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CHEord
Taha, ja. Å nu ska man skriva CHEont
U också. En sån där spalt som ingen

och tidningen har blivit ännu snyggare un
der detta år. Tack Bellman.
Nu skall jag hälsa alla nya medar
läser, eller möjligen när allt intressant i
välkommna till tidningen. Två
betare
tidningen redan är läst en fyra fem gånger.
Jag borde väl presentera mig en aning töser smygstartade redan i förra numret:
i alla fall. Jag heter alltså Jan Grape Anik6 Eva Schmidt och Maria Söder, Eoch började h�_P.!Elektro 1988 och har 88or båda två. För att säkra tillväxten har
jobbat med elid'!ftl_�!m!Jsedan julen samma vi även lurat med tre E-89or: Mats "Glo
år. Under hösten har jag faddrat lite betrotter" Almskog, Per "Flygarn" Hal
och just nu assar jag i Pascal för E l . lkvist och Per "Curling" Wingårdh. Tre
(Om jag är bra vet jag inte, men jag blir friska krafter som kommer att förgylla
lika glad varje gång det kommer nån till efiiissi�!m!Js sidor i vår. Välkomna skall ni
klassrummet.) På eiftissi�!m!Jär jag tf Hacker vara alla fem.
Vi har ju jubileum också. eii'Jäsi_�!mllär
i Patrik Lindells frånvaro, annars är min
största passion utförsåkning. Det är därför nu inne på sin 25:e årgång och det kom
jag inte är med själv och gör detta mitt mer vi att fira med att dela ut tidningen
debut nummer, för vid själva klippet är jag GRATIS till alla sektionsmedlemmar un
i St Anton och pumpar puder... Det låter der HELA ÅRET! Längre fram kom
säkert oansvarigt, men i September då jag mer ni att kunna läsa spännande artiklar
bokade resan hade jag inte en tanke på om tidningens historia. Vi skall gräva
manusstopp etc. och inte visste jag heller djupt i de gamla arkiven, långt under
om jag skulle eller ville bli Chefsemitteur. katakomberna, och visa tidningens utveck
Som tur är finns Bellman den gamla ling från handskrivna lösblad via suddiga
räven kvar som en oomkullrunkelig stöt stenciler fram till dataålderns laserorginal.
tepelare. Han trimmar in de nya emitteur
Quarnevalen kommer vi också att upp
erna och tar ansvaret för den llirsta klipp märksamma under våren, men om det blir
ningen. Bellman har under sitt gångna en Quarnevalsbilaga denna gång är inte
år som Chefsemineur gjort det som hans bestämt ännu. Det beror till stor del på
föregångare misslyckats med. Han har om ni läsare är intresserade av ett ex
ökat antalet kvinnliga medarbetare på red tranummer och om det finns några friv
aktionen från noll till hela fyra fantastiska illiga medarbetare under tentaperioderna i
E-Osquldor. (Jag vet inte vad du har för vår.
knep, Bellman, men du måste vara bra
I höst firar Elektrosektionen 80-års
på det.) Det är min fasta övertygelse att jubileum och det skall vi heller inte missa.
det är viktigt för tidningens kvalitet och Vad vi har för godbitar att bjuda på då får
utformning att det finns både killar och ni se längre fram.
tjejer som engagerar sig. Inte nog med
Finns det fler som är intresserade av
detta. Ekonomin har dessutom gått ihop att skriva i tidnigen? Hör gärna av er.
eFiJssi_�!m!J nr 1 1990 Årgång 25
Utgivningsdatum:

Vi tar emot manus via mail (EMISSION),
den gröna brevlådan i det röda rummet
eller direkt i handen. Tidningen bygger
till största delen på det material som vi
får från er, så skriv för tusan. Om någon
som kan teckna vill vara med blir vi extra
glada. Det skulle inte sitta fel med en egen
serie i eFiJäsi_�!mll,
Lev väl, må bra, sov gott m.m.

Janne
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Adress:

En Jublleumsårgång!
Jan Grape

E-88

612 58 04

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

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

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

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

eifJssi�@11
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
Philips RE-gruppen
900 ex

Nästa manusstopp: Onsdag den 14 Februari.
Bilder som skall vara med I aktuellt nummer lämnas In
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.
Eventuella diabilder lämnas senast veckan Innan. Negativ
bör lämnas så tidigt som möjligt. Om du har frågor, kontakta
oss!
I eifJssimll gjonta uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.

2

ernissiiffiim

Nr 1-90

HEJ PAER!
0

T

ack för förtroendet är det första jag
vill säga. Jag tycker det ska bli en
ära och väldigt kul att få vara Elektro:s
ordförande under 1990. Det blir kanske
inte så lätt att ta vid efter Christina, men
jag lovar att göra mitt bästa och hopppas
att ni ska få eventuella förväntningar upp
fyUda.
Vem är jag då? Jag heter Richard
Anderberg är E87 :a och går följdaktligen
i trean. Tidigare har jag jobbat en del
inom studienänmden men mestadsels har
jag väl gjort min stämma hörd som KF
representant under -89. Jag är för det
mesta på glatt humör och trivs bäst bland
glada kamrater. När jag kom hit för ca två
och ett halft år sedan hade jag inte en tanke
på att engagera mig i så mycket annat än
studier och att gå på en och annan fest.
Men så blev det inte riktigt, jag började
nämligen inse att det finns bra mycket mer
än en civ.ing. att hämta här på teknis.
För utöver att det är enormt skoj, att
engagera sig, så lär man känna en massa
kul männislor. Man samlar erfarenheter
och kunskaper i massor. Sådant som
är värefullt att ha men svårt att få på
annat sätt, än att just engagera sig. Allt
arbete här på sektionen sker ideellt och
poängen med sådant arbete är att man
får ut mer av det än det kräver av en.
Det är givetvis också en förusättning för
att det ska fungera i längden. Därför
vill jag rekommendera alla som ännu inte
gjort det att ta chansen att åtminstone
någon gång under sin tid här engagera
sig i något. Utbudet av möjligheter är

stort! Engangemang behöver inte vara så
märkvärdigt, det kan se ut på många olika
sätt. Bara att gå på t.ex SektionsMöten
(SM) eller Studienämdens (ESN) möten är
ett sätt att engagera sig. Gör det!
Vi skriver nu 1990, fast det ibland
råkar bli -89 av gammal vana. Vad kom
mer det att innebära för livet i Elektrien.
Vi kommer att bit för bit flytta till nya
lokaler, Q-salama som ligger i ett sprillans
nytt hus en bit upp på Drottning Kristinas
Väg, förbi kårhuset. Vi kommer att fylla
80 år. 80 år:s jublet kommer att gå av
stapeln framåt hösten. Det kommer säkrt
att bli ett riktigt höjdarkalas. Mer om det
senare.
I vår är det, om någon nu missat det,
Quameval och i samband med denna även
RpB.
Hur 1990 blir i övrigt är sedan upp
till oss. Så varför inte göra det till något
alldeles extra det här året. Jag kommer
att göra mitt yttersta för att bidra till det.
Och jag hoppas att så många som möjligt
på sektionen vill vara med och leka. Hur
och vad det innebär vet jag inte men några
ideer har jag och du har säkert några till.
Vad jag konkret kommer att göra
är bl.a. att försöka bidra till att SM
går så smidigt som möjligt utan att bli
tråkiga. SM vill jag ska vara skoj, fylla sin
funktion av sektionens beslutande organ,
vara en möjlighet för var och en att
säga sin mening och ställa frågor till
funktionärer samt sist men inte minst.
Vara så givande för alla som går dit att
det upplevs vara värt att stanna tiden ut
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och att komma tillbaka till nästa SM. För
att lyckas med detta måste vi alla hjälpas
åt, så jag hoppads att många delar mina
ideer om SM.
Vad jag mer kommer att göra är att
vara någorlunda lätt att få tag i, d.v.s. vara
i tolvan en hel del.
Som avslutning lite av vad som kom
mer att dyka upp på nästa SM:
-Val av Förfaddrar
-Val av Öfverskaendare
-Val av Esquaderchef
-Avgående funktionärers verksamhetsberättelser
-Val av MBR (MusikBorgarRåd), detta
med anledning av att Tomas Persson tyvärr
känt sig tvungen att avgå
-m.m.
Nästa SM kommer att vara måndagen
den 1 9/2. Se anslag för tiden, plats BPA.
Allra sist det som fick mig att tacka
ja när Christina frågade om jag ville
kandidera till Ordförandeposten. När jag
funderade bakåt lite i tiden över "stora"
beslut jag tagit var det en sak som slog
mig. Det var att jag oftast ångrade det
jag inte gjorde och mycket sällan det
jag gjorde. Detta med anledning av att
det är en fanatstisk möjlighet till skoj
erfarenheter att engagera sig.

