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CHEORD

eller tycker ni att ni läst det här förut?
Så börjar då en ny tennin på KTH! Tjoho,
Yipee, äntligen slipper man bekymra sig
om vad man ska göra på kvällar och hel
ger! Nya spännande kurser (typ Funk),
obegripliga labbar (typ Fysik), svindyr
kurslitteratur (typ betala ur näsan) och
omöjliga tentor (typ alla)! Vilken under
bar känsla att alltid ligga efter, dvs veta
att man är UR FAS.
Hursomhelst vill jag bara säga
V ÄLK.Otvn.1:EN ETTAN! Livet här på
teknis är inte bara pluggande, fast det har
ni väl redan listat ut. Lycka är, förutom
en kall öl, att hålla en varm eifä!iRi� i
handen, när fflreläsaren är urtrist. Här kan
man läsa vad som händer och sker, i fa
blernas värld, i fablernas värld...
Om man inte varit på en viss gasque,
eller glömt vad som hände, kan man oftast
läsa om det i eiiii!iRi_@!l) . Har man hört
något spännande, oanständigt rykte, ska
man inte tveka att genast skicka in det till
eifä!ilii.@jn ! När det gäller rykten, så finns
det tre typer:
I Sanna rykten,
2 Falska rykten samt
3 Rykten.
Ett rykte är oftast bättre ju mindre som
sägs! (Undantag typ tre.) Dvs namn,
adress och telefonnummer är inte nöd
vändigt!

Överhuvudtaget när det gäller bidrag
till ARU!ilii�!mlJ är vi tacksamma om texterna
är inhackade på Elmer/Elin och sedan
mailade till EMISSION. Alla E-89or har
ju konto uppe i Vaxkab. (VA? har ni inte
upptäckt det?) Listor med kontonamn sit
ter på anslagstavlan, samt inloggningsin
struktioner. Vill ni veta mer? Läs artikeln
på sid 8-9 i eifJ!ilii.�5-89. Manusstopp till
nästa nummer står alltid i redaktionsrutan
nedan.
Bild- och annat material kan lämnas
1 i Gröna lådan i Rödarummet
(ej flirgblinda ),
2 i Facket i funk.rummet eller
3 till oss personligen.
Undrar du vilka vi Emitteurer är? Se
nedan! Vill du kanske vara med och göra
eifJ!iRi.ö.ijjå 7 Kontakta genast någon Emit
teurl (Minus kontaktar ChefsEmitteuren.)
Vill du vara med på framsidan av
nästa eifJä_!i�
_
? Visserligen leder smicker
vart, men här krävs handfastare mutor...
Roligast är ofrivilliga omslagsflickor/poj
kar.
Hursomhelst, nu när den schlemma
nOllan äntligen fflrsvunnit härifrån, kan
man kanske få något vettigt gjort! Fast
det är fortfarande bra trångt i Tolvan.
De som tvättade Tolvan i somras skulle
inte ha använt varmvatten, den verkar ha
krympt...

eiiii!iRi� nr 5 1989 Årgång 24
Utgivningsdatum:

Adress:
1989-10-16

Ett efterlängtat nummer, ettan!

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Gåta:
- Hur många elektroteknologer får man in
i Tolvan?
- Jag vet inte exakt antal, men tala om
det fflr UHÄ någon, fflr guds skull, innan
dom ökar intagningen ännu mer!

CHE

Innehåll:
Thls sida ............................2
Ordförord.+ IS I vinter ...............3
STVL + KF .......................... 4
Hare Is your chance ................. 5
trAMSE ............................. 6
Hacka loss! ......................... 8
SEX+ Blondiner ....................10
Dasshumor .........................11
SquVALp ...........................12
Röj På Borggården .................13
Smaskiga SMusKlgheter ............14
Malvlna + Esquaderstaben minns!! ..16
Eva minns Esquadern .............. 17

eifJ!isi_�
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
900 ex

Carl-Mikael z.etterling

E-87

778 13 92

Mats Bengtsson
Johan Enfeldt
Jan Grape
Eva Gustafsson
Blenda Langlet
Patrik Lindell
Kenneth Sandberg
Bengt Svantesson
Elton Vaxlund

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

0758/371 07 Nästa manusstopp: Haha, ni har just missat det!
15 27 73
Biider som skall vara med I aktuellt nummer lämnas In
32 58 04
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs pA tisdagen.
661 56 35
16 63 34
I eiiii!iRi.ö.ijjå gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
11 93 09
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
0756/320 62 artiklar tar redaktionen ansvar fflr.
47 47 82
Baksida: ÅÅÅÅHHHH
59.164

Framsida: En ANNAn bild av Bellman
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Kära allesammans
Trots att vi redan befinner oss en bit in på
tenninen vill jag börja med att hälsa er alla
vannt välkomna tillbaka efter sommaren
(hoppas den var full av allt det där. ni i
maj önskade att den skulle vara full utav).
Ett alldeles extra varmt välkommen
vill jag rikta till er som är nya på sektio
nen, dvs Ettan och treorna frAn Västerås.
1ag vet något som ni inte vet, nämligen att
ni har några härliga år på KTH framför er.
Ta vara på dem!! Är det något ni undrar
över, dra er aldrig för att fråga någon av
oss "gamlingar". Vi blir inte sura (i själva
verket är det så att det Br oss att känna
oss viktiga och lite malliga för att vi är så
betydelsefulla) så fråga på bara.
Terminen är, som sagt var, redan i full
gång, liksom sektionsvedcsamheten. 1ag
hoppas många av er tog tillfället i akt att
ställa Bengt Göransson mot väggen när
han var här, och att ni fick svar på de
funderingar ni kan ha haft.
1ag tycker inte om att ge pekfin
grar men några små uppmaningar vill

jag ändå rikta till er . Det gllller den
ökade brottsligheten på KTH. Bara i år
hade det fram till augusti stulits för 1,5
miljon kronor på KTH. Det tråkiga med
dessa stölder är att inga fflrsäkringar täcker
förlusterna, eftersom man inte Br försäkra
statens egendom. Var kommer då Os
quarulda in i bilden? 1o, det visar sig att
det oroväckande ofta är vi som släpper
in tjuven. Vi stllller nämligen upp yt
terdörrarna (kompisen som skall komma
upp till VAX-kab, alla som skall in och
kissa under resten... ) . Snälla allesam
mans, stäng alla dörrar och ring vakten
om ni ser något misstänksamt. Hellre en
gång för mycket. ..
Så var det då nästa lilla uppmaning:
Snälla, snlllla, snlllla kamrater! När ni
går hem från Squtt eller andra kalas, gå
tyst och stillsamt härifrAn. Våra grannars
tålamod börjar tryta och det lär inte bli
grannarna som Br flytta sin nattverk
samhet, utan vi. Så, om du fortsättningsvis
vill kunna gå på kalas i gasquema, så

'

•

smyg tyst på tå framåt natten!
För att få uppmana lite till kan jag
passa på att uppmana alla att gå på SM.
SM, som står för sektionsmöte, är kul.
Datum för oktober-SM är inte klart när
detta skrivs, men att kasta ett öga på
anslagstavlan brukar vara en god ide'.
Tack för mig. På återseende i nästa
eminenta nummer av Emissionen

Eder alltid lika glada ordförande

Kära E-teknologer.

