig förolämpad och blir illa
berörd även fast jag förstår att t ex bu
tikerna vill att man visar vad man har i
väskan. Stöld, lögn, falskspel etc är för
mig främmande och jag vill verlcligen inte
sammankopplas med det. Men expediten
kan ju inte känna mig. Efter att nobelbil
jetterna fördelats visade det sig dock att
även en person som är mig bekant kan ha
låga tankar om mig. Glatt berättade jag för
personen att jag fått biljett till Nobelfesten,
vilket bara var delvis sannt då det var min
flickvän som fått en parbiljett."Mygel" var
kommentaren. Jag begrep inte ett sk
vatt. Det visade sig att personen tyckte
det var anmärkningsvärt många sektion
saktiva elektriker som fått biljett den här
gången. Det visade sig att hon trodde att
elektro tilldelades ett visst antal som sedan

internt fördelades. Myglet skulle alltså jag
såsom ordförande vara ansvarig till. Fy
vilken olustkänsla som välde fram. De
finns ett fåtal studenter som går s a s av
sitt ämbete. Det är kårordfflrande, Progra
mutskottets Ordförande (såsom marsalk,
d v s har en viss arbetsuppgift under
festen), motsvarande personer från an
dra kårer, SSCO 's styrelse och fanbärarna
(alltså även vår egen Fan&Rått). För
övrigt går UTLOTINlNGEN av Nobel
biljetter till studenter, till som följer. Alla
sökande (man söker parbiljett) skrivs upp
på en lång lista och numreras (knappt l 000
sökande). I en skål läggs tio pingisbollar
märkta 0, 1, 2, ... 9. En siffra dras (i
år av flickor från Universitetet) och skrivs
upp varpå bollen läggs tillbaka. Proce
duren upprepas två gånger så att ett tre
siffrigt tal erhållits och med det har någon
på listan fått chansen att skåla med Silvia
(Vickan går inte än, men är en intressant
s k bubblare). Kårerna och sektionerna är
representerade och närvarar gör även en
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kontrollant vars ursprung mig ej är kännt.
Möjlighet att närvara på nästa års lottning
kan säkert beredas den misstänksamme.
Nobelfesten är vård ett besök. Hög
tidligt men inte alls så segt som man kan
tro. Höjdpunkten var dock studenternas
OCH nobelpristagarnas efterkör på teknis.
PRU, Amiralitetet och våra kl(!bbmästerier
hade m h a_ sponsorer ( en känd fransk
Champagne-tillverkare, ett inom nationen
världsberömt bryggeri och NCC) arrangerat
ett magnifikt nachspiel i Ingenjör Andrees
anda, med en sittning som började cirka
1:30. När jag lämnade stället vid sexti
den var fortfarande åtminstone en prista
gare kvar i det utsökt dekorerade Nymble.
Ett stort tack till alla ni som jobbat för
en lyckad natt.
Med cigarrök i fracken

Vaghultar'n

efrussiöiiiä
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Funktionärspresentation
Vid senaste SM (december 88) valdes en

ny styrelse, och ett stort antal funktionärer.
För att ni ska veta vem som är vem ger vi
er här en kort presentation. Förutom dem
på bild valdes följande:

Körledare:
Ann-Charlotte Strömstedt E-86
Revisorer:
Torbjörn Jonsson & Johan Vaghult, båda
E-84
Tolveri-nissar:
Fredrik Hampling, Susanne Lars, Per Strid
samt Henrik Thomasson, samtliga E-88
Vice ldrottsledare:
Mats Karlström E-86 & Janne Gustafsson
E-88
Skyddsombud Tele:
Elisabeth Jändel E-87
Skyddsombud Kraft:
Åke Laneus E-85 och sist men inte minst
Tanqbartender:
Pär Edin E-87.
(S�- ��orteras utförligare på annan plats
i BlrdRl!l�@!l )

Eftersom bilderna är gjorda i form
av kort, tänkte vi ge lite tips om vad
man kan använda dem till (om ni nu
orkar klippa ut alla 32 vill säga). Att
byta med andra för att samla alla olika är
föga meningsfullt, eftersom det är samma
bilder i alla eifil�_fil_q@ll . Däremot kan man
tänka sig ett par enkla kortspel, tex:

Svarta Petter

Clique-spelet

(3-6 deltagare) Tag bort Pomographsköt (4 deltagare) Dela ut fem kort var. Åter
aren, och använd Chefsemitteuren som stående kort utgör talong. Innan spelet
svarta petter. Kort nr 1 och 2 resp 3 och börjar får alla göra ett byte av kort, dock
4 i varje "färg" bildar par (utom svarta högst tre kort. Det gäller att få ihop en så
petter). Dela ut alla 31 kort, det gör inget bra hand som möjligt.
Därefter vänder alla upp sina kort och
om inte alla får lika många.
Spelaren som sitter efter givaren börjar diskussionerna börjar om vem som har
med att dra ett kort av denne, därefter vunnit och förlorat. Förhand får börja att
fortsätter man i medsols riktning så att argumentera (högst fem minuter) därefter
näste man drar ett kort av den som nyss fortsätter turen i positiv riktning.
Ord som ej får användas vid argu
dragit ett. Varje gång man har fått ett par
läggs det åt sidan. När man har fått slut menteringen om sina kort: IQ, vikt, amöba,
på kort är man ute ur spelet, och sist kvar punschtårta och groda, plus ett antal här
med svarta petter har förlorat. (Ålder: 6- otryckbara köns- och svordomar.
Förlorar gör man automatiskt om man
10 år)
1) Själv finns med på kort i ens egen hand.
2) Uttalar något av de förbjudna orden
eller 3) Tänker på en blå kamel. Förlorare
får plikta ett klädesplagg. (Mental ålder:
Kvartett
0-5 år, dvs teknologålder. * )
(3-5 deltagare) Fördela alla kort, det gör
inget om inte alla får lika många. Förhand
börjar med att fråga efter ett kort, och han
Om dessa kortspel verkar krångliga,
måste ange dels vem han frågar, dels vilket
kort (antingen "färg" och nummer, eller kan du ju alltid bygga korthus med dem,
namn). Alla fyra av en "färg" utgör en använda dem som ölglasunderlägg, rita
kvartett, och när en spelare fått alla lägger mustascher på bilderna mm. Använd din
han upp kvartetten på bordet. ("färgerna" fantasi!
utgörs av Q <) 4't © li v' t och •>·
83LLM'1N.
För att få fråga efter ett kort måste
spelaren ha minst ett kort av samma "färg".
Observera att denna kortlek innehåller
Om den tillfrågade har kortet överlämnas
delar, rekommenderas ej för barn
Små
det och frågaren får fortsätta, annars går
3 år.
under
turen vidare till nästa spelare. Man får
fråga efter kort man själv har på hand, för
att vilseleda motståndarna. Vinner gör den
som samlat flest kvartetter. (Ålder: 10-15
år)