Lev Väl

Eder Ordförande
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Hej där

å var det dags för ett nytt år med
nya spännande händelser. Jag tänkte
berätta om ett och annat som kan tänkas
intressera er.

Schema

Jag är den förste att beklaga att schemat
kom så sent för period 5 och 6. Tyvärr
är det inget som säger att det kommer
att bli bättre inför period 7 och 8. Jag
(Anders) ingår i en grupp som ska åtgärda
saken. Jag vill ha synpunkter om vi
ska ha 2- eller 4-periodsschema och om
tentaschemat skall täcka hela eller halva
läsåret.

H

ej på er alla och hoppas att ni
haft ett lika avkopplande och fettbil
dande jullov som jag. Det känns lite ve
modigt att lämna elektros eminenta PRo
gramråd, PR, efter allt Qul, men jag ser
med stor förväntan fram emot att nu kunna
gå och festa loss totalt utan att behöva
jobba på PResqutt, vårbal, nollegasque
och alla andra roliga arr. En av vice
ordförandes uppgifter är att ha hand om
alla inbjudningar som kommer till Elek
trosektionen från andra skolor, sektioner,
föreningar. Dessa sätts upp på styrelsens
tavla (brevid funqrummet i tolvan). Vill
du gå så är det bara att meddela mig (t.ex.
genom en lapp i styrelsens brevlåda). Ofta
är antalet inbjudna begränsat till ett parsty
cken, så först till kran.......

Kom ihåg att schemaläggningen har
jobbat HÄCKEN av sig för att hinna. Det
är inte deras fel. Det sitter högre upp.

Praktik

Den uppmärksamme har kanske noterat
att reglerna för praktiken har ändrat sig
sedan föregående läsår. De nya reglerna
gäller för E89 och nyare. De gamla
gäller fortfarande för E88 och äldre. För
gamlingarna sk.all minst 9 veckor vara
elpraktik. Dvs all 1 7 kan vara el. För
de nya ska det var minst 9 v. el OCH 8
veckor miljö. Miljö kan vara el, bara det
är industrianknutet (se i studiehandboken).

VICEORD

De gamla kan få praktik utförd före inträde
till KTII godkänd som både el och miljö.
De nya får endast miljö. De nya får även
programmering godkänt som elpraktik.
Inga stora förändringar, men väl nyan
ser som är väl värda att hålla reda på.

Civilisationens framsteg ?

Det är med sorg i ögonvrån jag medde
lar att civilisationen är på väg även till
mina hemtrakter. McDonalds håller på att
bygga lokaler mitt i stan. Jag tlr trösta
mig med stans fantastiska hockey- och
bandylag
Tommy Karin Gunnar Anders

Passa på att att gå på fester vid andra
skolor, det är rejält skojigt. En annan sak
som många av er känner till är Abituri
entinfodagarna, då en massa småttingar
från gymnasieskolorna runt Stockholm ko
mmer på besök. De får information
om hur det är att studera på Teknis och
sedan är det rundvandring tillsammans
med teknologer till alltid lika spännande
olika ställen på KTH.
I vår finns fyra stycken abiturientin
fodagar planerade (15/2 2 1/2 6/3 16/3).
Ju flera vita overaller bland teknologerna
destå bättre. Jag kommer runt på föreläs
ningarna och berättar mera.

HA QUL !!
Cow ph1losophy

S

å var det dags för en ny termin
med nya friska tag. Jag heter Åsa
Danielsson, går i trean och är alltså er
nya SNO. Jag har varit engagerad i stu
dienämnden sen i ettan och har varit kock,
kursnämndsorganisatör och linjenämnds
representant vilket har varit både roligt
och lärorikt.
Jag vill tacka min företrädare Lena
Helge som skött studieverksamheten med
bravur.
Eftersom all verksamhet inom stu
dienämnden har haft juluppehåll har jag
inte något nytt att meddela, men däremot
kan jag tala om att jag ska deltaga i både
Studieråds- och Linjenämndsmöte vecka
4, så inför nästa SNOORD hoppas jag att
jag kommer att ha betydligt mer kött på
benen.
Som jag skrev inledningsvis är arbetet
i studienämnden både kul och intressant.
För er som känner er manade finns det

Hej alla glada

nämligen en post ledig, närmare bestämt
sekreterarposten. Intresserade kan prata
med någon av studienämndens funktio
närer. (Funktionärslista sitter på densam
mas anslagstavla i tolvan.)
Tidpunkt för nästa studienämndsmöte

Åk 1:

Åk2:

Åk 3:

Algebra

Funktionsteori

Linjära system

'•

kommer att sättas upp på studienämndens
anslagstavla i tolvan inom kort. Jag
uppmanar alla tyck- och gounnetmatsugna
att inte missa detta tillfälle!!
Jag avslutar som sig bör med senaste
tentastatistiken:

TENTARESULTAT PERIOD 3
Kurs

JACOB

Antal tentander

Varav godkända

200 st

1 5 9 st dvs 80 %

200 st

1 2 st dvs 76 %
5

155 st

92 st dvs 59 %

Sköt om er!

Asa
0

4
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Exklusivt i eirusöiöiii:

Ny obligatorisk kurs.

satsning på TMS-ämnen har
�u verkligen gått för långt. På
alla sektioner införs en obligatorisk kurs
som krävs för examen för alla teknologer
inskrivna 19 87 och senare.
Anledningen till att kursen Norrländs
ka för teknologer kom till är den stora
tillströmningen av Norrlänningar till KTH.
För att vanliga svenskar ska förstå dem,
tvingas vi nu alla att gå kursen. Även
Civilingenjörer som flyttar norröver lär ha
nytta av denna kurs.
Tvättäkta och halvrenrasiga ska en
ligt rykten kunna få befrielse från denna
kurs. eifJä�iP,@O har lyckats stjäla ett kurs
PM samt utdrag ur kurslitteraturen i ett
obevakat ögonblick.
Detta är oansvarigt! Kom och protes
tera på första ESN-mötet i år (anslag i
tolvan), skicka en strimlad norrlänning
till UHÄ, eller gör som vanligt, skit i
alltsammans och acceptera blint. (En öl
till löser alla problem, typ!)
Inte helt seriöst, möjligen taskigt, fast
ganska kul, tycker

TZ"TIIs

Bellman

Allmänna Ord:

Ja
Nej
Ok
Ja tack
Nej tack
Tack så mycket
God morgon
God dag
God natt
Adjö
Hej
Upp
Ner
Hit
Dit
In
Ut
God,.bra
Dålig
Vad säger du?
Jag förstår inte
Jag är inte från trakten
Jag är söderifrån
Vad kostar det?
Oj så mycket
Det är för dyrt
Vad du pratar
Så är det visst
Så är det!

Kortorla:

Jadå, jomenvisst, jo
Int' då, nämenhuvva
Jomenhuvva
Jomenhuvvadåvisst
Nämenhuvvadåint
Tackar
Nämenhejsan
Nämenhejsan
Nå varle natta då
Synes
Nämenhejsan
Oppat
Neat
Hittan, hänna
Dittan, dänna
Innat
Uttan
Rackarns finemang
Olickligt sinna
Säg du fö'la
I varl int begrip
Ja ä stockholmar
Ja ä stockholmar
Va kost hänna?
Se pass!
He vari nalta köstsamt
Se du pjöller
Sinna järe, tjenndu
Jomen fyyyy faaaan

Bra
Hu så hemskt!
Min bil är sönder

Om Mat:

Jag är hungrig
Jag är mätt
När serveras frukost
Smörgås med pålägg
Har ni annat än kroppkakor?
Har ni ägg från egna höns?
Entrecote med bearnaisås
Fint bordskick
Delikatess
En superb måltid!
Det smakade mindre bra

Dans och Nöjen:

Det är varmt här inne
Vad, är det hembränt?
Vad sägs om en romans?
En grann kvinna
Vad grannt potatisland
Jag ryser av vällust
Så kallt det var här!
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Ä ba bulla
Hovva se olicklit!
Bilfan ä sönt

Hä hannel om matn:

I vari omättli tjenndu
I varl ohungri nu da
När får vi bryta?
Klämma ve pären
Ha ji na anne än paltn?
Hörje hani hemägga henna hörje?
Tjötte ve gulsåsn å påmfiit
Eta oppanpa gaffeln
Såm krämen
Henna va godare än krämen!
He dugd int ens te eta åt kreka

Dansn å ett å var:

Elda je ve björkven?
Va, vere dynamitn?
Vill du pusses å ett å vär?
Int oävet fruntimmer
Hovva se grannte pärlann
I hurves så he kryf etter bena
Hovva se en frus å tjöl åm tjölla!

effiissiiffiiö
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Lite blandade åsikter.