Det behövs fräscht kött i institutionsstyrelsema (""Isarna).
1ust för tillfället kan erbjudas plats i följ
ande ISer:
Matematik 1 ordinarie 1 suppleant
Fysik 1 ord.
Teletransmissionsteori 2 sup.
Talöverf. & musikakustik 1 ord. 1 sup.
Tillämpad elektronik I sup.
Mikrovågsteknik 1 ord. 1 sup.
Mät-och reglerteknik 1 ord. 1 sup.
Arbetsvetenskap I ord.
Elkraftcentrum 3 ord.

ISen är den styrelse som leder och planerar
arbetet på en institution, och institutio
nen är ju sedan, som Ni vet, den insti
tution som framkrystar våra kurser vilka
vi genomläser och tenterar. Teknologen
må oxå vara med i en IS i skepnad av en
ISrepresentant. Vi har på vår sida en rätt
att ha 1/3 teknologer i en IS.
Man väljs till att bli ISrep av kårens
studieutskott efter förslag från elektros
studienämnd. ESN har möten sometimes
och bland annat förslag om nya ISreps
tas upp. Det är kul att få brev hem
ibland, och väl vald att sitta med i en
IS så får man då och då ett sAdant hem
med en kallelse till ett IS-möte då hela
IS sammanträder. (Efter ett möte skickas
protokollet hem.) En IS sammanträder ett
par-tre ggr. per termin. Då en IS har
möte tas alla viktiga frågor upp såsom
inköp av diverse utrustning, tillsättande av
nya tjänster, uppstart av nya projekt plus
en del saker som direkt kan ha betydelse
för vår utbildning. Det är därför det är
nödvändigt med lite teknologer i IS. Detta
är ett utmärkt tillflllle att skaffa sig en
insiderblick i en institution.

Som suppleant rycker man in och ersätter
en ordinarie ledamot som inte kan närvara
vid ett möte. Om man vill kan man ju sitta
med som ordinarie i en och suppleant i en
annan IS.
Så, vill du sitta med i en IS åtminstone
fram t.o.m. VT90, ety man väljs att sitta
ett läsår i taget, så intressera mig för dig,
dvs mall eller phone. Ph one går bra vilken
tid som helst.
Hälsningar Peter Thärning E87, 08/873020,
mall to TiiARNING.

Your ICENICE.

Tveka intet
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Häj från KF

Hurmårdujotack

tackjagmårprima
Så var det då dax igen för· ännu
ett år på KTH och elektro, eller för
E89:oma ett första ohyggligt spänn
ande och lajbans år. Mitt i den
ofantliga infonnationsvågen som väller
över E-Osquarulda tänkte vi späda på
den ytterligare (enligt superpositions
principen ) genom att här och nu göra
några i vårt tycke viktiga och intres
santa förkunnanden.

Vilka är vi

Stvl E består a v E-teknologema Gun
nar, Karin och Anders samt Tommy
som är Syo-konsulent. Vi finns på
plats vanligtvis på läsdagar mellan 12
och 15. På annan tid efter överens
kommelse. En god indikation på hur
öppet Stvl E är för tillfället är att iak
tta dörren. Är den stängd så är vi inte
där. Om dörren är öppen så är vi på
plats. Logiskt.

Cafe E

Hela E89 inbjudes till diskussioner,
kaffe och äppelmosfylld rulltårta å
Stvl E:s lokaliteter adress Osquars
Backe 14 ltr. Tid angives av schema
uppsatt på blädderblock utanför E l
samt genom inbjudningar i de fack ni
har utanför E l . Cafe E ä r kul och
varar ungefär en timmas tid.

Tommy

Gunnar

Anders

Karin

Schema

Schemaläggningen producerar nume
ra
schema för två perioder i taget och
tentaschema llir en termin i taget. Vi
ber om ursäkt för att schemat llir åk
1, 2 och 3 inte var ritat men det
är fixat nu. Självklart kan man inte
göra scheman utan tyrckflenisse. Han
hjälper (stjälper ?) gärna till. Håll
utkik efter rättelser utanför Stvl E.

Studievanekurs

I syfte att optimera E-teknologens stu
dieresultat erbjuder Stvl E en studie
vanekurs. Kontakta Stvl E för mer
information. Vi träffas en kväll i
veckan under tio veckor.

Jamenallaandrafrågordå?
Uppsök Stvl på störten. Det är det vi Vi vänder aldrig ryggen till!
är till llir.

Tommy Anders Karin Gunnar

Då var man7tillbaka igen, ännu en som
mar har passerat. Vad kan då ha hänt
i kårfullmäktige sedan sist. På KF-4
i våras behandlades bl.a. Quarnevalen,
Idrottshallen, OSQplatoon och diverse
annat. Mats Gustavsson V valdes till
Q-general och nu på KF-5 häromsistens
presenterades budegeten som klämts (un
der en del våndor?) fram under som
maren, budgeten klubbades omgående
igenom. Det blir säkert skoj med Quame
val i vår. Idrottshalls projektet befann
sig i ett så bra läge att KTHIF vill börja
bygga. Det tyckte KF var en bra ide
och bestämde sig rur att stödja stiftelsens
beslut att börja bygga. OSQplatoon dök
upp härnäst, tanken är att de ska ingå i
kåren på samma sätt som t.ex RN/FN.
Det betyder att de varken skall belasta
eller tillllira kåren pengar, utan se till att
Osquar och Osquarulda har billig tillgång
till bra musik.
I �ptember var det sedan .dax för
KF-5. Där drogs som nämts Q-budgeten,
men givetvis en del annat som "teknolo
gen och kåren", grannarna, kröken m.m.
Teknologen och kåren är en enkät som
gick ut till 400 teknologer under föna
hösten. Den var nu i stort utvärderad,
av bl.a undertecknad, det går till exem
pel att konstatera att 80% någon gång
besökt tentapuben, eller att 5% inte vet
om de är pojke eller flicka. Läs mer om
enkäten i Osqledaren, Sedan raskt vidare
till mindre komiska saker, förhållandet
med våra grannar. De klagar på saker
som skrik och skrän, nedspydda trappor
och urinluktande rabatter. Tyvärr inte
helt utan anledning får man llirmoda.
Det vore tråkigt om detta skulle leda
till att festverksamheten i gasquer och
kårhus fick upphöra. Det är därför upp
till oss, dvs. du och jag, att se till att en
skärpning kommer till stånd. Så att vi
kan fortsätta att ha tentapubar, squtt och
andra raj.
Nog med pekpinnar. På KF togs
även beslut om att FC ska få köpa nya
möbler till kröken. De nuvarande lider
av svåra ålderskrämpor och bör bytas ut.
Och sist till dem som eventuellt un
drar över min tystnad om RpB. Deras re
dovisning var inte klar, så något resultat
har vi inte sett. Rektor och drift enheten
lär dock ha uttalat sig positivt, och ryk
tena säger att ekonomin också är positiv.
Så jag får väl säga· att det ibland är kul
att ha fel, skönt att borggården står kvar.
Oas war alles för den här gången

Richard Anderberg E-87
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Application to live in West Virginia
Name: _____

Nickname:_____ CB Handle:____

_
Address: (RFD): _________ ________
Daddy: (If unkuowu attach list of three suspects): _______
Manuua: __________
Neck Shade:

( ) Light Red

) Medium Red

( ) Dark Red

) Canfederate Flag
) Mud-grip Tires
) Spitaou

( ) Taotbpick Holder
() Big Dog
( ) Camper Tap

) 8-Track
) Racaou Hide
) Mag Wheels

()
()
( )
()