*

Bilderna på följande uppslag är tagna av Bellman, Patrik & Johan .
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Ordförande

Vice Ordförande

Christina Weckman E-85

Mats Bergmark E-86

01

Tolverlchef
Lucas Holm E-87

Vice Tolverichef
Olof Backing E-88

Carakarl
Tomas Köhler E-87

·r t�

_ ,,_,

.........-,

\
\ �:;
\

02

Källarmästare

1".

Vl

©1

Kassör

I

i'

I

Klubbmästare
Uffe Strörngren E-86

Vice Källarmästare

Kärrakärlng
Michael Eriksson E-87

v2

Källar-nisse
Per Gunnarsson E-88

©2

Sekreterare

04

Karin Heden E-87

03

Klubbmästare
Jacob Norrby E - 87

04

i '
I

_.,,'::')�
Torbjörn Hellman E-88

03

Maria Jönsson E-87

Jan-Ove Mattsson E-87

'
[\,

02

Kopiateur
Joakim Nyström E-87

V3

©3

Källar-nisse

V4

Jarkko Pasanen E-88

Arkivarie
Thomas Werner E-86

©4

SNO

Idrotts ledare

Lena Helge E-86

Chefsemitteur

Öfvrig

· Ola Aglen E - 85

•1

Pomographskötare •2

Carl-Mikael Zetterting E-87

Anders SeHin E-87

Frekvensnormal

Musikborgarråd

Michael Bäck E-86

Per Willars E-86

AMSE

Fredrik Grim E-88

I
I

Niklas Ferm E-86

Ploppomateur

Pizza-nisse

Jan Örnstedt E-86

Thomas Persson E-88

Strängare

Stereotyp

Mikael Lundquist E-85

Peter Norman E-87

I

. ,1·. '

Fan & Rått
Bodil Alexander E-84

tl

Porträtteur
Christina Hugosson E-86

t2

.l

�

I ,___,
.

I�
,
·· • t
I

Hoftorskar
Stefan & Fredrik E-88

Kulturatacheer
Anita, Sara & Martin E-85

t4
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Naiva nedlåtande negerskämt

Turen är nu kommen till de mörkhyade människor som finns på
vår jord. Tonvikten är dock lagd på de svarta människor som
finns och bor i Amerikas förenta stater. Dessa människor anses
av sina vita landsmän vara arbets�kygga, ohygieniska samt ha
förmågan att yngla av sig i en rasande takt.

Avslutningsvis kommer två slag mot puertoricanerna som av
någon outgrundlig anledning inte kom med i förra numret.
Vidare vill jag tacka SMusK för komplimangerna samt meddela
att mitt referensbibliotek är Julius Alvins bokserie Gross Jokes.

Why do negroes have sex on the brain all the time?
Because their heads are covered with pubic hair.

What's the definition of a black genius?
A man who can name his own children.

Where's the sa/est place to hide money from your black
housekeeper?
Under the soap.

What's the definition of a nigger?
A Negro who just left the room.

Why did so many blacks die in Vietnam?
When their platoon leader ye/led, " Get down!", they all got up
and danced.
Why don't black children play hide and seek?
Who would come and look for them?

What sign does a black epileptic wear on his chest?
"I am not break dancing."

What do you get when you cross a black and a gay Eskimo?
A snow blower that doesn't work.
Why do black kids have suchfoul mouths?
Have you ever seen a black home with a soap ?

Tomi Ungerer

Why can't you give a Puertorican a blow job?
Because you can't give a Puertorican any kind of job.

Sorry folks!!

Wltat's the definition of a crying shame?
A Puertorican school bus going over a cliff with Jour empty
seats.

N o snow - N o go!
P g a rådande väderläge är vi
tvungna att skjuta äventyrsresan
på obestämd framtid.
Förhoppningsvis återkommer vi
nästa år.

Jag avser nu åka till USA för att söka utröna huruvida allt är
sant som sägs om negrer, puertoricaner, polacker med flera.
Jag ämnar också göra en specialstudie av nästa folkgrupp
i blickfånget, judarna, samt om möjligt också utöka mitt
referensbibliotek. Rapport kommer i nästa nummer.

Ugglorna.

Jonas
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SM - ett stillsamt möte
Innan 1988 tog slut han Elektrosektio
nen ha sitt sista sektionsmöte för detta
år. Mötesdeltagandet var gott ty Gasquen
fylldes snabbt, om än dock inte till bred
den, denna 6:e afton i december.
Så här års är det dags att byta ut större
delen av funktionärsskaran, något som ho
tade att bli en låndragen affär. Mötets
början gick i alla fall snabbt och efter en
timme var man redan klar med nio punk
ter. Under denna timme meddelades bl.a.
att kåravgiften höjs 1989 med 15 Kr för
att ge kårpamparna högre löner. Dessutom
godkändes budgetberedningens budgetför
slag nästan helt utan diskussion. Till
mångas glädje kommer alla pengar som
blir över att sättas av till en ny kopiator.
Det räcker visserligen inte till någon ny i
år, men kanske nästa.