Med anledning av studienämndsmötet den 4 dec har jag insett en sak om elektro:
Det finns egentligen inga visioner om vad en utbildning av vdr rang skall och
bör innehålla. De flesta som går på elektro, av studienämndsmötet att döma,
verkar anse att utbildningen är för stor, för dålig och, det viktigaste, innehdlla
oväsentliga moment.

D

etta gör mig rädd, ty för mig är elektro inte hittat en kurs vars laborationer
en ingenjör en person som kan en lär mig att självständigt komma på hur
massa och kan tillämpa detta på ett fullgott jag skall mäta saker och ting. Det finns
sätt, något som man verkligen inte kan kanske frivilliga kurser, men en sådan
anklaga elektro för att lära ut och i detta skall vara obligatorisk! Det är verkligen
avseende tycker jag vi lär oss lite · för lite utmärkt att den nya obligatoriska kursen i
faktiskt.
trean kommer att ta upp helhetstänkande,
Ett resonemang som jag vänder mig något som man saknar i övrigt.
emot är det om att den första kursen som
man tenterar i skall vara lätt. Helt rätt, Mina råd är följande:
men den skall dock INTE vara trivial som 1) Sluta att orda om vilka kurser som
i dag (Mekanik del 1 ), och dessutom anser
skall ha hur mycket poäng, börja i
vissa att mekanik del 2 är för stor och bör
stället att förutsättningslöst se på vad
krympas. Jag anser att vi bör läsa mekanik
'1injen för elektroteknik" egentligen
som man gör på de övriga sektionerna,
skall innebära! Helst skall dessa per
nämligen bokvis (mek 1 = bok 1, etc.) så
soner inte ha gått elektro, men det är
att eleverna ges en chans att lära sig något
att gå lite väl långt. Poängsystemet
av mekanik.
instiftades för universitetsvärlden, och
På mötet började man också debattera
saknar relevans för KIB, utom vad
kursinnehåll, och det är skrämmande att
gäller studiemedel, och betänker man
höra folk seriöst anse att man kan skippa
att kurspoängen sattes relativt slump
stora (och i mitt tycke väsentliga) delar av
mässigt från början blir fixeringen vid
kurser. Att sedan höra dem säga att man
poäng helt obegriplig.
bör säga åt examinatorerna att lägga sig
på en rimligare (läs: lägre) nivå gör inte 2 ) Inrikta verksamheten på att försöka få
saken bättre. Jag vill bara upplysa dessa
staten att inse att de inte kan skära som
personer att vi är här, i alla fall jag, ffir
de gör, alla förlorar på att få en urvat
att lära mig något, inte för att bara klara
tnad ingenjörsutbildning i framtiden.
ungefär 50 tentor, samt ett antal labbar.
En annan sak som verkligen är skan 3 ) Kräv att kurserna skall bli mindre ten
dal är att jag efter 4 års studerande på
tainriktade och mer praktiska i sin
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uppläggning. Samordna laborations
resursema så att man kan få in mera
laborativa moment, och detta behöver
inte bli dyrare än nuvarande system
med en massa splittrade resurser över
allt. Kräv KS-ar inför de flesta labbar
så att man inte kan slinka igenom utan
att ha läst speciellt mycket inför lab
barna. Mätteknik är här ett föredöme
att ta efter; En ingenjör skall veta vad
han mäter på, och hur man gör det!
"Varför sade han inte detta på mötet?" un
drar då gemene person. Jo, den alhnänna
andan var, tyckte jag, att "vi har en massa
saker att gå igenom och det börjar bli sent"
så det hade inte varit fruktbart. Tyvärr
missade man lite poängen med vad den
nye kursansvarige sade om att "se till hela
systemet och inte till små detaljer" ...
Detta är mina helt privata åsikter. Alla
som har synpunkter på detta är välkommna
till mig så ska jag ändra på dem om
vederbörande kan bevisa att jag har fel
eller har missuppfattat saker och ting. Vi
dare vet jag att jag trampar på en hel del
tår nu, men jag eftersträvar att få en bra
utbildning, inte att såra folk.

Gunnar Forssell, E-85
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Kommentar
För de som inte var pd det aktuella studienämndsmötet kan vi berätta att vi
diskuterade kurserna i drskurs 1 - 3 vad gäller innehlUl och poäng. Detta för
att linjenämnden har tillsatt en grupp bestdende av professorer och lärare med
erfarenheter frdn olika tekniska högskolor.

G

ruppen skall titta på hur elektrout göra på tre sätt:
bildningen skall se ut under 90talet. Detta görs delvis för att studiere - Fylla på med kurser utan att utsträcka
sultaten nu inte är tillfredställande, 180utbildningens tid och poäng.
poängsomläggningen inte var helt lyckad
och självfallet för att tekniken går framåt - Förlänga utbildningen med kanske 20
poäng och en termin.
och nya moment måste in i utbildningen.
Gruppen ville ha ett kort omdöme från oss
teknologer om de obligatoriska kurserna - Se över utbildningen och bedöma vad
som skall ingå i en civilingenjörsutbild
vad gäller omfattning, poäng och innehåll.
ning av nuvarande längd.
Med denna informationen inleddes diskus
sionen på mötet.
Att det på ett studienämndsmöte blir Linjenämnden har valt den tredje möjlig
ont om tid beror på att vi har som pol heten. Om en civilingenjör skall kunna
icy att vi skall ha avslutat diskussion en massa och kunna tillämpa det krävs en
erna till 20:00. :aehöver något utredas återkommande granskning av utbildningen
vidare kan ett extra möte hållas. Tids och kanske också omstruktureringar.
begränsningen finns till för att vi vill att
Vid 180-poängsomläggningen sattes
alla skall känna att de kan gå på ett kurspoängen, helt riktigt, mer eller mindre
studienämndsmöte utan att för den skull slumpmässigt. Poängen har inte bara
behöva låsa upp hela kvällen och spoliera betydelse för studiemedel utan också för
studiernas uppläggning och därmed vår
nästföljande förmiddag.
Den av Linjenämnden tillsatta grup
arbetsbelastning. Därför tycker vi att det
pen har tillkommit mycket p g a påstöt är viktigt att poängen motsvarar kursernas
ningar från teknologer som är missnöjda omfattning.
med utbildningen. Det gäller områden där
Statistik från Studievägledningen har
vi lär oss för lite, där utbildningen är otill visat att studieresultaten (egentligen tenta
fredställande eller felprioriterad. Om nya resultaten) i vissa kurser har sjunkit dras
moment skall in i utbildningen kan man tiskt. Förklaringarna till detta kan vara

Moralkaka

många. En förklaring är kanske att vi
blivit sämre i vissa ämnen under de sista
åren, en annan att tentorna blivit svårare.
Detta utan att kursernas innehåll ändrats.
Under hösten diskuterade vi i stu
dienämnden mycket om förändringar i ut
bildningen, eftersom vi skulle svara på
en remiss från Grundutbildningsnämnden
(skolans organ för civ.ing.-utbildningen ).
Några av sakerna vi framförde var:
- Vidtag åtgärder för att göra kurserna
mindre tentamensinriktade, t ex med
mera alternativa examinations former så
som inlämningsuppgifter, projekt och
rapporter.
- Förbättra laborationerna, med mer själv
ständighet och bättre uppföljning. Det
skulle kräva mer av oss men också ge
mycket mera.
Alla synpunkter och förslag till förbätt
ringar är värda att diskutera. Lev väl och
kom på nästa studienämndsmötel
Lena Helge, E-86, SNO 1989
Johan Enfeldt, E-87, vice SNO