)
)
)
)

Number of teeth exposed in full grin: Upper:__ Lower:__
_
Height of truck:___

Name of Pickup Owued:
Truck Equipped with:
() Gun Rack
() Load of Wood
() Dual CB Antenna
() Air Horns

)
)
()
( )

4-Wbeel Drive
Hijacker Shacks
Fuzz Buster
Mud Flaps

Number of Empty Beer Caus 011 Floar Board of Pickup:_ _
_
Bumper Stickers:
( ) Eat More Possum
( ) Wave if You're Horny

( ) Peanut Butter
() Redmau Chewing Tobacco

Define the following (Must be 90% conect):
( ) Muscadiue
( ) Grits
( ) Brogans
( ) Fatback
() Tote
( ) Pinto Beaus
() Turnip Salit
( ) Chitlius
() Ramps
Favorite Vocalist:
() Donna Fargo
() Slim Whilliian
() George Jones
Favorite Recreation:
() Sq11a1·e Dancin'
( ) 4-Wheelin'
( ) Otber

( ) Hauk if Yau Lave Jesus
() Cobbler
()Pig Skius
() Sidemeat
( ) Soppin Syrup
) Loretta Lynn
) Porter Wagoner

) Conway Twitty
) Tammy Wyuette
) Box Car Willie
) Possum Huntin'
) Drankin'

( ) Skinny Dippin'
( ) Bull Chip Tbrowin'

Weapons Owned:
() Deer Rifle
() Pick Handle

) Bird Gun
) Log Chain

) Varmit Rifle
) Power (chain) saw

Number of Hound Dags:__
Type:

) Blue Tick

) Black & Tan

Emblem:
( ) John Deere
() NAPA

Number of Weeks Unemployed:__
Number of Dependents (Legal):__
Memberships:
() KKK
( ) American Legion

( ) Budwei•er
( ) Skoals

() CAT
( ) Coors

Tater
Callards
Sawmill Gravy
Cracker

() Hank Williams
( ) Jolmny Cash
) Craw Daddin'
) Blue Grass Conventions
( ) Sawed-off Shotgun

Goobers
Redeye Gravy
Poke
Shit-011-Shingle

) Elvis
)Willie Nelson
) Gospel Siugiu'
) Spitteu' hacky
( ) The lrou

) Beagle
) McCullock Chain Saw

() PBR

Number of Welfare Checks Received:__
(Claimed):__
( ) PTL Club
) Moose
) United Sons/Daugbters af the Confederacy

() NRA
() Bass Club

Leugth of Left Leg: __ Leugth of Right Leg:_

()VFW

_

Does yaur truck cantain same part painted tbe official state color, Primer Red?__
How many cars do you have jacked up 011 blocks in your front yard?__
How many kitchen appliances (working or not) will you keep 011 your front porch?__
Will you be a part af the West Virgiuia Intelligeutsia with a measurable IQ?__
Do you wear mostly double kuit polyeater pants with anaga? __
Do you owu auy shoes, if so haw mauy? __
What year did you last purchase shoes? __
Are you manied to auy af the followiug?
()Sister
( ) Cousin
Do you kuow her name? _ _

()Sow

Does your wife weigh mare titan your pickup?__
Can you sign your uame and get the spelling right every time?__
Havc you ever stayed sober for a whole weekend?__
Can you couut:

Past 10.with yoµr sboes 011? __
To 21 with your fly up? __

Medical Information: Do you have at least 2 of the following:
() BO
() Crabs
()Runny Nose
()Tl"ench Mauth

( ) Head Lice

( ) Bad Breath

( )Scabies

Do you kuow auy words tbat have more than 4 letters?__
Havc you EVER had uaore than one bath in a week? _

_

Kathy Moore, Clemson University
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AMSE TYCKER
Jag tycker att det tycks alldeles för lite
i den här tidningen - när var det till ex
empel sist någon som tyckte något om
miljön, religionen eller världsfreden?
Nåja, jag tänkte tycka lite om lite, även
om mina ämnen är ack så banala.
Till att börja med tyckerjag att E-89:or
na borde fä veta vem och vad AMSE är
för något. AMSE står för ArbetsMark
nadsSEkreterare. Han/hon har ett oav
lönat hedersuppdrag att bevaka och
representera E-teknologernas arbets
marknadsmässiga intressen i kårens ar
betsmarknadsutskott (ArmU) och
gentemot omvärlden. Undertecknad
går nu sitt fjärde är på Elektro. Det finns
en tjusig bild av mig uppsatt på en pe
lare i pelarsalen, för hugade.
Bilden här bredvid föreställer ett gat
hörn och en bit av Drottninggatan i Stockholm. I detta hörn håller Sveriges 29:e och färskaste
Teknikerförmedling till. Nu
skall jag tycka lite om den, och
jag hoppas att även Ni skall
tycka om den.
På Teknikerförmedlingen arbe
tar sju personer med att förmed
la civilingenjörer, gymnasie
ingenjörer och civilekonomer till
företag i Stockholms län. Sluta
inte läsa här! Alla vi som tror att
Spendrups mineralvatten är bät
tre bara för att det är privat, och
föredrar McDonalds hamburga
re av samma skäl, har ju en viss
skepsis mot AMS och arbetsför
medlingen. Det fina med Tekniförutom
kerförmedlingen,
snygga möbler, är att de inte lider av den elefantiasis som
många andra delar av AMS har insjuk
nat i.
Verksamheten syftar till att ge små och
medelstora företag de tekniker och eko
nomer som de behöver. Dessa företag
har ofta inte räd att annonsera i de sto
ra tidningarna, vilket medför att vi ofta
har svårt att hitta dem. För att klara av
detta, har Teknikerförmedlingen ett li
tet register pä en likaledes liten dator,
helt skilt från arbetsförmedlingens
mycket stora register. Meningen är se
dan att färska och hungriga nyutexami
nerade civiJingenjörer, som kanske inte
har helt klart för sig var de vill jobba,
kan kliva in och bli instoppade i regi-

stret. Det är gratis! I registret står vem
som är vem, vad vem har jobbat med,
vad vem har studerat, vad vem vill job
ba med och eventuella specialkunska
per som vem har. För att företagen skall
kunna veta lite mer om sina blivande
medarbetare, skall man författa ett brev
om sig själv som Teknikerförmedling
en sedan kan visa upp, tillsammans med
registeruppgifterna.
I dag finns cirka 600 personer registre
rade hos Teknikerförmedlingen, och
antalet ökar med ungefär tio om dagen.
Det finns inget register över företag och
deras arbetsplatser hos Teknikerför
medlingen. Istället hör företagen av sig
när de behöver nya själar, och man har
även löpande kontakter med många fö
retag.

runt om i landet, som rimligen har en
hygglig lokalkännedom.
Nu får detvara nog med reklam förTek
nikerförmedlingen, men om Du tycker
att det verkar intressant, så tveka inte att
kontakta dem, de gör av med Dina skat
tepengar och är till för att hjälpa Dig.
I höst blir det ARMADA (ARbets
MArknadsDAgar), närmare bestämt
den åttonde och nionde november. Ni
som har varit där förut kommer säkert
��t känna igen Er även i år. Men hör Ni?
Ar ARMADAN verkligen bra som den
är och alltid har varit? Det Ni kan göra
är att ställa lite krav på företagen. De
betalar visserligen, men det är för gol
vytan och inte för att Ni skall vara trev
liga och artiga. Utan att exemplifiera
tycker jag att alltför många företag
skickar dit folk som bara ler, de
lar ut fyrförgsbroschyrer och re
klampennor och säger att "prak
tik får du ansöka om skriftligen i
vår." Nu när det faktiskt är lite
grand av vår marknad, kan vi pas
sa på och ställa krav på företa
gens representanter. Gör det!
Nu har jag snart tyckt färdigt för
det här numret, men prata gärna
med mig om Du tillhörde tyckan
des sälla skara och tycker något
som jag också borde tycka om.