Nya funktionärer

Funktionärsvalen gick mycket stillsamt till
utan hetsiga dikussioner och utan en enda
motkandidat, nästan tråkigt. Ett och annat
vallöfte delades dock ut. Klubbmästaren
Jacob Norrby lovade att ölen på SM aldrig
kommer att kosta mer än 10 Kr, så länge
Pripps inte tar mer än 8 Kr.
Den nye Idrottsledaren Ola Aglen höll
ett långt anförande om kinesisk gyronas-

tik och sig själv som den genomsnittlige
småfete teknologen. Det hela utmynnade
i att han utmanade några väl utvalda i sin
närmaste omgivning i Fettisligan. Denna
tävlig går ut på att minska sin nuvarande
matchvikt med minst 10%. Sara Mazur
utsåg sig själv som domare i egenskap av
grundare till denna tävlingsform och på
allmän begäran gjordes tävlingen öppen
för alla. Anmälan sker till idrottsledaren.
Ploppomateuren Jan Ömstedt utlovade ett
saftigt pris på I Plopp/g. förlorad vikt till
vinnaren, men besinnade sig och utlovade
i stället 1 Plopp/hg. Dessutom lovade han
att åtminstone stundtals återinföra den tej
pade 3 Kr-Dajmen (större, godare, mer
prisvärd. . . ).

Mitt i styrelsevalet framförde musik
borgarrådet sitt opus, en melodifesti vallåt
framförd i läderbyxor och med sångartäf
lans vandringsprismandolin. Framförandet
bejublades stort men, musikborgarrådet
uppmanas att supa bort mandolinen.

Ny kommitte

Tolvan kommer att få en ny dörr. Den
beställdes i maj 1988 och har varit på väg
sedan dess. Var den har tagit vägen vet in
gen. När den kommer (om den kommer)
skall ett nytt lås sättas in, med anledning
av de allt mer frekventa inbrotten. Den
· nya kommitt�n BAKS, BeredningsKom
mitt�n för Alarm och KodlåS, skall titta
närmare på hur ett nytt kodlos skall se ut,
eventuellt med kortläsare.
Svart raffset
På grund av de dåliga relationerna
Nyvalde Öfvrig Fredrik Grim kommer att med städtanterna kommer nOllegruppsstäd
införa ett svart raffset med vitt E om ningen att fortsätta tills vidare. 12C lo
efterfrågan blir tillräcklig, så alla tjejer vade skaffa bättre och fräschare städprylar.
Efter knappt fyra timmar var mötet
och transvestiter uppmanas att lämna in
slut. Avgående ordföranden Johan Vaghult
intresseanmälan.
Arkivarien kommer att införa en kalen tackade för sig och den gamla styrelsen.
der med tentor som begärs upp av enskilda Mötet tackade dem för ett bra jobb. Ett
elever, för att andra skall kunna hänga på ovanligt stillsamt SM var kommentaren
och tenta samtidigt. Detta kan förkorta hos flera.
väntetiden på examen för de som bränt sin
JANNE
chans att begära upp en tenta.

SOLADAX

Den 5-6 maj arrangeras årets upplaga a v SOLASTAFETTEN. Stafetten som är uppdelad
i 31 sträckor går mellan Göteborg och Karlstad. Arrangemanget brukar samla närmare
4000 studenter från hela Sverige med omnejd. Givetvis är redan ett Elektrolag anmält.
Om du vill vara en av de 31 lyckliga som är säkra på en plats i laget, skall du
anmäla dig vid den årliga semmelfrukosten kl 0847 på fettisdagen i Tolvan, medtag
egen semla + lOOkr i anmälningsavgift. När sponsorpengar så småningom rinner in,
kan du förhoppningsvis få tillbaka din hundring.
Löpträningen har redan startat. Tider och annan nyttig idrottsinformation finns på
anslagstavlan.
Lev väl
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ldrottsledarna

En äkta cider

Vi går mot allt sundare vanor när det
gäller mat och dryck.
Både vid festliga till- -=
fallen och till vardags är 1
Kiviks Herrgårds Cider ;, .
ett naturligt alternativ till
vin och starkare drycker.
Äppelmusten är jäst
enligt samma princip son1 \
den klassiska cidermetod
som använts i Frankrike i r

1 ::, - ,

I

���:::-,

4ttfW{i}Wa :�;»/

ska vara jäst!

sekler. Metoden ger en frisk och
god cider som fått högsta betyg i
sn1aktester.
Den härliga smaken beror också
på de fina äpplen som mognat
under de bästa möjliga förhål
landen på sluttningarna i
Österlen, Sveriges fruktträdgård.

Kiviks Herrgårds Cider.
Den äkta cidern.
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Högeffektelektronik
En dag i december var eifässiiiii återigen borta på EKC mittemot Kemi, och
denna gång var det Institutionen för högeffektelektronik som var föremål
för vårt besök. Snart har 4 år gått sen EKC, ett samarbete mellan KTH,
Vattenfall & ASEA AB (som det hette då), startades. Redan innan fanns det
naturligtvis kraftinstitutioner, men man hoppades med EKC dels få mera fart
på utbildningen med ett utökat samarbete över institutionsgränserna och dels
få fram flera uttexaminerade civilingenjörer inom området. Företagen har
alltså intressen i EKC och bland annat har Vattenfall bidragit med en dator
till verksamheten och har själva en liten grupp med anställda som sitter här
på teknis.

Professor Åke Engström
Proffesom på Högeffektelektronik heter
Åke Engström och professuren är en do
nation från ASEA löpande över 5 år. Han
har själv tidigare arbetat på ASEA HVDC
i Ludvika och menar att EKC kan komma
att bli en viktig spjutspets vad gäller kraft
teknologi i Sverige. Det är emellertid
viktigt att ett bättre samarbete och en
bättre sammanhållning mellan institution
erna uppnås.
Vad gäller institutionens verksamhet
tror han att det man främst kommer att
syssla med är tvångskommuterade ström
riktare, efterföljare till dagens GTO-tyri
storer och tillämpningar & kretslösningar
. som kan tänkas komma ifråga llir dessa.