fuseras, men tidningens innehåll bestäms
vanligen av redaktionen och Chefsemit
teuren och därför kan man inte lova att
införa en artikel i tidningen. Det enda man
Vi gillar att folk skriver i ernissiiiiieö och det känns ju inte roligt kan lova är att man skall skriva en artikel
se om den blir införd
att inleda sin karriär som Chefsemitteur med en moralkaka och Eftersom
vi gillar att E-Osqulda/Osq
till de som skriver artiklar, men en del oklarheter har dykt uar skriver i tidningen om olika evene
mang och händelser, även om man blivit
upp.
sponrad, så är våra önskemål bara de att
et hela gäller vad man kan och inte nan än just tidningen själv utför. Men nu man inte gödslar texten med företagsnamn,
kan lova att göra som motprestation är det så att de som annonserar i sektio logotyper m.m. utan brukligt är att man i
när ett företag ställer upp �?�. .�nsrar oss nens tidning betalar för det, med pengar slutet nämner och tackar de företag som
elektriker. Vad beträffar Bli'd�mg@U händer som kommer alla medlemmar tillgodo· i varit så vänliga att stödja evenemanget.
det att elektriker undrar ifall vi kan sätta form av denna skrift. Dessutom har vi ett Inte nog med att det ser trevligare ut, det
in en gratisannons åt ett företag som de styrelsebeslut som säger att högst 15% av är också roligare att läsa en sådan artikel.
blivit sponsrade av på ett eller annat sätt. tidningens innehåll får vara reklam, vilket
Till slut vill jag påpeka att detta inte
också talar mot extra gratisannonsering. är ett personligt påhopp på någon och att
Det gör vi inte.
Den andra saken jag tänkte ta upp är det gäller alla lika mycket.
En god regel vid sponsring är att de
som fått stöd själva utför en ev. motpresta om man kan lova att publicera en artikel
tion. En gratisannons i eifässi�@U tycker i P.tfässianeU . Det kan man inte heller. Det
Janne
jag är en motprestation som inte någon an- är vi;-rerligen inte så vanligt att artiklar re-
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Kårfullmäktige informerar..
De flesta av oss anser det som självklart att
rösta i riksdagsvalet. Vi bryr oss och vill
visa det, för besluten påverlcar ju våra liv.
Konstigt är det då, att så få E-Osquarulda
röstade i kårfullmäktigevalet. Trots allt
tillbringar vi merparten av drygt fyra år
här på teknis, och besluten i KF berör oss
alla i högsta grad.
Efter en "mycket upphetsande" val
kampanj blev vi valda till Kårfullmäktige
ledamöter. Synd att inte fler ställde upp
och konkurrerade om platserna. Facit av
årets val blev: 4 kandidater till 6 platser
(varav 2 suppleanter). Uselt för en så stor
sektion som Elektro.
Här kommer en kort rapport från det
första mötet.
Efter cirka en och en halv timmes
diskussion kom vi fram till att mötet
var behörigt utlyst och därmed kunde
avhållas.
Grannarna har, åtminstånde tillfälligt,
lugnat sig efter sommaren och nollepe
riodens ganska häftiga kårliv. Hyresre
striktionerna för gasquerna som infördes
i höstas, förlängs därför inte över års
skiftet. Kåren kommer dock att bevaka
situationen och upprätthålla diskussionen

med grannarna, samt eventuellt vidtaga
vissa åtgärder vad gäller sornrnarpuben.
Bokbytardagarna som genomfördes i
höstas var lyckade. Ca 50% av inkomna
böcker såldes och det var många som
tjänade en rejäl slant och fick bättre plats i
bokhyllan. Av de ca 110 'Elektroböcker'
som kom in, såldes 90 st. Helt OK.
Efter en lång diskussion beslöts att
Rock På Borggården (Rpb-90) skall hållas
i anslutning till Quarnevalen, närmare bes
tämt 5:e maj. Min (Bertils) personliga
åsikt var, och är fortfarande, att det är
fel att hålla två så personal och pub
likkrävande arrangemang inom samma
vecka samt att kåren skall stå som eko
nomisk garant för det hela. Kalle Pers
son och Håkan Dolk utsågs som huvu
dansvariga för hela kalaset.
Som kvällens (eller snarare nattens)
huvudnummer var Kårens budget för 1990.
Ett av reslutaten av skattereformen som
slår hårt mot oss studenter har vid det
här laget säkert upptäckts av alla, dvs
den dramatiska höjningen av kåravgiften.
Anledningen till denna höjning är bl.a.
att tidigare momsbefriade kostnader eller
kostnader belagda med reducerad moms

Edra KF-ledamöter

Bertil Bellmans, E-87
Helena Nordström, E-85
Jan Örnstedt, E-86
Michael Lindström, E-85

Design a
Elektros

Einstein
&
VMS
I

t appears that after bis death, Albert
Einstein found himself working as the
doorkeeper at the Pearly Gates. One slow
day, be found that he bad time to chat
with the new entrants. To the first one be
asked, ''What's your IQ?" The new arrival
replied, "190". They discussed Einstein's
theory of relativity for hours. When the
second new arrival came, Einstein once
again inquired as to the newcomer's IQ.
The answer this time came "120". To
which Einstein replied, ''Tell me, how
did the Cubs do this year?" and they
proceeded to talk for half an hour or so.
To the final arrival, Einstein once again
posed the question, ''What's your IQ?".
Upon receiving the answer "70", Einstein
smiled and asked, "Got a minute to tell
me about VMS 5.0?"

nu beläggs med full moms.
Som avslutning framåt småtimmarna
valdes årets kårfunktionärer, bl.a KO, Gun
nar Wormbs (K); FC, Mikael Engström
(K), dessutom ingår Hans Larson från
Elektro i Kårstyrelsen, komplett lista kan
erhållas från oss i KF.
Detta om mötet som höll på ca elva
timmar.
Denna artikel kan även få tjäna som
inbjudan till nästa KF som hålls den
20:e februari. Alla kårmedlemmar är
välkommna till KF och har även YT
TRANDE RÄTT på mötet, det är dock
endast KF-ledamöter som har yrlcande och
rösträtt. Alla kårmedlemmar har även rätt
att motionera till KF, och tala för sin mo
tion på mötet. Om Ni har några frågor om
kåren och KF så ställ dem gärna till oss.

.. . a.'
TrOJ

U

nder våren skall den traditionella
Elektro-tröjan tas fram. Därför utl
yses ''Tröj-Tävlingen" där alla kan lämna
förslag till hur trycket skall se ut i år! Den
som lämnar in det vinnande bidraget får en
gratis tröja!
Hjälp till att designa Elektros ansikte
utåt, ''Tröj-T'åvlingen" 1990 - då Kgl.
Elektro-sektionen firar 80 år! ! !
Bidrag lämnas i funkrummets brev
låda, märlcta ''Tröj-Tävlingen". Första
deltävlingens sista bidragsdatum:
FREDAG den 23:e FEBRUARI.

Kalle

Old Words oj Wisdom

8

Övfrigs prislista 1990-02-01
Tygmärlce, Elektro
Klistennärlce, stort
Klistermärlce, litet
Elektro-nål
Sångbok, anno 1 1101

15:3:2:15:20:-

Även konfektion i restlager, tröjor, over
aller m.m.

Våga och vi n n !

Satsa på
al\) Televerket

�, Radio
Ring Nils Tullbrink 08-707 49 45
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LussePRe

Nu är det över en mll.nad sedan LussePRe gick av stapeln. De flesta är väl rätt
trötta pli. julen vid det här laget men en liten pli.minne/se om hur roligt det var
pd LussePRe är det väl ingen som har ndgot emot.

D

et första som mötte allas blickar
utanför tolvan var den magnifika
julgranen med den mycket smakfulla be
lysningen som blinkade ett varmt välkom
nande till alla lussefirare. Den bistra kylan
gjorde dock att man inte gärna stod ute
och beundrade granen alltför länge. Men
när man väl kommit in i tolvan fick man
snabbt upp värmen igen, dels av trängseln
bland de 140 glada lussefirarna och inte
minst av den varma och goda glöggen vi
välkomnades med.

"Hon'' kommer den goda med ljuset hit...

Kontrollen är stenhård.

Gojan super...

Innan maten kom på borden kunde man
glögga och se på bilder från tidigare
LussePRe. Då ropade någon ''Det var
bättre förr!", men var det verkligen det?
Stämningen på det här LussePRet verkade
då tillta ju mer kvällen led. Glögg för
resten, det kunde man få hur mycket som
helst av. Men de flesta tyc.ktes vänta på
annan förtäring för glöggen tog inte slut
och Gojan ropade nästan förnärmat ''Va
faan, ska jag dricka upp all glöggen själv
eller är det någon som tänker hjälpa mig?"
Men tydligen var det ingen som hörde
ropet på hjälp för lite senare rasade Gojan
"Nu super jag upp all glöggen själv!"

Även andra välkända julsånger som t.ex
"Gläns över sjö och strand" fick vi njuta
av även om man någon gång kunde höra
viss ostämmighet. Sist men inte sämst
kom så "Staffan var en snärtig dräng" En
helt fantastiskt rolig och verkligen snärtig
variant av staffansvisan. Att den var
favoriten hos alla var det ingen tvekan om.

Tjejerna lussar...

Men varför ska bara killar få lussa på
elektros LussePRe? Tjejerna ville också
lussa. Någon sådan tradition finns ju inte
på ele.ktro, men varför inte skapa en?
Jo, det var just vad ett tiotal tjejer kom
på att göra. Efter ungefär två minuters
övning i E-korridoren skred så tjejerna in
- inte iförda vita skrudar men väl vita
overaller. Tjejerna kompletterade det förra

En snärtig dräng

Till allas belåtenhet kom så julmaten in
på borden. Vilken mat! Sill, köttbullar,
skinka, rödkål, rödbetssallad och mycket
mer. Ljuvligt!! Så tystnade alla för
man kunde höra toner någonstans ifrån.
.Vad kunde det vara? Så vackert det
ljöd! Spännande. Och se där skred Lucia Han använder jlip-jlop-metoden för att
med följe in sjungandes "Sancta Lucia". höras.