Detta är alltså Teknikerförmedlingen. Adress:
Box 162 40, Drottninggatan 7, 103 24 Stockholm.
Tel: 08-723 1690

Slutligen vill jag säga att jag tror
att Sveriges Radio skulle bli
mycket bättre om alla som tittade
på TV3 hade ett månadskort
fäst pä TV-rutan.

Puss

Niklas

Vad skall då vi med Teknikerförmed
lingen till? Vi har ju inga problem att få
arbete.
Många av oss känner till ABB, Ericsson
och Televerket, men skulle gärna hitta
något lite mer exotiskt alternativ. Alla
dessa små och genomtrevliga elektro
nikföretag, som vi aldrig kommer att
hitta på Armadan, kanske har lättare att
hitta oss, om de vet var de skall leta. En
annan funktion som Teknikerförmed
lingen kan fylla, är att hjälpa hemvän
dande landsortscivilingenjörer att få
jobb i närheten av sitt torp. Det finns
nämligen 29 Teknikerförmedlingar
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Goda råd är billiga - ring Nils Tullbrink, 020-78 98 06.
(Ett 020-samtal kostar bara en markering varifrån i
landet du än ringer).
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Elmer & Elin

Intresset för datorerna börjar vakna på allvar hos de nya, ettor & Västeråsare, och Biiiiääiöiii tänkte här ge llte allmänna
tips som kan spara viss tid. För all del kan de antagligen få en del tid att gå också...
Den här artikeln vänder sig alltså inte alls till dem som redan Det kraftfulla kommandot UHSADVZ tar nu bort alla filer med
intagit Vaxkabinettet och tagit sig förbi de första spärrarna, utan • dvi-extension från det under directory där du befinner dig. I
det är snarare tänkt att den skall hjälpa till att ta de första stegen LOG är inte nödvändig men den är praktisk! Den ser nämligen
och att få något nyttigt gjort. Dvs att få ut text på ett rationellt till att datorn talar om vilka filer den tog bort och dessutom hur
sätt. Men vi börjar från början. (Detta har publicerats tidigare · stora de var.
så för många blir det en repris. Håll ut )
Sist i loginfilen står en rad med SET PROCJ:SSHAME.
Mellan " och " kan man skriva in ett eget processnarnn. Till
AMIS
exempel The Stranger ! OBS Max 15 tecken. Sist i
De flesta av er har redan fått köpa manualen och de som inte loginfilen måste raden med $ EXZT stå.
gjort det rekommenderas en inköpsrunda uppe hos systemarna
Den kostar inte mer än en tia eller så. Till en början kanske Utskrifter
denna ganska omfattande editor verkar vara svår att få grepp på Det finns flera olika möjligheter att skriva ut sina filer på olika
(det står ganska mycket i manualen), men om man bara ser till skrivare. Programlistor etc drar man lämpligen ut på någon
att sätta sig vid en terminal och ha det lilla häftet till hands så är av Facit-skrivarna Kommandot blir då PR.l'S filnamn med
det inga problem. Skriv am filnamn . txt så har du kommit extension. Förutom dessa finns två laserskrivare som ser likadana
in i AMIS. Skriv in lite text, förflytta dig runt med piltangenterna ut utan att vara det. För att få ut något på dessa finns en rad
och ta bort med delete-knappen. Svårare än så är det inte och de möjligheter. Om man har skrivit en textfil (programlistor göre
andra möjligheterna lär man sig efter hand. När du är färdig med sig ej besvär) och ger kommandot:
din fil måste du spara den. Det gör du med sekvensen Ctrl-X,
Ctrl-S. Då talar AMIS om att filen sparats. Gå sen ur med PaTX filnamn. ext
Ctrl-X, Ctrl-Z.
så kommer filen ut på den vänstra lasern och den ser ut i stort
sett precis som på skärmen. För att få ut en snyggare text med
Loginfilen, login.com
möjlighet till val av fonter finns två möjligheter PSCONVJ:aT och
Här finns redan från början en rad förkortade kommandon 'JmX. De är varianter på så kallade Dektop Publishing-program
definierade och det kan vara läge att titta lita vad som står där (även om Macintosh-ägama antagligen är av en annan åsikt...)
och evenyuellt skriva dit lite egna specialare. T.ex några snabba och åtminstone PSCONVJ:RT är lätt att använda '1mX kräver viss
kommandon fflr att förflytta sig från ett under-directory till ett övning men ger å andra sidan större möjligheter.
annat.
Directory ? ? ? ? Ja det innebär att man lagt upp sitt konto i PSCONVERT
en trädstruktur. I text-directoryt har man då diverse brev och där Detta program, som konverterar din textfil till en fil som lasern
vill man kanske inte ha en massa pascalprogram drällande. De förstår -en . ps fil-, startas med aUH PUB : psconvert eller
har man istället i prog-directoryt. Det är lätt att skapa ett nytt bara PSCONVl:RT om det finns definierat i din login-fil. Den
under-directory. Säg att du vill skapa ett nytt directory som du stora fördelen med detta program är att det är i stort sett
kallar fritz. Skriv bara:
självinstruerande. Du får besvara en rad frågor om hur stora
fonter du skall ha, sidnummer etc. Dessa definitioner som du
CREATE/DZR ( username . l'RZTZ )
ger första gången sparas och nästa gång kan du med alternativet
För att sen förflytta sig till det nya underdirectoryt måste man default använda dessa igen. Man får prova några gånger
skriva en lång harang, men det finns metoder. GL in i loginfilen innan man kommer fram till hur man vill ha det. Slutligen talar
och skriv:
datorn om att den konverterat din fil till en PostScript-fil, dvs en
som lasern förstår, och den heter '.L'MP • LAS oberoende av vad
ASSZGN DZSKl : ( username. l'RZTZ) l'RZTZ :
$
ursprungliga fil hette. Denna fil skickar du nu iväg till lasern
din
FRZTZ : = SET DEFAULT l'RZTZ ;
$
med :
Förutsatt att dina filer ligger på DISK!. Den första av raderna
ovan (den med assign...) gör att du var du än befinner dig PRPS TMP . LAS
kan nå en fil på fritz-directoryt genom att t ex skriva am
frit z : filnamn . tex. $ måste stå först i alla rader i Inte så svårt I
loginfilen, de dubbla likamed tecknen betyder att kommandot
l'RZTZ gör att du filrflyttas till ditt fritz-directory oberoende av
i vilket annat underdirectory du befinner dig. Det gäller som Detta är svårare och det blir snyggare till priset av mera jobb
det heter globalt. Det skall tilläggas att detta �ätt att förflytta och tid. 1EX är inget man lär sig i en spalt i Bifäs!ii�!m8 men det
finns en manual som är ett hopkok av en Chefsemitteur Emeritus
sig mellan olika under-directorys varken är det snyggaste eller
och den nuvarandes erfarenheter och kunskaper på området. Till
smidigaste, iallafall inte om man har många av dem. Då är det
denna hör också en format-fil i vilken alla definitioner man
bättre att använda något av de mer eller mindre hemmasnickrade
använder finns och för att lära sig Tp(ser man till att skaffa
"change directory"-program som florerar i vaxkab. På samma
sig dessa två genom att ge kommandona:
sätt kan man definiera ett kommando som tar bort en viss typ av
filer, tex de som slutar med . dvi:
COPY ( LZHDJ:LL . PPUB) : foJ:XD&t . tex
COPY
( LINDELL . PPUB) : texman. tex
$
RENSADVZ : =DELETE/LOG * . DVZ; *