Kineser

Just nu håller Åke en kurs över 8 veckor
motsvarande "vår" kurs i Högeffektelek
tronik för en grupp hitresta kineser. Detta
sker i regi av BITS, som står för Bered-

Tu-le-ga-tan
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AC-filter

AC-filter

Q �
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Principskiss för en HVDC-öve,föring. I vardera änden sitter en 12-puls
strömriktare uppbyggd av tyristorer som omvandlar AC till DC och tillbaka.
På bägge sidor sitter naturligtvis också en delfilter och med reglerkretsar ka,n
man styra aktiv (P) och reaktiv (Q) effekt oberoende av varandra beroende
på belastning etc.
ningen fflr Internationellt Tekniskt-ekono
miskt Bistånd, och det kinesiska minis
teriet för energi och vatten. Till kursen
har därför framtagits litteratur på engel
ska. Förel�are är Åke själv och eifää.fil�!mR
lämnar honom i en lektionssal där dagens
första uppgift blir att lära. kineserna uttala
Thulegatan, dit de skall på studiebesök.

HVDC
Doktorande Pär Lamell visar mig sen
runt i lokalerna, och i huvudsak håller vi
oss i laborationshallen där institutionens
stolthet står, en simulatoranläggning för
bland annat HVDC.
HVDC är engelska för högspänd lik
strHrn och innebär i korthet att man vid
kraftöverföringar över stora avstånd om
vandlar sin 3-fas växelspänning till lik
spänning och skickar iväg den så fflr att
sedan i andra änden återskapa växelspän
ningen. Med detta vinner man flera saker,
främst billigare linjer, högre styrbarhet och
midre känslighet fflr störningar. Nack
delen är den höga stationskostnaden med
stora tyristorventiler samt problem med
övertoner.

Pär Lamelf vid Tabutrustningen för simulering av HVDC-förlopp
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6-puls strömriktare uppbyggd av mera konventionella komponenter i simulatorn
I labbet finns iallafall en utrustning
för simulering av olika förlopp i HVDC
överföringar och här håller man till på
labbarna i kursen i högeffektelektronik.
Vid vårt besök var det hela uppkopplat för
att simulera den så kallade FENOSCAN
överföringen mellan Sverige och Finland.

I labbet har man alltså byggt upp en
överföring för lite mindre effekter (ca
40 V, 0.2 A istället för 400 kV, 1000
A) och detta då med andra komponenter
än de som i verkligheten används. På
datorskänn och skrivare tar man sen upp
och analyserar olika förlopp.

Forskning

Registrerade förlopp för vidare analys

Vad sysslar då Pär Lamell med på institu
tionen? Förutom att han håller i labbarna
vid simulatorn är han också doktorand och
jobbar med ett eget projekt. Det går ut
på att göra en systemstudie och bygga en
modell för framtidens tvångskommuterade
strömriktare. Detta görs mest med olika
datorsimuleringar och den förhärskande
programvaran är ett amerikanskt program,
EMTP, som ursprungligen utvecklades i
slutet på 60-talet för att studera transienta
förlopp, men som alltså fortfarande håller
ställningarna. Numera finns också en
kanadensisk variant speciellt för likström
kallad EMTDC. Pär berättar att han hållit
på ett drygt år och han hoppas på att vara
färdig lie. till våren 1990, sen får han se...
Vid skrivbordet intill i det luftiga kon
torslandskapet sitter Lars Lindberg, också
han doktorand, som berättar lite för oss
om sitt projekt. Han skall bygga en
modell för framtidens tvångskommuterade
strömriktare och ett mikrodatorbaserat styr
system för att kunna analysera olika felför
lopp och studera återverkningar AC/DC.
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Tvångskommuterade...?

Redan idag finns släckbara tyristorer som
kallas GTO -Gate Tum OFF- och som görs
i kiselteknik, men det är ingen bra kompo
nent för de tillämpningar som man sysslar
med här på institutionen, dvs HVDC.
Utvecklingen går emellertid mot en in
tegrerad tyristor i MOS-teknik, och som
skall komma att ha mycket bättre egen
skaper med bättre styregenskaper och min
dre förluster. Det lär dröja innan dessa
finns tillgängliga för kommersiella tillämp
ningar, men på institutionen håller man
alltså nu på med att titta på framtidens
tillämpningar och modeller för dessa.

Kurser

För tillfället ger institutionen endast en
kurs, Högeffektelektronik 3 poäng, och
den brukar locka ett relativt litet antal
teknologer men man upplever en bra kon
takt med eleverna och labbarna vid simu
latorn brukar vara uppskattade.

eirJ�i_�[ell tackar härefter för sig och
vi lovar att också i fortsättningen rap
portera från våra intitutioner. Det finns
fortfarande många att välja på.
För effiiii�iM!:mll i text & bild

Johan

ah) Televerket

�Radio

För d ig som vi l l jobba
med spejsade prylar.
Ring
Lars-Åke Nöjd, 08-707 4714
eller
Nils Tullbrink, 08-707 4945

eifilssiönim

Numera händer det ganska ofta
att det är fullt i terminalsalarna.
Många tänker då "Jag tar en
så 'n där Microvax och fixar till
det här lite snabbt", men ack vad
de kan bedra sig.
I den inre av tenninalsalama står ett gäng
burlcar med stora skärmar som kallas Mi
crovaxar eller Vaxstationer. De är inga
tenninaler utan datorer med egen proces
sor och eget minne. Fördelen är att man
är ensam om att utnyttja datakraften vid
en Vaxstation och eftersom den läser från
samma diskar som Elmer/Elin kan man
jobba med sina egna texter och program
(nästan) som vanligt. Nackdelen är att det
är svårt att begripa sig på det "användar
vänliga" fönsterhanteringssystemet, som
kallas Xwindows.
Här beskrivs några av de viktigare
sakerna för att slippa de värsta katastro
ferna.