10

Luciatågets sånginnehåll med t.ex "Nu
tändas tusen juleljus" och "Stilla natt" Att
döma av applåderna så bör detta verkligen
bli en tradition.
Ännu mer sång och underhållning
bjöd Mikael Bäck och Per Wtllars på när
de drog en låt i vilken de skulle ragga
snygga brudar.

Bettans hemliga beundrare...

Under middagen hann Bettan skaffa sig
en mystisk beundrare. Mystisk ja! Vad
kan man annars kalla det när Bettan ska
betala punschen men Henrik Thomasson
stoppar henne och istället säger att en
hemlig beundrare bjuder henne på detta.
På frågan vem det var svarar Henrik bara
''Det får jag inte tala om." varpå Benan
blir ännu rödare i ansiktet. Gissa om hon
blev nyfiken!

&ffiissiiffiiö

Nr 1-90

Fniss, fniss, alla tycks ha roligt.

STORA GRANEN!

Livet är härligt, tycker de konglige.

När middagen avslutats (nätt och jämt!)
drog vi alla ut i kylan för att dansa runt vår
superba gran. Om man höll sig varm av
att röra sig enligt musikborgarrådet Tomas
Perssons anvisningar så blev man snabbt
kall igen av att fara i snön flera gånger
under ''Prästens lilla kråka". Roligt var
det i alla fall och ett antal raketer firades
också av. Tydligen räckte inte elektros
gran till i storlek för plötsligt ropade någon
"Stora granen! STORA GRANEN!" och
alla stämde in i detta.
Likt en vällande massa störtade alla
vitklädda elektriker utför Osquars backe
mot KTH's gran under skrik och vrål. Inte
undra på att det äldre par som kommit en
bit uppför Osquars backe med skräck i
blicken kastade sig in i buskarna för att
undkomma denna vilda hord. Vid stora
granen fortsatte den glada dansen. V i fick
alla känna oss som en stor familj då vi
i en ring runt granen sjöng Hallenvisan
högtidsfullt. Vinande kallt som det var,
var det mycket skönt att komma in i tolvan
igen.

Undra varför Jarkko gömmer sig?

Inget dassigt bidrag precis!

Dasset vann

Under kvällens gång avgjordes också pep
park.akshustävlingen. Först såg det lite
skralt ut med bidrag. Några kom dock
på iden att bryta sönder pepparkakorna
vi fick till glöggen och bygga något av
det. Bidraget blev något smuligt men det
föreställde i alla fall något...
Det fanns dock ett annat bidrag till
tävlingen, nämligen ett dass! Dasset var
dessutom inrett och hade levande ljus.
Efter en spännande kvarts väntan på
resultatet kunde juryn meddela att kon
struktörerna till dasset, Birgitte, Magnus
och Niklas hade vunnit. Och det var det
väl ingen som hade något emot!?

Maria

Här dansas det hej vilt.

11

effiissiiffiiö

H

Nr 1-90

SkalärQualitet

ej och välkommna till 90:talets Skal
ärMusikKår, en orlcester som hänger
med i svängarna och anpassar sig till
nya tiders tongångar! Vi börjar djärvt
med att engagera Ola Håkansson och In
gela "Pling" Forsman som kompositörer
- ingen mer mossig "Jass" eller vad de
- kallar det! Allt blås utom saxarna kickas,
och ersätts med några händiga killar med
syntar. Vinande elgitarrer, slap-bas och
framförallt rikliga doser digitalreverb ska
som kronan på verlcet lyfta orlcestem till de
musikaliska höjder som ''Listan", "Som
martoppen" och "SAF-Radio" represen
terar! Självklart hänger vi även med på
videofronten - efter att ha plastikopererat
flertalet balettmedlemmar och engagerat
Emilio Ingrosesso som koreograf. Vår nya
singel- och videobit kommer för övågt att
heta "Lambada i mörkret hos mig". Bak
sidan är en high-nrg-mix på "Cocktails
for two", kallad "Cocktails for the whole
funky house".
Vår konsert blir i år självklart något
dyrare än vanligt, men det gör väl inte
så mycket, då de flesta platserna i Globen
redan är bokade av multinationella företag.
Men var inte rädda för att ringa EMA
Telstar och kolla om det finns något kvar,
kanske någon lyssnarplats i källarlculver
tarna eller så.
Om vi frångår orkesterns drastiska
metamorfoser en stund kan jag meddela
att den så fyndiga och spännande tävlingen
tyvärr havererade, då den hemgjorda täv
lingsbrevlådan redan på ett tidigt sta
dium försvann från sin plats vid SMusK
anslagstavlan i tolvan. Men vad gör
det, alla som lyssnade igenom ''Bränn
vinsmarschen" 20 gånger fick ju ändå
en musikalisk aha-upplevelse som sak
nar motstycke på denna sidan 1942 då
schlagerkungen Johnny Pärla debuterade
med "Det svänger i ortens bageå". Dizzy
Feeling!
Nej, musiclovers, nu är det dags att
runda av. Det är dags att ta fram boome
rangen och säga
Jag kommer tillbaka .. .i nästa nummer och
berättar om alla många fina saker som hänt
runt SmusK sen sist.

Munspelsprovning i musikaffären, som gjorde en och annan kula på vårt besök...

Lyckat öltrick
till publikens
omåttliga

förtjusning.

Håll ut tills dess och heja på Hanne
BBoklöv!

Ludwig.
Qualitetsjam på stan.
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Fallet med den
växlande strömmen

praktikjobb
med spänning

Personalavdelningen
tel.08-739 50 00
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AAh, Gud så vackert!
Se på det vackra mittupslaget med några av våra mest gudom
liga funktionärer. Trots att de är så många och så sköna finns det
ännu fler minst lika tjusiga funktionärer, som till vår stora sorg
helt enkelt inte fastnade på bild. Detta borde emellertid inte
göra dem besvikna, ty vem skulle njuta av att bli uppfläkt naken
på mittupslaget? Namnen på de som inte slapp undan finns
här nedan, resten kommer porträtteuren att förevisa i 12:ans
pelarsal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Richanl Anderberg,
Jacob Norrby,
Johan Bertenstam,
Anna Rehnström,
Åsa Danielsson,
Göran Rosberg,
Karl Eke,
Anders Sellin,
Elisabeth Jändel,
Olof Backing,
Tomas Persson,
Henrik Thomasson,
Robert Jona,
Karl Kövamees,
Lotta Pehrson,
Jan Christensson,
Jan Grape,
Maria Jönsson,
Torbjörn Jonsson,
Magnus Lindell,
Jan-Ove Mattsson,
Ola Agltn,

0Q 0

Ordförande
E87
Vice Ordförande
E87
E88
Klubbmästare
E88
Klubbmästare
E87
SNO
E86
AMSE
Tolverichef
E87
Porträtteur
E87
Sekreterare
E87
E88
Stereotyp
Musikborgarråd
E88
E88 Pomographskötare
Idrottsledare
E87
Öfvrig
E89
Pizza-nissa
E89
Ploppomateur
E89
Chefsemitteur
E88
E87 Skyddsombud Tele
E84
Fan & Rått
Källarmästare
E88
E87
Kassör
ESS Skyddsombud Kraft

0

0 0

G

0 G G

G
G

0

Beröm för den vackra konsten kan ni rikta till Bellman, ty det
är han som har tecknat. Alla andra kommentarer kan ni rikta
till mej, enär jag står för den dåliga smaken.

8

5

�

8

0

Janne

ARBETSMARKNADSKONTAKTER

J

ag, Göran Rosberg E-86:a, är er nya
AMSE. Min uppgift är att represen
tera elektro i kårens arbetsmarknadsut
skott. Efter Niklas Ferms magnifika år i
utskottet, har jag en stor börda att axla.
Nu har vi haft vårt första möte och jag
hinner nu slänga in några korta informa
tionsrader här. Jag är ju bara 28 timmar
efter manusstopptid.
Onsdagen den 21 februari är det kon
sultdag på kåren. Det blir en chans att
fålite information och möjlighet att prata
med några företag som har konsultverk
samhet som gemensam nämnare. Många
av dem är intresserade av elektriker.
Onsdagen den 21 mars är det också
en branschdag. Då är temat traineeanställningar.

Onsdagen den 28 mars kommer Eric
sson till kåren.
Mer information kommer naturligtvis
att anslås senare. Ta chansen att snacka
med lite företagsfolk. Tänk på att även ni
i lägre årskurser kan ha nytta av att knyta
lite kontakter inför t ex praktik.