1FX
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I båda fallen frågar datorn vad du vill kalla filerna för. Kalla HELP
dem för fozmat • tex resp. texman. tex. Nu har du dessa Skriv HJ:LP och sedan vad du vill ha hjälp med;. HJ:LP HJ:LP
på ditt directory och formatfilen låter du vara som den är för ger info om HJ:LP. Detta kommando fungerar också inne i vissa
den kommer du att ha nytta av i framtiden. Manualen vill du editorer m.m. Sist lite helt annat som man kan ha nytta av.
antagligen få utskriven och då skall du göra som man alltid skall
göra när man vill ha en 'IEX-fil utskriven. Börja med:
MAIL
Den datoriserade brevlådan. För att gå in på posten skriver du
MA:CL. Väl inne kan du med HJ:LP få reda på lite av varje. De
vanligaste mailkommandona är:
D:CR. som ger en lista över dina hittils fådda MAIL
IUl:AD listar ditt senast fådda MAIL på skärmen
l:XTRAC'l' filnamn sparar mailet på angiven fil
Sll:ND filnamn skickar filen till den du anger när datorn frågar
'l'o : . På frågan Subject : spelar det inte så stor roll vad du
svarar

S1fl:'l' 'l'J:XMAN

Datorn kollar över 'IBX-filen så att.den är OK. Bry dig inte om
vad som skrivs på skärmen, du får lära dig vad det betyder i
manualen. Du behöver inte skriva någon extension på filnamnet.
Sen är det dags att konvertera det hela till ett språk som lasern
förstår. Skriv:
DVUS 'l'SXMAN

(För DeVicelndependetPostScript-laser) Detta tar en stund, och
sen har datorn jobbat fram en fil som heter 'l'ZXMAN. PS och
den skriver du ut som vanligt med PRPS. Och glöm inte . PS
efter filnamnet! Sen tar du lämpligtvis bort alla texman-filer
utom den som slutar på • Tl:X från kontot. Den kan vara bra
att kolla i, så blir det lite lättare att fö�tå manualen. De andra
tar bara en väldig massa utrymme och du ffirstår inte ett dyft
av dem. Kanske kommer datorn att protestera om du försöker
dig på föregående manöver, filerna blir nämligen väldigt stora
och det är inte säkert att dude får plats på kontot. Det är isåfall
enklare att skriva ut manualen på en gång med kommandot:
LN'l'l:X texman. dvi

På det här sättet kan du kommunicera med dina kamrater utan att
behöva träffa dem, höra deras röster, belasta mammas teleräkning
eller köpa dyrbara frimärken a 2:40.
Jag hoppas att dessa upplysningar kommer att vara till hjälp, och
att flera kommer över "tröskeln" utan alltför stora problem. De
som har ytterligare frågor är antagligen välkomna att fråga vem
som helst som sitter i Vaxkabinettet (den som kan svarar) eller
någon av oss som gör eifJäsi_q�D Vi har viss vana av åtminstone
'IBX·
För eiffi§si_q�IJ

Johan

Direkt efter att du kört S'NE'l' enligt ovan. Då kommer
filen ut på den högra lasern utan att du behöver använda det
stora DVIPS-programmet. Nackdelen är då att du har fll.rre
typsnittsmöjligheter, men för den här nämnda manualen funkar
det.

Postscriptbilder i TEX?
Det finns ett kommando som heter I special. Det finns dokumenterat i TeX-book,
men det går kappast att begripa att man ska använda det till att ta in Postscriptbilder.
Jag har skrivit ett litet makro som ser till att bilden inte "delar på sig" som den kan
göra om man använder bara I special. Makrot ser ut så här:
/raggedbottom
/def/bil.d#1#2#3( ( /goodbreak/vbox( / vskip # 1 /special
( # 3 . ps ) /vskip 3mm /sl. # 2 /vskip Smm/par) /goodbreak) )
och anropas med /bil.d( Scm) (Bildtext : snygg bild) ( fil.en)
om bilden är 5cm hög, man vill ha bildtexten "Bildtext:snygg bild" och namnet på
postscriptfilen är: filen.ps
OBS! Om PostScriptfilen innehåller ett SHOWPAGE på slutet måste det tas bort, annars
delas sidan upp på två papper!
.dvi-filen man tlr måste köras genom dvips och tas ut på PostScriptskrivaren med prps
(använd inte lntex alltså!). Kör man DVIV så syns inte bilden men det blir ett tomrum
där bilden skulle ha hamnat.
/raggedbottom gör att man inte får så många "underfull vbox", Tex tillåter lite
ojämnhet längst ner på sidan.
Hare bra! Svante Granqvist.
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The folowing text comes from a database
with all known problems with IBM prod
ucts. Read it with a sense of humor!
MouseBalls Are Now Available As FRU
( Field Replacable Unit )
If a mouse fails to operate, or should per
form erratically, it may be in need of
ball replacement. Because of the deli
cate nature of this procedure, replacement
of mouse balls should be attempted by
trained personel only.
Before ordering, determine type of
mouse balls required by examining the un
derside of each mouse. Domestic balls
will be larger and barder than foreign
balls. Ball removal procedures differ, de
pending upon manufacturer of the mouse.
Foreign balls can be replaced using the
pop-off method, and domestic balls re
placed using the twist-off method.
Mouse balls are not usually static sen
sitive, however, excessive handling can re
sult in sudden discharge. Upon comple
tion of ball replacement the mouse may
be used immediately. It is recommended
that each server have a pair of balls for
maintaining optirnum custormer satisfac
tion, and that any customer missing bis
balls should suspect local personnel of re
moving these necessery functional items.
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Quarnevalsstab sökes!

Vi som har dragit igång Quarnevalen behöver hjälp.
Bokföringsdesperados, en blivande Ingemar Bergman, festprissar, or
ganisatörsgenier, pratsjuka galningar, musik- och kiädbegåvnlngar, fyndiga
och humoristiska tryckpressnissar, proffs som ser skillnad på läkt och ste
gar, ja alla passar I Staben I
Hur gör man då för att vara med och roa 1 500 byggare, 30 000
studenter och 200 000 Stockholmare?
Jo, du tar en promenad förbi Q-rummet antingen för att hämta ett
stabsansökningsformulär eller för att under någon lunch ta ett snack med
någon av oss. Vi kommer att finnas där varje dag bara för din skulll
Om du hellre vill slå en signal är vårt telnr 1 0 20 1 8.