Logga in

När stationen är igång som den skall
syns texten digital och en ruta att fylla
i på skämten. Själva inloggningen är
enkel: skriv som vanligt. Om datorn inte
reagerar alls på tangenttryckningarna har
den kraschat, något som Microvaxar ofta
ägnar sig åt. Då får man prova en annan
station i stället.
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FileView - ELMER2:[EMISSION]
Control Custo mize Views Files

Utilities Appllcations

File Filter: '--����������������
Din!cto.ry: IELMER2 : [ EMISSION JI

����������

Sel�ted: 0
Il Update •1 i...:.::..J ._;.,;.;;;,,.J Total Files: 38
1

IAifl : -;;;;,;�; -�

[
[
[
[
[
[

. AHHOHSJ
. BELLMAN]
. CCOM]
. FOllTERJ
. HANDBOK]
. JOHAH]

[ . LIB]
[ . HAI )

[ . HR188 ]
[ . }JR18 9 ]
[ . }JR28 8 ]
[ . }JR2 8 9 ]
[ . }JR3 8 8 ]
[ . }JR38 9 ]
[ . HR48 8 ]
[ . HR48 9 ]

AIUJOHS . DIR
BELLHll.
.U. DIR
CCOH . DIR
DECK$SH. LOG
DECK$ SH_BH. DAT
DECH$SH_GEHERAL . DAT
DEFAULT . DECTERM
FOI-ITER . DIR
HAHDBOK. DIR
JOHAl.f. DIR
L I B . DIR
LOGI H . COM
HAI . DIR
MESSA.GE . TXT
HV-BILDl . PS

<l

NR8 8 7 . DIR
NR8 8 B . DIR
PAGESPEC . DA
PATRIK . DIR
QARHE . DIR
RPNC . DAT
TTEX . DIR
VUE$PROFILE

NETSERVER. LOG
NR18 8 . D I R
NR18 9 . DI R
NR2 8 8 . D I R
NR2 8 9 . DI R
NR.3 8 8 . D.IR
NR3 8 9 . DI R
NR488 . DI R
NR489 . DI R
NR587 . DI R
NR5 8 8 . D I R
NR68 7 . DI R
NR6 8 8 . DI R
NR7 8 7 . DI R
NR7 8 8 . DI R

I FileView-jonstret finns en del program under menyn Applications.

FileViev-fönstret. Klicka, d.v.s. tryck ned
vänstra knappen och släpp den snabbt, och
fönstret försvinner. Överst på skärmen
finns en (betydligt mindre) ruta där det står
FileView, klickar man där kommer fönstret
tillbaka. Detta gäller alla symboler högst
upp på skärmen.

Om allt gick som det skulle kom ännu ett
fönster upp på skärmen: Customlze Key
board. Till höger finns en ruta kallad Key
board type. Om man Klickar -i det grå
fältet till höger i denna ruta kommer en
massa tangentbordsalternativ att bläddra
förbi. Den ljusa rutan i det grå fältet
motsvarar det du ser just nu. Bläddra
fram de svenska tangentbordssättningama
och välj en genom att klicka på tex
ten. SWEDISH-ESCAPE TW funkar bra.
•f11•\lf
:; ol nllt.

-

Me:ssages
Welcome to Vill</VMS versio11 VS.0-1 DO on node ELLA
Last interactive login on Saturday, 17-0EC-1988 16:23
Last non-i nteract ive login 011 Saturday, 17-0EC-1988 16:24
Starting a vue process

Så här börjar det. Snart kommer FileView-jonstret och blaffar över.

När datorn så småningom kommer i
gång ser du ett fönster på skärmen som
kallas Session Manager. Efter en (lång)
stund kommer ett fönster till och blaffar
över det första, FileView heter det. Just
nu är det ett ointressant fönster, så man
vill ta bort det. Peka med musen på
den lilla figuren högst upp till vänster på

Session Manager

I Session t.1anager-ffinstret står rubriken
Customlze. Den representerar en meny
där man kan välja olika alternativ. Peka
på texten Customize (med hjälp av musen
förståss) och tryck ned den vänstra mus
knappen och håll den nere. Rama in
alternativet Keyboard och släpp knappen.
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Texten svärtas när du valt ett alternativ.
Klicka sedan i rutan OK och tangentboniet
är (nästan) inställt.
Välj på samma sätt Customize igen
och alternativet lntemational. Vad man
ställer in här vet jag inte, men jag tycker
det bonie stå Swedish på Primary language
i alla fall. Denna ruta fungerar lika dant
som Keyboard type tidigare. När du valt
färdigt så klicka på OK igen.
C11slomlzt1 fnt"rn,i,tlonRI

rrlmatV lan9t1.v1e

Secondarv h.u19uagr

IMMI
Flnnlsh

IWM
Flnnl:1hI

NnrWPghtn

NPtWPOl�tl

nanl.. h
Hebrew

Varför?
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Custo mize Session Mana et·
Sta1tt1 p state
• W lt1dow
O lcon

D Create VUE window
• Confirm q uit session

1

Tet·mlnal wl ndows

Message region s ize
10

1rnCols

Screens saved

1

--��������������-

Message reg lo n header telrt: I Messages[
OK

Il

A p p ly

I

Dismiss

I

Här finns inga livsnödvändiga ändringar att göra.