Göran
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1{f] ArmU presenterar

Konsult
ARMADA
Onsdagen den 21 /2 kl. 16 - 19
å Kårhuset Nymbles övervåning
••

Oppet Hus
F öretagspresentationer
Tag pulsen på
COMMUNICATOR KONCERNEN
ARTHUR ANDERSEN & CO
CAP GEMINI LOGIC
INDUSTRI-MATEMATIK
ÅF MANDATOR TEKNIK
INFOLOGICS
PROGRAMATOR
M.FL.
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VINN EN RESA TILL TUBORG, KÖPENHAMN!!
eller
lägg burquen bland de andra pantburqarna

S

nart kommer du få hem Osqledaren
och där kunna läsa om de nya pam
parna på kåren. Redan idag kan du dock
läsa vad de nya obetydliga nissarna i den
nya obetydliga styrelsen tycker.
Jag vill börja med att tacka alla de
som genom åren arbetat med Tolvan. Det
har alltsedan 1969 , då Cornelia Söderquist
Tolvans ständiga "moder" ordnade lokalen
åt Konglig Elektrosektionen, arbetats
mycket med Tolvan. Det är alltså tack
vare teknologer som du kan filea, festa,
fläka dig etc i Tolvan. Färgen på väggarna,
skåp, kök, bar, bord, stolar, soffor, gräs
mattan, parlcbänken osv har alltså E-
TEKNOLOGER fixat.
När jag nu ändå skriver i Emissionen,
vill jag tacka alla de som plockar undan
efter sig och andra i Tolvan, fast ingen
säger åt dem. Någon måste nämligen
plocka upp glasspappret efter dig. Nu
kom jag obemärkt (enligt eget tycke) in
på ämnet städning. NOllestädningen har

nu börjat igen efter juluppehållet. Det
fungerar så, att varje nOllegrupp med sina
faddrar skall städa Tolvan en gånglläsår.
Om ni verkligen längtar efter att fä veta
när ni skall städa, kan ni läsa på Tolvans
anslagstavla. Det är inte mycket begärt av
dig att du en eller två gånger under din
teknistid städar Tolvan.
Har du goda vansinniga dåliga galna
tråkiga muppiga rödgröna roliga ideer (läs
de ord som passar dig) angående Tolvan?
Tala med någon av oss i Tolveriet eller
lägg en lapp i "styrelsens mycket snyggare
brevlåda". DU kan VINNA en promenad
för TVÅ till TUBORG, KÖPENHAMN.
Alla eventuella omkostnader och vinst
skatt betalas av vinnaren.
Tolveriets medlemmar just nu (vill du
vara med, prata med oss): Mats Strålberg
(E-89 ), Clas Nilsson (E-89 ), Sofia Melesko
(E-89 ) och Kalle Eke (E-87 ).
12C, Kalle "Kaballebe Ebekebe" Eke

Seeeeegt Möte

Skulle du vilja sitta i fem timmar stället. (Vilket det också visade sig att den
i Gasquen utan att gasqua? Det gjorde...)
har jag gjort och det blir lätt lite
Den vi det här laget nästan kultigt
smdtrist de sista tvd timmarna...
beryktade frågan om revisionsbrerättelsen

D

en 11 december bad E-sektionen
sitt sista Sektionsmöte för året (det
borgeliga). På föredragningslistan fanns
för utom det vanliga (rev.berättelse för
SRKB 19 87 , etc.) även punkter för val
av nya funktionärer. December-SM är ju
Val-SM, där nästan hela funktionärsskaran
byts ut. Det brukar kunna bli en långkörare
och det blev det i år också.
Efter den vanliga mötesinledningen
lästes en del meddelanden upp. Bl.a.
fick vi reda på att en ny sektion bildats
på KTH: Sektionen För Ingenjörsskolan.
Där har man samlat alla 2- och 3-åriga
ingenjörslinjer i en och samma sektion.
Ett betydligt dystrare meddelande rör
de elektros vita buss. Den är nämligen
stulen! Bra, tyckte några som hoppades
att den var tillräckligt försäkrad så att
Risken är ju att den
vi får en ny.
kommer tillbaka i ännu sämre skick i

för SRKB 19 87 bordlades som vanligt
eftersom det inte fanns någon.
Nästa punkt var fastställandet av bud
geten, som gick ovanligt smidigt. Någon
påpekade att PR's post borde specificeras
noggrannare när de ändå omsätter
420 000:-, vilket är mer än hälften av E
sektionens totala omsättning.
Valet av ny styrelse gick helt i linje
med valberedningens förslag och det gjo
rde valen av övriga funktionärer också,
så när som på några punkter där den
föreslagne V.A. Kant fick stå tillbaka för
i sinnevärlden existerande personer. Hela
funktionärslistan finns numera att läsa på
styrets anslagstavla i 1 2:an, men en del
kan ni beskåda på mittupslaget i detta
nummer. Den här delen av mötet var
naturligtvis ohyggligt utdragen i gammal
klassisk anda.
Efter några bortglömda punkter var vi
framme vid punkten för inkommna mo-
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tioner. Det fanns en bunt, varav ett tio
tal var författade av sammma personer.
Vad alla motioner handlade om kommer
jag inte ihåg, eftersom jag söp bort mina
anteckningar på LussePRet, men många
förslag var uppfriskande och bra, fastän
inte alltid så perfekt formulerade. Vid
det här laget var de flesta mötesdeltagarna
trötta, griniga och hade hemlängtan. Det
hela slutade med irritation, hetsiga ut
spel, "Vad faan håller vi på med egentli
gen?" och ett slutgiltigt tillbakadragande
av samtliga kvarvarande motioner. Hop
pas vi får se dem igen på februari-SM då
det finns gott om tid på mötet.
Någon gång åt vi och någon gång
framförde musikborgarrådet sitt opus styr
elsen och mötet till fromma. MBR mis
sade inte bara ett ackord här och där, utan
stundtals hela gitarren, tack vare de ex
traförfriskningar som mötet insamlat till
honom.
Och till slut fick vi gå hem.

Janne

Connecting
you with the
world.
Om du ser din framtid i ett internationellt sammanhang
finns knappast något företag som erbjuder större möjligheter
än Ericsson.
Ericsson-koncernen finns i 80 länder och har tillverkning
i 32. Som du säkert redan vet är Ericsson världsledande inom
telekommunikation, en bransch som alltjämt växer kraftigt.
Inget annat företag i den branschen, japaner och amerikaner
inräknade, har en så världsomspännande verksamhet som vi.
Mycket få har ett lika brett sortiment av produkter, system och
tjänster som vi.
Inom samtliga verksamhetsområden innebär framtidens
krav ett aldrig sinande behov av teknisk och ekonomisk hjärn
kraft. Vi är därför intresserade av välutbildade medarbetare
som kan bidra till vår fortsatta utveckling här hemma och på
världsmarknaden.

Kontakta oss för ett orienterande samtal:
Ericsson Telecom AB - Magnus Karlsson 08-719 94 04. Ericsson Business Communications AB · Lise-Lotte Berggren
08-764 04 48. Ericsson Cables AB - Ulf Mickelson 0650-170 00. Ericsson Radio Systems AB · Yivi Skoog 08-757 21 34.
Ericsson Radar Electronics AB - Camilla Rehnman 031-67 24 79. Ericsson Nerwork Engineering AB - Helene Englund
08-721 71 96. LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 08-726 28 07. 'Ericsson Components AB · Ann-Charlotte
Dahlström 08-757 43 85. Ericsson Sverige AB - Hans Sjödin 08-764 07 42.
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Sjunger på sin sista vers?
Elektrosektionens Sångbok håller på att ta slut. Därest
stämbandsstarke E-Osquar, oktavsuktande E-Osqulda samt
tondövstumma Snyltare alltfort skall kunna brista ut i sång av hjärtans
lust skrider Sångbokskommitten till verket, för att framkrysta en om
möjligt ännu eminentare repertoar än vår nuvarande.
När nOllan 1990 lurats att köpa den vita sångboken kan vi framåt
våren 91 presentera sektionens katekes - vår nya sångbokl

Vid en optisk okulärbesiktning (ögonvisuellt pupillepill) av
sångboken konstateras att sångkunskapen på mången sång är
otillräcklig. I samarbete med PR kommer vi därför anordna
SÅNGARGASQUE. Traditions- och sångsuktande
elektriker torde infinna sig i 12:an den 23 i mars månad. Vi
är i full flärd med att själva lära oss sjunga Dåne liksom
åskan bröder, Rackaren etc. på ett tonalt och korrekt sätt.

Majoritala delar av den
sångbok vi har nu
kommer att fortleva,
men icke desto förty är
åsikter om dess innehåll
värdefulla, varförest vi
utlY.ser

Har just Du någon
rolig sång, eller har
Du just skrivit en ny
sektionsvisa, så kan
Du lämna den till
oss, brevlådan eller
vårt konto (username
SBK). Det kommer
framöver finnas
möjlighet att kopiera
TEXade sånger från
SBK-kontot för de
som sätter ihop egna
sånghäften.