VI Räknar med dig!
För att få en uppfattning om proportion
erna inom ämnet sex (samt givetvis för att
samla underlag för att bräcka vännerna på
dina partyn ) bör du begrunda det faktum
att varje sekund som går bär vittnesmål
om 18 000 manliga ormax världen runt.
Eller, i varje enskilt ögonblick är sannolikt
sex miljoner människor aktivt involverade
i den sexuella granskningen av någon an
nans kropp. Ja, vi uteslöt faktiskt dem
som aktivt granskar sin egen.
Om du jämnfflr dessa siffror med
den internationella födelsetakten på 4,4
barn/sekund blir hypotesen att människor
parar sig ftSr att avla rent av fånig. En
sådan proportion mellan investering och
avkastning imponerar säkert inte på många
av dagens finansvalpar. Möjligtvis är det
därftSr de flesta av dessa sedan många år
avstått från dylika värdsliga njutningar.
Sex har talrika fördelar framför andra
tidsftSrdriv. Det är t ex billigare än golf
eller tennis då den huvudsakliga utrust
nungen är gratis. Sex kräver mindre skik
lighet än, låt oss säga, biljard, fastän
detta inte innebär att inte båda dessa lekar
kan förbättras genom övning och hårt ar
bete. Vidare får du mer omedelbar till
fredst!Ulelse genom sex än t ex filateli,
eller genom att lyssna på Musikradion.
Dessutom behöver du inte samla ihop så
många deltagare som du skulle behöva för
en fotbollsmatch.
Och kanske är det det ftSr att det
är en såpass okonstlad., behaglig och för
det mesta oskyldig verlcsamhet som den
har fått ta emot så mycket stryk genom
århundrandena. Du behöver bara gå till
de mest fundamentala historiska texterna
för att inse att alla stora ledare, speciellt
de som under senare år visat sig vara
missleda despoter, har framlagt en poli
tik som omfattar mindre sex för mas
sorna. För att känna igen en moderna
tiders diktator rekommenderar Den Kong
lige Öfverhallik dig faktiskt att titta på de
ras åsikter om fria förbindelser.

Quarnevalsgeneral

Mats "Gustav" Gustavsson

Tåggeneral

Bruxpatron

Anders Nordell

Byggchef
Verkmästare
Musicattributeur
Qupolchef

Per Werner

Ekonomchef
Festchef (2st)
Doqumentateur

Bruxartlklar (2st)
PRatare (2st)

Söt Blondin Söker Bostad
I november kommer en mycket trevlig schweiziska till Stockholm för att
studera ett drygt halvår. Om du vet någon som har ett rum eller en lägenhet
som hon kan hyra, eller om du vet någon tjej som kan tänka sig dela bostad
med denna lättsamma charmerande fröken, hö_r av dig till
Johan Vaghult
Fältvägen 4
191 77 Sollentuna
08-754 38 85

Under år som gått har situationen varit
ganska okomplicerade. Sex var något som
gjordes. Det hände snarast som att man
äter och sover och andas eller släpper
väder. Det faktum att också alla andra
gjorde det var en vederkvickelse, inte ett
hot, så debatten var minimal och den var
begränsad till kasernbaracker, offentliga
barer och andra platser med ringa sexuell
aktivitet, platser där s!Ulsamma påståenden
och motpåståenden kunde husera fritt, helt
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obehindrade a v veddigheten.
Ankomsten av penicillin, effektiv föd
elsekontroll, FIB-Aktuellt och Ford Escort
XR 3i har dock förändrat allt ftSr all
framtid. en mogen förståelse ftSr sexuella
seder och bruk (tillsammans med käcka
nya sätt att hantera dessa på) välkomnas
inte bara, utan är också ett mandat fflr att
kvalificera sig till vissa sociala kretsar.
Den Kongllg ÖVferhalllk
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SquVALp
En solig majdag fylldes Rålambshovs
parken av studenter från när och fjärran;
alla komna i förhoppningen att få skåda
åtminstone några haverier och kallsupar i
Riddarfjärdens 4° kalla vatten. De fick

se Malvina med hjärtpaddlar, nätstrumpor
och Tarzaninspirerade galärslavar, så en
folka (som det tagit besättningen en vecka
att svetsa ihop till vattentätt tillstånd) samt
ett UFO med blomsprutevapen och mar-

sipaner i grisskära badmössor. Slutligen
kom ett badkar som följde i regalskeppet
Wasas köl och publiken fick äntligen sitt
lystmäte och .kunde nöjd Atervända hem.

ginellt och vida överlägset sätt att forcera
vågorna. Dock tappade de orienteringen
när de vid kvällens påsutdelning fick det
stora privilegiet att både häva ned och

häva upp en 75 :a punsch. Den stora frågan
som alla ställde sig var emellertid: var det
verkligen rätt kontroll de hittade...?

Som om det inte vore nog med korv
stoppning på teknis... Denna korv var,
trots att den inte var någon prinskorv,
stoppad med kunglig vara, som mot all
förmodan dock flöt.

Enväldiga segrare: oåenterarna som
tröttnade på skogen och gick till sjöss. In
spirerade av "r.p månne? Ett flitigt studium
av mekanikens lagar ledde till ett ori�

Valhall tankade mustigt bränsle in i
det sista. (Full tunna sjunker; full Val
hall flyter?) Många av livets (s)öligaste
stunder är blå (likt Riddarfj ärden)... Vid
dumpningen av somliga tunnor med miljö
farligt innehåll undveks en natwkatastrof,
enär sjövattnet (till mångas förtret) inte
förmådde tränga in i farkosten. Detta
skulle emellertid ha orsakat kalabalik om
bord: Valhalls självk:ruupande kostymer
ing skulle ha besudlats av obotlig renhet
och råttorna i hudarna skulle ha flytt i
panik. (En ny Titanic ... ?)

E.B.

Foto: Kenneth
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Efter många månaders förberedelse, och mycket diskuter
ande om ekonomi, Borggårdens vara eller icke vara osv
gick så äntligen RpB av stapeln den 14:e Maj, dagen efter
Squvalp.
Väl insläppt, och med rött plastannband
på handleden, visade sig Borggården helt
inburad. Alla buskar var skyddade av
galler, fontänen borta och ersatt av mixer
bord och nere vid valven fanns ett jättelikt
scenbygge. De som trodde att scenbygge
var ett smidigt sätt att få gå på RpB-gasque
fick tji (och en blå overall förstås).
Först ut på scen var flickornas favorit,
Johan Kinde. Jag antar att han gjorde ett
bra framträdande, för att vara den genren
vill säga. Smörsång har aldrig varit min
favorit.
Mot slutet av hans framträdande ställde
jag mig i kön uppe vid Sing-Sing för att
förhoppningsvis få i mig en Valhall Grill
macka innan Lolita Pop. Köandet tog
knappt en timma, och givetvis började det
regna.

i [
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På långt håll lät Trance Dance hyf
sat, men de hade alldeles för hög volym
framme vid scen. Sångaren, Ben eller nåt,
var en djävla diva. ''Nu kan vi bara en
låt till" fick man höra, fast visst kände
man igen alla låtar, de har ju gjort ganska ·
många hittar.
Sist (och nästan minst) var Micke
Rickfors. Det stora dragplåstret för kvällen.
Nog var det trångt då framför scenen,
fast jag tror inte någon blev klämd i alla
fall. Mycket nostalgi (för det heter det
väl när man spelar tio år gamla låtar som
ingen känner igen). För att bli inropad
igen, sparades "Vingar... " till extranum
mer. Fyrverkeriet efteråt var mera upphet
sande.
Trots vädret tycker jag det var en
lyckad dag (tack vare Lolita Pop). RpB
staben gjorde ett bra arbete, och BG var
sig rätt lik efteråt. Regnet var ju inte
deras fel, och det enda som jag tycker
kan göras bättre är kanske matserveringen,
vars kapacitet var för låg. (Inget fel på
maten, Valhalll) Att göra det till ett årligt
återkommande arrangemang är väl mera
tveksamt (det var ju en ''Tradition" redan
innan), särskilt i år, med Quameval på G.