Välj Customlze ännu en gång och
alternativet Session Manager. Här kan
man ställa in ett par intressanta saker. Dels
kan man slippa att få ett FileView-fönster
som blaffar upp över allt annat när man
loggar in och dels kan man se till så att
man automatiskt får ett terminalfönster.
Man kan då börja jobba som vanligt
direkt.
Om du inte vill ha ett FileView fönter
direkt när du loggar in (det går att få
fram på annat vis) skall du klicka i den
lilla fyrkanten till vänster om texten Cre
ate VUE Window. För att få ett termi
nalfönster på skärmen automatiskt vid in
loggning måste pilen i rutan Terminal win
dows flyttas ett steg åt höger, från att peka
på "O" till att peka på "1 ". Placera musens
pekare till en bit ( lem eller mer) till höger
om uppåtpilen och klicka. Om du har tur
så pekar den nu på "1". Glöm inte OK.
Nu skall du bara spara de inställningar
du gjort i Session Manager för att slippa
göra om allt nästa gång du använder en
Microvax. Använd det sista alternativet i
Customize-menyn: Save current settings.
Ett meddelande syns i Session Manager
fönstret under rubriken Massages om du
lyckades.

Terminalfönster

Nu är det dags att öppna ett terminalfönster.
Ett terminalfönster fungerar som en van
lig terminal, bara det att man kan ha flera
igång samtidigt på Microvaxen, ett fönster
där man kör AMIS och ett fönster där man
kompilerar och provkör sina program till
exempel. Välj Create i Session Manager
fönstret och alternativet Terminal Window.
Som du ser kan man få ett FileView-fönster
med alternativet Vue Window.

I DECterm-fönstret som nu startas
kan man se de vanliga utskrifterna vid
inloggning. Nu måste man göra fler
inställningar innan man kan börja hacka
i lugn och ro. Den här gången i DECterm.
Överst i DECterm-fönstret finns det även
här en rubrik Customize. V älj alternativet
Keyboard .... under denna meny.
• war n i n g b e l l
D m arg i n b e l l
• auto re peat
O Ctt·I-Q, Ctrl-S = H o l d
0 <X] de lete
• <X] backs pace
• caps lock
O s h ift lock

som heter någonting i stil med DECW$
. . . , som du inte skall radera.
Innan man kan skriva i ett fönster
måste det ofta aktiveras. Detta görs
genom att klicka med musen någonstans
inuti fönstret. Det går också att ändra
storleken på alla fönster, vilket kanske
är intressantast att göra med DECterm
fönstret. Det går att ställa in en större
storlek med hjälp av Customize och spara
inställningen, men alla som har raden
$ @COM:SETIERM i sin LOGIN.COM
fil (så gott som alla) kommer i alla fall
att få väldigt små terminalfönster. Pro
grammet SETIERM ställer nämligen in
antalet rader till 24 vare sig man vill eller
inte, vilket är bra om man kör på en van
lig terminal för då ska det vara så. Om
man störs av detta och inte har någon lust
att ändra storleken på sina terminalfönster
själv varje gång kan man lägga till en rad
i sin LOGIN.COM-fil.
Efter raden med . . .SETIERM klämmer
du då in följande rad:
$ IF 'F$GETDVl("TI:", "DEVTYPE")' .EQS.
1 1 2 THEN SET TERM/PAGE=48
Det finns säkert bättre och smartare
s!ltt att göra detta, men det funkar.

Att sluta är inte lätt

När man avslutar sin körning på Mi
crovaxama kan man inte bara skriva LO-

• co mma key s e nds ,,
O co mma key s e n d s ,<

O tilde key s e n d s '• tilde key s e n ds ESC

• ang l e brackets key s e n d s < >
O a n g le brackets key se n d s 'OK

Il

I A

p p ly

I

Tangentbordet i DECterm bör ställas in ungefär så här.

Ca nce l

I

GOUT eller något likande. Gör man det
Funktionen Ctrl-0, Ctrl-S = Hold
måste kopplas bort, annars kan man i ett terminalfönster resulterar det bara i
att just detta fönster avslutas och tas bor
inte spara texter I AMIS.
Klicka i den fyllda fyrkanten bredvid från skärmen. Vill man sluta skall man
välja menyn Session i Session Manager
och sedan i OK.
Nu återstår det bara att spara även fönstret och alternativet Quit. Peka på rätt
denna inställning av DECterm, vilket görs "Session". Du blir utloggad efter en kon
genom alternativet Save Current Settings trollfråga. Man kan avsluta på detta vis
i Customize-menyn. Notera att detta utan att ha tagit ned alla fönster, det gör
alternativ finns någonstans i mitten.
datorn åt dej.
Hoppas detta har gått att följa och att
Mer om fönster
man inte byter fönsterhanteringssystem på
Phu, nu finns det inga livsnödvändiga Microvaxama igen på ett tag.
inställningar kvar att göra, så vitt jag vet.
JANNE
På ditt konto bör nu finnas en mängd filer
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Julmat, glad fylla, stämning och en lucia med grava hormonrubbningar.
Julmiddag på Cafe opera? Nej knappast, däremot passar beskrivningen in
på PR's traditionella Lusse PRe Squtt som avverkades måndagen den 12: e
December . . .

"l'm flying high like a rocket in the sky"*

Eftersom tolvan inte fått någon gran detta år, fick vi glatt låna K.TH's nere vid ADM-byggnaden. Ringdansens spontane härförare
var den nye Pizza-nissen Thomas Persson, som bjöd pd bdde smd grodor och tomtegubbar innan han avfyrade ovanstående raket.
* Ur Sonic Boom Boy av Westworld
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Borggården efter RpB?

Ndja sd illa kommer borggdrden nog inte
att se ut efter eventuell rockkonsert. Trots
tvd veckors dlder gick en hel del av den
fd sdngartiiftansmutan dt nitr Juryn dragit
sig tillbaka.

�

Anabola Stenciler???

Ja nog kunde man undra vad denna Lu
cia med tärnor fdtt sig till livs, förra dret
bar dtminstone Lucia själv ett ndgolunda
milt anlete. Hursomhelst var det ett
brett spektrum som spridde fägring i stu
gan, frdn Förfadder Kalle till sektionens
sdngarveteran a.