TAVLINGEN.

Vi drar nämligen (bland
de inlämnade enkäterna
(som Du har nedan, Du
fyller i och lämnar till
någon i SBK (Per W,
.;Mikael B , "'Ulf S, "'o la
A, ...Jonas G, .;Per H,
Jacob N, "J\nita F, Lena
M) eller i vår låda i
12an (och Du: bläddra i
din sångbok och kolla
vad som är totalt topp I
rejält ruttet))) en glad
parvel som vinner ett
signerat ex av den nya
sångboken!

Alltså:
Sjung loss totalt!
kommenderar
Sångbokskommitten

SBK - en samling muntra teknologer...

Ederst SBK-Ordf &
Frequensnormal PW

Enkät om Elektros Sångbok
Skall nya sångboken vara mer omfattande än nu? Mindre?
Är fördelningen sektions/snaps/punsch/vin/allmänna sånger som den skall?
Vilka sånger skall bort (av de Du hört)?
Skall det finnas gitarr-mys-sånger (Beatles...)?
Skall det finnas noter?
Vilka nya sånger vill Du ha med?
Skulle Du komma på av SBK anordnade träningsläger för om- och nyinlärning?
Vad är bra med nuvarande sångboken?

Vad är dåligt?

övrigt:
lämnas till Sångbokskommitten innan april (ex.vis i vår låda i 1 2:an).

Namn: .................................................................... .
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Tina crabfishen och låt den rinna av på
hushållspapper. Fräs purjolöken i en vid
gryta. Tillsätt hackad paprika och rör om.
Häll på grädde och creme fraiche. Tillsätt
vitlök, tomatpure och kryddor. Koka upp
och låt koka utan lock, under omrörning
då och då, på ganska kraftig värme till
lite krämig konsistens (10-15 min). Rör
i osten och låt den smälta ner under
omrörning. Tillsätt crabfishen.

Nu hoppas jag att ni har ätit er .riktigt
leda på jul-mat så att ni med idel glädje
återgår till studentens ordinarie diet. Typ
kårens mindre kryddade mat och hemma
mest pasta. Men inte ska vi sörja för det, i
allafall kan pastan bli en höjdare! Och då
man pratar om höjdare så ligger tortelini
med spenatsåsen nära tillhands. Den
har följt oss Gourm�t 88:or på allehanda
samkväden. Så den innebär inte bara god
mat utan även goda minnen.

Spenatsås
(Gourmet 88:ornas favorit)
4 portioner

"-'-----

Skala, kärna och skär avocadofruktema
i bitar. Kör avocadon och buljong till
pure i mixer. (Det går även bra att mosa
avokadon med en gaffel.) Blanda avo
cadomixen, creme fraichen, salt, peppar
och citron. Låt sedan röran koka några
minuter.
Det senaste testade receptet av alla är det
här.

Lövbiffsås
4 portioner

300-400 g lövbiff
1 gul lök
2 dl creme fraiche
l dl vatten
2 msk ljus fransk senap
o:,,,i�"==" 2 msk svensk senap
En sak som är bra att tänka på är att man salt
aldrig ska känna sig bunden av recept. En peppar
titt i kylskåp och skafferi är en bra början,
som ni sett är grunderna ganska lika i Strimla lövbiffen, skala och hacka löken.
recepten. Använd fantasin, i bland blir Bryn kött och lök i smör i en stor stek
det inte så bra, men låt dig inte stoppas av panna. Tillsätt creme fraichen, vatten och
senap. Låt koka på svag värme 2-3 min.
tillfälliga motgångar.
Smaksätt med salt och peppar.

1 bit purjolök
250-300 g spenat (djupfiyst )
knappt 100 g ädelost, tex Cambozola,
Gorgonzola, Blue cheese, Roquefort eller
Gräddädel
2 dl creme fraiche (en liten burk)
salt
peppar
Fräs purjolöken i en stor stekpanna. Lägg
i spenaten och osten, låt sedan röran
smälta ihop. Tillsätt creme fraiche och
kryddorna. Salta och peppra efter behag
(det beror på hur stark ost som finns
att tillgå). Låt sedan den gastronomiska
anrättningen puttra ett par minuter.
Här kommer ett recept som inte är så
plånboksvänligt men nu har ni förhopp
ningsvis fått era studiebidrag resp. lån.
Och då måste man fira lite.

Pastasås a la Feffe
4 portioner

250 g skalade räkor
1 burk (ca 250 g ) musslor i vatten
1 burk (2 dl ) creme fraiche
1 dl vitt vin (typ Val de Loire)
Jag hoppas att ni vågar er på det här
50 g Kvibille-ädel alt (se Spenatsåsen)
receptet, många drar åt sig örona när de
vitpeppar
hör det, men det pasar faktiskt till pasta.
salt
Alternativt: Skippa osten och skiva ned Morotssås med nötter
en purjolök istället.

4 portioner

4 morötter(250 g )
2 dl buljong
2 dl creme fraiche
1 dl riven lagrad ost (se Spenatsåsen)
1 dl hackade hasselnötter
1(2 tsk timjan
1 tsk salt
1 krm vitpeppar

Sissis pastasås
(Gourmet 89:a)
4 portioner
200-250 g crabfish (djupfryst)
l stor purjolök
1 grön paprika
l röd paprika
4 dl vispgrädde
1 dl creme fraiche
2-3 pressade vitlöksklyftor (kan uteslutas)
2 msk tomatpure
3 krm salt
1 krm peppar
1 tsk italiensk salladskrydda
2 dl riven ost

.

''Mängderna är skjutna från höften, bäst
resultat erhålls om du tar lite i taget
och smakar av till fulländning ...". Värm
skaldjuren i smör och tillsätt sedan det
vita vinet. Krydda med vitpeppar och salt.
Smaka av med creme fraiche och smält ner
osten.
Avocadofrukten har många använd
ningsområden inom matlagningens kon Skala morötterna och skär dem i bitar.
ster och här är ett av dessa.
Koka dem mjuka under lock i buljongen i
ca 10 min. Kör morötterna och buljongen
Avocadosås
till pure i mixer. Blanda morotsmix,
4 portioner
cr�me fraiche, ost, salt, peppar och timjan
i en gryta. Låt koka några minuter, och
2 avocadofrukter
häll på sluttampen i nötterna.
2 dl buljong
2 dl creme fraiche
Smaklig måltid
1(2 tsk salt
1 kryddmått vitpeppar
Blenda
ev 1 tsk pressad citron
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DET VAR BÄTTRE FÖRR ?
Att man bör sätta värde på gamla människors visdom är något som jag tvingades inse
vid ett besök hos min farmor i Vansbro nyligen. I och med att hon klagade på mitt, som
jag själv tycker, exemplariska bordsskick, tog jag tillfället i akt att fråga var hon inhämtar
all sin kunskap. Hon försvann då in i ett angränsande rum och kom tillbaka med boken:
UMGÄNGESKONST - LEVNADSKONST , utgiven år 191 1 .
Denna visade sig innehålla allt en människa kan tänkas behöva veta om dessa, för det
dagliga livet så avgörande ämnen. De tvenne kapitel som omedelbart fångade mitt intresse
var:
* Vi kläda oss till fäst (observera stavningen).
* Kroppsliga defekter och missbildningar.
I det förra talas om reformklänningen, ett slags kvinnans motsvarighet till fracken, som
skall kunna bäras vid flertalet fester. Om denna skrivs bl.a :
"Reformklänningens införande torde redan nu för kvinnan innebära en stor besparing.
En herre har ju en frack i tjugotals år. Varför icke även åt damerna åstadkomma något
liknande."
"Fracken är ej endast ett billigt, utan också både vackert och praktiskt plagg. Därtill
kommer att den är ett verkligt demokratiskt plagg - även vid den största högtid gör den
alla lika, utom militärerna, som alltid ha till uppgift att värka utklädda med sin barnsliga
och löjliga grannlåt. Men allt detta hindrar ej att en person som är ovan att bära frack,
ser upphängd ut i den."
Om kroppsliga defekter står följande tänkvärda ord att läsa:
"Lösbehag och andra konster, som avse att bättra upp utseendet på en i ett eller annat fall
defekt kropp, kunna ha sitt berättigande. Endast i ett fall är dock emaljöga att föredraga,
nämligen om ögongropen är ful och alltså verkar frånstötande."
På annan plats sägs:
"Man skall aldrig säga att den eller den luktar fotsvett. Det antyder att man skulle tro
att vederbörande råkat ut för något lidande och är värd beklagande. Detta är ett misstag.
Han lider självförvållat, emedan han ej håller sin kropp ren. Och det är hans ensak,
så länge han idkar eremitliv. Men vill han tvinga andra att förgifta sig med att inandas
hans avskyvärda utdunstningar, bör han erinras om, att han luktar lortaktig människa och
behandlas därefter, dvs förvisas ur andras omgivning. Han är ej blott obehaglig, utan ett
hot mot andras hälsa !"