Double Trouble. a-hooh-hah-hah!
Nu har jag bara räknat upp stjärnornas
framträdande, men även studentbanden på
lilla scen, bla Brända Tentor, var också
väldigt uppskattade. Olyckligtvis kommer
jag inte ihåg alla namn. Roligast var
''Tvisting Admirals", som bara framförde
en låt, men med full gas.

I hearyou calling in the rain...(Lolita Pop)
Paraplyer var förbjudna på BG, lik
som kameror, vilket vackra visitatörer nog
grant kollade. Därför var jag dyngsur
och iskall när Lolita Pop började sitt
framträdande, men jag tinade snabbt av
Karin Wistrands sång. Det suveräna gänget
fick till och med molnen att lätta för ett
ögonblick, så att solen fick titta fram.
Lolita Pop var precis så bra som väntat,
efter deras senaste LP.
Efter detta kunde man visserligen gått
hem, men jag gick in på Kåren och värmde
mig istället, medan Louise Hoffsten sjöng.
Jag vet fortfarande inte om hon var bra
eller ej, och jag bryr mig inte särskilt
heller.

"Jag ska köpa kedjor för pengarna!"
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Text: Bellman
Foto: Lukas Holm
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Hej ! Hej ! ! Hej ! ! ! !
Fåglarna kvittrar, solen lyser, hunden går
fot, Ku.kras deriverar och SMusK lever.
SMusK, Elektros egen Lee Harvey Os
wald Ensemble, upplåter i kväll sin em
inenta lokal, QLOUAQUEN, till RAJ
(Musik-nOllan-genom-tidema-fest) 1 1 !
Klockan är just nu 23:00 och vi har aldrig
haft så här roligt med DATAN llirutl
Världsapråmiss!
Till Saken, fröken Skoglund
(citat: Mulle-operan) I
SMusK fylls nu av nya sprittande
lungor, behärskande en mångfald instru
ment! Vår rekryteringskampanj m/89 har
med andra ord krönts av idel framgångar.
Dänned icke sagt att just NI skall tveka
att söka medborgarskap i detta Student
musikens Mecca - än finns det många
lediga platser vid Ideologiske Chefens
Runda Bord Trakterar ni t ex Ophibary
ton, Krumbanjo, eller Detonatorbas, så tag
chansen att joina Solens Söner i deras
kamp mot musiken. De som vara heta
blifva kallade I
Vi avverkar väl SMusK:s kommande
spelningar på en gång, så kan vi skriva
vad vi vill sen:

Vad vi vill.

HON VANN ! !

'

•

Nu kan vi äntligen publicera resultatet från
tävlingen på Skolavslutningsfesten i våras:
VILKEN FLICKA SMAKAR BÄST ???
Jo! Karin "Liten-Karin" Hed�n vann
med maximala 10 poäng - alltså enighet
från alla domare! Motivering: "Karin har
med sin delikata, kryddstarka kanelarom
kombinerat det flärdfulla och det syndiga
på ett sätt som lämnar konkurrenterna
hästlängder bakom. En smak för sann
skyldiga läckergommar! Pröva själva!"
På andra resp. tredje plats kom
Christina från Flix och Anita Frisell.

3/11 : Squttspelning. Förband: LiTHe
Blås fr. Lin Koh Ping!
Ett annat datum : TentaPubSpelning.
Tema: Igelkottarna!
Dessutom: Jamspelningar överallt, när
man minst vill det!

Vad vi har gjort:

Som bilderna kanske avslöjar, har vi på
ett enastående sätt slagit ett aldrig förut
satt världsredkord! På Östennalmstorg
framförde vi nämligen, tillsammans med
övriga studentorkestrar i STHLM, Can
can under en timme och tre minuter.
Tröttsamt men Guiness!
Vidare har vi gjort:
En hel del.
OCH NU:
MÅNADENS TÖNTFRÄCKISII I
Pigan svimmade under kon. Vaknade.
Utbrast: ''En i taget pojkar."
Härlig Höstkväll Hälsar
Tor & Ludwlg.
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Den . stora frågan ...
Vo r-i frdn kommer
eJ e_ n ) Po..ppa. ?

Frö..90- Mamma1
hoV>

Ö r-

( ivi I i ng e njö r:

eller fråga oss !

Vi finns på ARMADA
8 - 9 November
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O'HOJ
SKEPP
••
- AVEN VI
HADE SKOJ

&quaderstaben har nu börjat återhämta
sig från sommarens intensivaste vecka
Sol, bad, bastu, segling, L:a Kastet, grund
stötning, dimman, Dalarö Skans, segling,
'kedjor för pengarna', sillis, spinnaker,
tilläggning m.m.
Vi hoppas att ni alla hade lika stor
behällning av veckan som vi i staben hade.
Någon gång under hösten kommer vi
att köra en bildvisning från esquadem, när
är dock inte bestämmt.
Kappseglingen som hölls på fredagen
bjöd på vindar som kanske underskattades
av vissa besättningar med spinnakerprob
lem som följd. Första båt var i mål på
under fyra timmar men efter omräkning
enligt LYS-tabellen visade det sig att stora
läckra båtar med höga LYS-tal inte kom
mer till sin rätt så bra i skärgårdssegling.
Vi vill till sist avsluta med att än en
gång tacka våra sponsorer:
TELEVERKET RADIO för helkvällen i
Lilla Kastet.
VA1TENFALL och DIGITAL för midda
gen på Dalarö Skans.
STATOIL för bensin till motorbåten.
TRYGGHANSA, PHILIPS och
SVENSKA DAGBLADET för priser till
kappseglingen.

Datntniddag ,
vackra p oj kar....

Esquaderstaben

Resultat:
1

SPUNKEN

2

AFRODITE 22

3

SAY NO MORE

4

GEMINI

5

BIG DEAL

(tid efter LYS)
Björn Lwidström
Anders Johansson
Mats Lindström
Lars Hibe
Anders Sellin

MALV I NA

4:42:03

Hurra ! Hurra ! Hurra ! Hurra !

Grattis. DJUR fyller nu 596 djur... Nu siktar vi·på 600, så spela flitigt vidare..
Känner du någon som inte har provat, så berätta för denne att man initieras
med @< LARSS005.TLJUNK )READYDJUR och spelar sedan med kommandot
DJUR !!!
Hälsningar från översteprästen: Thomas ''Tompe" Larsson, SMusK
- Är det inte det ena, så är det det andra, sa flickan med näsblod.
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...är väl några av Malvinas huvudin
tressen. Nåja, vi har några till!
Bl.a brukar vi träffas en gång i mån
aden för fika (de som har tid och lust),
lyssna på föreläsningar, middagar med
civilingenjörer (kvinnliga.), studiebesök
m.m. tro nu inte att vi är en samling ra
biata kvinnosakskvinnor. Tvärtom! I Det
är bara så väldigt kul att träffa andra tjejer
här på skolan.
Malvina har funnits. i snart två år och
vi växer ständigt... I skrivande stund är vi
c:a 230 medlemmar (kårens största?) och
vi blir gärna ännu fler. Som medlem får
du brev hem i lådan om allt som händer
samt förtur till våra arrangemang. Att bli
medlem kostar 40 kr per läsår och enklast
är om du sätter in pengarna på vårt pgnr.
43 21 904-7 Malvina.
Under hösten kommer det att bli före
läsningar, dammiddag 28 nov.(förra året
var vi 1 1 5 st.), studiebesök, Armadadebatt
(läs om det i Armadatidningen), glögg
m.m.
Information kommer förutom brev ock
så via affischer i 12:an utanför FWlkrum
met.
Om ni widrar över något eller har
förslag på vad vi kan göra mer så kontakta
mig: Helena Myr�n (Myran) E-85,
754 82 85
eder alltid llka tlllglvna
sektlonsansvarlge.