Godis är gott

dtminstone när det är färskt och (när
det gäller pepparkakor) lagom gräddat.
Det var skralt med bidrag i pepparkaks
hustävligen, igentligen bara ett färskt bi
drag, sd även om den glasyrbespritsade
borggdrden var nog sd aktningsvärd, var
det ändå. ett kvinnoben i grovmaskig nät
strumpa som fick juryn pd fall. Här
brevid visas hur jurymedlemarna fick till
fälle att gissa vilket ben som varit förebild
genom att bedömma såväl smak som färg
och form. Skyhög favorit när det gällde
färgen var Bod, medan Anita ldg väl till
i [ormhänseende. Senare visade det sig
emellertid att den verkliga modellen var
den icke närvarande Anneli Dahlberg. I
alla fall blev PR av med ännu en gammal
Vörtlimpa. Undrar /tur mdnga dr dessa
limporna skall räcka gör:
Nöjesrededaktör Patrik
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ROCK PA BORGGARDEN!
Vad är det? Är det något vi vill ha? Rock
på borggården är ett förslag framlagt av
några inom PrU. Vad det är är en konsert
på borggården med en rad svenska artister.
Den skulle ske i början av maj och hålla
på i 10-12 timmar med en publik på max
5000 personer. Konserter är kul men är
det verkligen det vi ska ha här på Telcnis
och borggården.
Jag anser att vi INTE ska ha RpB.
Organisatörerna inom PrU vill att Kåren
ska ställa upp som ekonomisk garant med
260.000 SEK till artistförmedlingen. An
ledningen till att artistförmedlingen vill
detta torde vara att sådana här arr. då och
då går snett. Det är alltså en viss risk att
dessa pengar mer eller mindre går i havet
om det hela ej går runt.
Är den risken värd att tas? 260.000
SEK är en hel del pengar! Se kårhuset
framför er efter ett squtt. En ganska
stökig syn efter kanske sex timmar och

tusen personer på squtt så har jag tagit till
i överkant vad gäller antal personer och
tid. Vänd sedan blicken mot borggården
efter 10-12 timmar och 5000 personer på
rock konsert! Jag tycker det vore trist
att se borggården i det skicket. Man
har visserligen avsatt en slant i budgeten
för förebyggande skydd resp reparation
efteråt av gräsmattor träd och annat. Och
jag tvivlar starkt på att borggården blir
vad den är nu efter en slitning som RpB
ens efter reparationer. Detta förutsatt att
alla är snälla och inte kastar något eller
brukar sina konstnärliga talanger med en
sprayburk. Somliga må tycka att jag målar
fan på väggen i detta. Det må kanske så
vara. Den största frågan kvarstår dock.
Är Rock på Borggården överhuvud
taget något kåren och PrU ska hålla på
med. Det handlar om stora pengar för den
storlek på "företag" som kåren är. Det
skulle krävas mycket folk att genomföra

det. Och man vill dessutom att det ska
bli ett årligen återkommande arr. Utöver
de saker som redan finns på repertoaren
Squalp, Qamevalen, Valhalls sommarten
tapub, Oktoberfest, squtt och vad jag kan
ha missat.
Tänk efter om du verkligen vill ha
RpB eller inte. Snacka om det för detta
är något jag tycker man ska "ta upp till
debatt" som det så vackert heter. Snacka
gärna med mig det är kul. Och säg vad du
vill med RpB. Eftersom RpB skall upp till
diskussion på nästa KF-möte och jag med
flera i KF då har möjlighet att rösta för
stopp av RpB vore det bra om du tyckte
till snarast.
Vi Hörs!

Richard Anderberg

- VI VET P RO U D LY P R E S E N TS

BÖBJAI PÅ Bl LÅI& TBADITIOI
I VÄSTERÅS DEi 15 mARS 1989 !
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'�B utlyser 1989 års

rese-praktikantstipendium"
Ki Konglig E·sektionens 75-årsjubileum skänkte ABB ett årligt stipendium, inne·

bärande en av ABB bekostad vistelse på upp till två månader vid något av koncer·
nens utländska bolag.

Stipendiet utdelas till den E·teknolog bland de sökande, som bedöms ha svarat
för årets bästa studieprestation. Med detta avses dels poäng och betyg från avklara·
de kurser, dels övriga insatser som t ex kår· och
sektionsarbete.
Anders Lindberg erhöll 1988 års stipendium, och arbetade
åtta veckor vid ett av ABBs bolag i Australien. På ditvägen
stannade han till i bl a New York och på Hawaii.
Minnen för livet!

Sök 1989 års stipendium nu.
"'J.{"vänder oss i första hand till teknologer som under vårterminen 1988 gick ut
årskurs 2 eller 3, och som kan åberopa meriterande studieprestationer under läs·
året 87/88.
Stipendiat utses av ledningen för ABB Corporate Research under mars 1989. Tid·
punkten för utlandsvistelsen är primärt "sommarlovet" 1989.
Rågor om stipendiet besvaras av Ronny Larsson eller Lars-Inge Helander på ABB
Corporate Research, 021 ·32 30 00. Ansökan, med bestyrkta studieprestationer,
skickas senast 28 februari till:
ABB Corporate Research
Personalavd.
721 78 VÄSTERÅS

ABB Corporate Research

jl 11 11
,.,1,1,
ASEA BROWN BOVERI
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Efter en lyckad höst (tycker vi) med många skojiga kalas ( nOllegasque,
Höstphäst o ett gäng pre-squtt) är nu vårens nya PR sugna på att fixa
PRe-squtten i vår kommer vi försöka ha
höjdar-kör i samma anda.
tillsammans med andra sektioner för att få bättre kontakt med dem ( även om
Ni inte tror det, så finns det faktiskt trevliga människor på andra sektioner
än Elektro ... ) .
Och s å till vårens höjdar-kör (-kör ? ) : VÅRBALEN, Elektros traditionella
nyårsaftonsfirande som i år ( som alltid annars) går av stapeln den sista april.
Rafflande fortsättning om pillutter å sånt i nästa nr av Emissionen.

Och här några tider om kommande kalas:
3 /2
13/2
1 7 /2
18/2
22/2
3/3
13/3

PResqutt
Tenta-pub
PResqutt med special-tema
Funqtionärsgasque
SM (OBS bajli bajr)
PResqutt ev tillsammans med M-sektionen
Tenta-pub

Biljetter till squtt säljs vid baren i VEXT-rummet i squttveckorna
tisdag till torsdag 12 .45-13.15
Håll utkik på PR:s tavla (mittemot funqrummet)
Världens snyggaste PRogramråd består nu av :

Jacob Norrby
Anders Skoglund
Gunnar Winqvist
Anna Rehnström

Uffe Strömgren
Per Willars
Rasmus Hellberg
Lena Monvall
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Examen Efter
1988-11-25

Eva Silfwerbrand
Thomas Bergman
Tomas Fredberg
Ulf Lindstaf
Jan Boivie
Peter B äckstäde
Karl Monell
John Victorin
Håkan Bäcks
Anders Höglund
Mikael Jonsson
Ulf Lewander
Anna Wejke
Karl Öhrström

E79
E80
E80
E80
E83
E83
E83
E83
E84
E84
E84
E84
E84
E84

Tele
Elenergi
Dator
Egen
Industriell
Dator
Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
Dator
Fysikalisk
Tele
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Det ryktas att ...

* Blenda vet vad man kan göra med jäst potatis.
* Envarren var lätt för E l , men att många ändå åkte dit på
Krakus' skamgrepp - Sinusfällan.

* Det Blenda inte sett är inte värt att se.
* Vagis vet bäst även i Osqledaren.
* Klubbmästaren emeritus skall förevisa en äkta MOONWALK
på kommande funktionärsgasque.

* Dödsstraffet avskaffades i början av 1900-talet.

* Per Strid skulle behöva ta en tenta.

* Patrik Hellberg kommit på att om man parallellkopplar en
spole och en resistor, så får man en kondensator.

En tragisk förlust

Namn & Nytt

Ann-Charlotte Andersson
och Svante Stefansson
Näsbydalsv 14, 12 tr
183 31 TÄBY
tel 08 - 768 67 89

Johan Eriksson, E-87
Amanuensv 8/106
har bytt ut efternamnet mot
Enfeldt

Anette Karlsson
Ringvägen 41A, 6 tr
116 52 Stockholm
tel 08 - 720 63 16

Roland Stenberg
Holbergsgatan 76, 2 tr ned
161 57 Bromma
tel 08 - 17 82 32
Johan Thömqvist
Lidnersg. 12 A
112 53 STOCKHOLM
tel 08 - 50 29 85

Lars H Zetterberg
Kabeluddsv 20
183 68 Täby
tel 08 - 756 24 41

Vi måste tyvärr meddela att fö.
retagets högst värderade med·
arbetare Någon Annan har av
lidit.
Någon Annans död skapar en
vakans som blir svår att fylla.
Någon Annan har arbetat i
företaget sedan det startade
sin verksamhet. Han gjorde
långt mer än en normal per
sons arbetsinsats. Så fort ett
jobb skulle utföras, som var
ohehagligt, jobbigt eller krävde
det allra minsta civilkurage,
blev reaktionen: "Låt Någon
Annan göra det!"
Det var allmänt känt att Nå
gon Annan under sin levnad
gjorde en oerhörd insats i och
för företaget. Så fort det fanns
behov av frivilliga utgick alla
från att Någon Annan skulle
ställa upp.

Någon Annan var en under
bar människa som ibland före
föll övermänsklig.
En enda person kan bara
göra en begränsad arbetsin·
sats.
Sanningen att säga förvänta
de sig alla allåeles för mycket
av Någon Annan.
Någon Annan föregick alltid
med gott exempel. Nu är han
borta och vi undrar litet till
mans vad vi nu ska ta oss till.
Vem ska göra allt det som Nå
gon Annan gjorde?
Vi måste inse att vi hädanef
ter inte kan vara beroende av
Någon Annan. Vi måste göra
det själva. Och nu!

(Saxat ur Udden, tidning för
anställda inom Uddeholm Tool
ingkoncernen.)

Vissa ord kan ha tiotals olika be
tydelser, beroende på i vilket sam- ·
manhang de används. Följande ex
empel visar hur !att det ar att ham
na fel om man läser allt för okritiskt
med en teknikers ögon.

En liten notis i en engelskspråkig
tidning hade följande rubrik:

Nut
screws
washers
and bolts
Många tekniker skulle troligen nöja
sig med att låsa enbart rubriken och
konstatera att det var fråga om
muttrar, skruvar, brickor och bultar.
Notisen ifråga handlade i själva

verket om en patient (nut - dåre)

som rymt från ett mentalsjukhus
(bolt • rymma, ta till flykten) efter
att först ha våldtagit två tvätterskor
(washers) i sjukhusets tvättstuga.
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Det ryktas om en sjujävla gasque.
-Javisst, men var ?

Det ryktas om att glansens tid är förbi.
-För vem ??7

Det rycktas i skägget.
-Vad ?

Det ryktas om att kåren är bokad !
-Va ska man tro ...

E-Qsqulda !
Nu är det dags igen ! Onsdagen den
1 5 februari kl 1 9 . 00 i Kröken hälsar
vi alla tjejer välkomna på ost & vin.
Kostnaden är 75 kr. Sätt in dem på
pg 487 68 56-8 Charlotte Adlen, eller
betala direkt till någon av oss. Före
den 8/2 vill vi helst ha din anmälan .
••

VALKOMMEN !
E-84
E-85
E-86
E-87
E-88

Ch arlotte Adlen
Ch ristina Weckm a n
Cecilia Sandell
Eva Preveus
Ceci l i a G ustafsson

56
15
712
662
660
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28
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90
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73