Pojkar...

...det finns nu en underavdelning, MALTE.
Information kommer! 1 1

effiissiöiiö
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"0, ni fantastiska män
som vet hur man angör en brygga,..."
När böckerna slagits igen efter vårens
sista tenta gick startskottet fflr Elektros
årliga E.squader, bestående av livade elek
triker med varierande seglingsvana i mer
eller mindre sjödugliga båtar, varav några
var aningen odugliga redan från början
och andra efter omsorgsfull behandling så
småningom blev det.
Under loppet av en vecka kunde så
ledes lokalbefolkningen vid i tur och ord
ning Grinda, Biskopsön, Dalarö (Kyck
lingholmen), Sandhamn, Säck och Lilla
kastet förundrat konstatera att midsom
marfirandet började tidigt i år, och de
ffirflyttade sig skyndsamt ffir att på behörigt
avstånd betrakta spektaklet. Så gjorde
de alla: svanar och abborrar, skalbaggar
och främmande ubåtar; alla utom myggen,
som varje kväll tillsammans med studen
terna i salig berusning utförde vilda krigs
danser.
Att det i seglingssammanhang är bruk
ligt att angöra en brygga hade nog de flesta
lyckats uppsnappa, men nu är Stockholms
skärgård så finurligt konstruerad, att det
inte alltid finns någon brygga lämpligt ut
placerad precis där man vill lägga till. I
dylika situationer, kan i efterhand konstat
eras, gäller det att behålla fattning och iak
ttagelsefflnnåga, så att man inte i sin iver
att lägga till inte inser att det just här inte
existerar någon brygga, utan går för motor
rakt in i en orubblig granitklippa.

I

rt

" . . .ni som med solbark.ad hand
hdller skotet i spänn..."

Inte ffirrän morgonrodnaden ffir länge
sedan bleknat bort öppnades med möda
det första paret rödkantade ögon, till
hörande en bland många andra morgon
dåsiga esquaderseglare. Det intensiva
friluftslivet satte sina spår, och för första
gången i världshistorien hände det sig, att
en mer ökänd än okänd ölhäfvarbesättning
i ett gäng glada Socker-Connyfans fann
sina övermän i konsten att varje morgon/
ffirmiddag/eftermiddag vara de sista att
kämpa sig till medvetande och hissa segel.
(Oopsi, popsi...)
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Lyckades man undvika både att befinna
sig på toaletten när den övriga besättningen
gjorde ett slag samt att koka champinjon
soppa mitt under brinnande kappsegling,
fanns alltid möjligheten att på däck förströ
sig genom att dra i diverse snören, pinnar
och annat. Njutande av vädret och utsik
ten kunde man då till sin fasa få se delar
av Sveriges så kallade hopp och framtid
skutta runt i babyrosa shorts med elefan
ter på; tillräckligt skräckinjagande för att
platsa i pornographens egen modeshow
''Kejsarinnans nya .lcläder".

Oh, la la! Vad skddar mitt blodsprängda öga?1
" ...ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga... "
" . . .ni som för bdten i hamn
över svallande vdg, ..."

Sedan magen mättats, humöret bättrats
på . och stämningen förhöjts med flera
promillen, inte sällan på någon välvillig
välgörares bekostnad, ägnades kvällen åt
diverse aktiviteter alltifrån att skrala ljudli
gast till att kyssas tystast.
Mycket snart hade de flesta näsorna
antagit en vackert tomteröd färg, beroende
på solglitter, isande havsvindar eller ett
otal antal öl i glada goda vänners sällskap,
och för att svalka sin glödande kroppsdel
fanns det de som tog sig ett uppfriskande
dopp; frivilligt eller ofrivilligt alltefter sitt
eget och de glada vännernas behag.
När så ölen var urdruckna, doppen
tagna, myggbetten omsorgsfullt kliade och
när de, som mot all fbrmodan ville sova,
-äntligen hade fått tyst på åtminstone de
närmaste högtalarna, gjorde någon den
fantastiska upptäckten att när rösten får
ljuda av lungors fulla kraft över en spegel
blank havsvik låter det om möjligt ännu
bättre än hemma i duschen.

Kappseglingens prestigefyllda första
pris eröYiades av besättningen på Spunken,
som vind för våg tog sig över mållinjen
först av alla. Sedan fanns ännu ett pris fbr
utdelning utan uppvisande av någon direkt
större prestation än att ha lyckats med det
ohyggligt svåra konststycket att få tjejer
med i besättningen.

" ...som vet hur man splitsar ett tdg,
som finner er kurs genom natten, ... "
Någon undrade, inte utan orsak, om
man med sig i bagaget fbrutom en kurs
i segling/supande även behövde en kurs
i bergsbestigning. För att vid behov nå
närmsta buske var man nämligen utan par
don tvungen att forcera ett smärre bergs
massiv. Vid dessa tillfällen uppstod titt
som tätt vissa navigationsproblem, och
framemot småtimmarna kunde man med
ofbrställd förvåning beskåda en hysteriskt
sprattlande esquaderdeltagare på väg utför
stupet med huvudet fbre.

PR och förfadderiet i nära samarbete.
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När så samtliga tappra elektriker med
en sista kraftansträngning lämnat skär
gården att återhämta sig ända till nästa års
eskapader, dröjer sig en stilla undran kvar
om huruvida studenternas sångrepertoar
sträcker sig så mycket längre än till ett
oändligt antal repriser av den första strofen
ur ''Till havs", sjungen i alla tänkbara
och otänkbara tonarter, i bas och falsett,
i den fasta tron, att denna visa gör en
äkta sjöman till och med av en konglig
elektriker.

" ... ni män som vet allt om vatten!"
En konglig uppenbarelse. (Schysst som fan!)
Citaten är hämtade ur sdngen "Att angöra
en brygga" med text av Hans Alfredsson
och Tage Danielsson.

Foto:
Kenneth Sandberg
Fredrik Grlmm
Henrik Thomasson
Jarkko Pasanen 7/6 1989
"Allvarligt talat, sjunker verkligen
ankaret till botten?"
"Man har ju hört talats om såna
här djupsänkningar när ankaret drar
ned båten."
"Jag kan inte fatta varffir man har
ett ankare när man har två linor i
fören!"

Ett stort tack till Esquaderstaben för ett tufft, tidsödande och
synnerligen resultatgivande arbete, tack vare vilket Esquadern-89
gick till historien under bifall och entusiastiska leverop.
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"Åh, en spegel! Får jag kolla hur
bränd jag är?"
Om optimistjollen: "Kan man sova
i en sån där?"