Tag lärdom härav, mina vänner
Frequensnormal emeritus
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En utvecklingsingenjör
som jobbar brett

:lt

" Täg h� för m�g'�E����:� ��� j
ng�U �����T;�
kilomekr·
långt tågsätt med vagnar lastade me tusentals ton. Startögonblkket är fantastis t. Det är precis som ABB.
Teknik, mänsklig kunskap och enorm kraft. Och det rör på sig!
Jag valde kraftelektroniken i min utbt dning därför att det var det bredaste jag kunde hitta. Exjobbet på
Asea Traction tände mig. Stämningen gjorde en glad och de positiva erfarenheterna fortsatte även under elev
ingenjörsutbildningen.
Efter elevperioden i Australien fick jag jobba i en grupp som utvecklade strömriktare till fordon. Pga asyn
kron- och GTO-teknikemas intåg sysslade gruppen också mycket med systemfrågor. De röda tråden, som
gjorde det extra spännande, var mitt offert- och orderarbete med den första serieleveransen någonsin av asyn
krondrivna fordon i USA.
Efter några spännade och nyttiga månader i Indien hösten -88, fick jag chansen att ta hand om DTU, ett
kontor för utveckling av sådant som tillämpas i b�e stora och små strömriktare för lok, banmatning och mass
transit - själva kraftelektronikkretsens utseende och komponenter, elektroniken som styr den, beräkningspro
grammen som hjälper oss att simulera allt från hela tågdrifter till hur den elektriska energin svänger runt
skyddskretsama när en krafthalvledare stängs av.
På ABB Traction finns ett optimalt sätt att jobba som fascinerar mig. Chansen att arbeta brett är unik och
skapar vilja hos många. Tekniken vi sysslar med är så kqmpticerad, att man gör ett mycket bättre jobb inom
sitt eget område om man tar del av utvecklingen runt omkring. Man blir motiverad och nyfiken."
Åsa Becker, 28, tog studenten Sf:m naturvetare i Västerås 1980. Hqn började studera till läkare på Karolinska ocfi
jobbade också som skribent/fotografpå en hundtidning. Sen blev d1 elektroniklinjen vid KTH 81 -84 med inriktning på
industriell elektronik. Exjobbet gjorde hon på Asea Traction sommar n -84. Hösten -85 började hon Aseas elevkurs.
Sverigede/en gjorde hon på Asea-bolagen Drives, Automation och Traction.Utlandsdelen på Asea Traction i Australien,
först Brisbane sedan prestandaprov av QR-lok i Gladstone. Tillbaka till Traction i Västerås hösten -86 sysslade hon med
utveckling av strömriktare & systemteknik för fordon. Hösten -88 kom d n verkliga utmaningen · prestandaprov.på
levererade sexaxliga frakt/ok i Indien. Då inträffade en omorganisation på Traction och hon blev erbjuden sitt nuvarande
jobb som chefför ett utvecklingskontorför både strömriktare och system.
ASEA BROWN BOVER! är världens största företag inom elektroteknik. Företaget har
över 200 000 medarbetare i över 100 länder och 110 miljarder i omsättning. I Sverige
har ABB 35 000 medarbetare inom forskning, tillverkning, marknadsföring och service.
Vi är verk-samma i närmare 200 kommuner. Stora produktionsorter är Finspång, Helsing
borg, Ludvika, Stockholm, Västerås och Växjö.

Asea Brown Boveri AB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

A

ASEA BROWN BOVERI
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å det här uppslaget följer en kort re
surne av skidresan i ord och bild för
er som inte var med, och för er som inte
minns. Det var alltså torsdagen den 18
Januari som det var dags för nämnda resa
som var ett mycket efterlängtat avbrott i
allt studerande.

Resdagen

Vid halvtvåtiden började skidlystna och
gasquesugna E-teknologer samlas utanför
posten för att vara ute i god tid (bra platser
på bussen kanske?). Bussen korn, och
skidor och packning i en aldrig sinande
mängd började lastas in. När bussen var
helt fullastad stod endast 16 flak öl utanför
på trottoaren. Vi enades snabbt om att
bussens toalett inte skulle användas på
vägen upp för att de skulle få plats.
Mot Åre! Avfärd vid tretiden mot vin
terparadiset. Stämningen och förväntning
arna var höga, och under resan höjdes de
ytterligare med videofilmer med otrolig
skidåkning och usel handling. Bland annat
''The Genious Of The Glide" ökade pulsen
och fick oss att längta. Reseledarna ord
nade också slogantävlingar för våra spon
sorer med finfina priser. På vägen upp
tog vi en trekvartspaus för middag, och
ett par småpauser med anledning av de 16
flakens placering! Omkring midnatt när
vi kom fram till Mullfjället avlastade vi

bussen och sökte oss till våra rum. Många
somnade ganska fort, men liksom förra
året fanns det ett ishockeyspel som måste
spelas in och därför somnade en del av oss
strax innan vi skulle gå upp nästföljande
dag.

•

�

Första åket

Vilken frukost! Klockan åtta serverades
en riktig frukost med allt man behövde få
i sig före en heldag i backen. Klockan nio
gled skidbussen upp framför hotellet, för
de långsamma även klockan halv tio och
tio, och tog oss till Åre där Per och Fredrik
delade ut liftkort och pistkartor. Äntligen
dags att nöta lagg! Förmiddagen ägnade
alla snösugna elektriker åt ett hejdlöst
åkande och vid lunchtid samlades vi på
Cafe Olympia för att intaga en, av re
seledama, förbeställd lunch bestående av
husets Chili eon came.
Efter lunchen vidtog slalomtävlingar
med både mycket duktiga och studen
tikosa åkare. Snabbast ner på rätt sida om
portarna var Berndt Nilsson. En dos av
afterski var också inbokad före återfärd
till hotellet. På deMa intogs en och an
nan vintoddy och musik. Vid midda-

Ö(l)verftödig packning.

Han spelar gratis utan ackord.

Snowballs.
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gen blev vi återigen glatt överraskade av
maten, som liksom frukosten var väl tillta
gen och mycket god. En tung dag i backen
behövde en tung kväll i bastun, det var
de flesta överens om. Någon sprang till
och med naken förbi receptionen fflr att
på snabbaste sättet hämta öl från rummet.
Till riktigt vinterbastande hör också vak
bad, men eftersom vaken var alldeles för
ström och dessutom låg flera hundra meter
från hotellet ersattes den av snödrivorna
utanför huvudingången. Ännu en gång ru
sade nakna teknologer förbi receptionen,
denna gång för att späka sig själv i den
svala snön. Kvällen hade bara börjat.

Dagen efter

Vilken frukost! Det var något färre tekno
loger i matsalen idag, flera av dessa mis
sade också skidbussen som gick klockan

Nr 1-90

nio. Hotellet låg i dimma den här mor
gonen, men efter bara en minut i liften
kom man ovanför dimslöjan till ett sol
belyst fjäll med molnfri himmel. Utsikten
var storslagen! Vid lunchtid när det var
dags för fotografering gick solen i moln,
ganska typiskt.
Afterski med trubadurer ordnades i
hotellets källare denna afton. Lekar, där
bl.a. Göran utmärkte sig i limbo, lektes
fram till middagen. Efter maten gick vi
till en närbelägen slalombacke för att tävla
med sopsäckar och traktorslangar. I trak
torslangsracet verkade alla göra sitt bästa
för att slå ihjäl sig, lyckligtvis helt utan
resultat. Lekarna avslutades med ett ef
fektfullt fyrverkeri, och kvällen fortsatte
på hotellet med dart- biljard- och ishock
eyspel samt bastu efter behag. Det blev
rejält sent.

Vem ska han träffa?

Hemresan

Vilken frukost! Vi var väldigt få i mat
salen klockan åtta den här morgonen.
Bussen som gick klockan nio tog 32 (av
72) teknologer från hotellet till backarna.
Gårdagens skidåkning måste ha tagit hårt
på mångas muskler, eller var vi bara
lata? Skiddagen avslutades vid lunch för
hemfärd mot Stockholm. På bussen hem
såg vi på video nästan hela vägen, det
fanns inte energi kvar till mycket annat.
Vi stannade också för en bit mat vid mid
dagstid och nådde sedan Osquars backe
vid halv elva. Väl hemma kunde vi glatt
konstatera att allt hade fungerat mycket
bra, och vi hade haft väldigt roligt ! Det
var bara tråkigt att det var över!
Tack, Fredrik och Per för ett mycket
välkommet avbrott från den tunna vintern
och skolans rutiner, resan var en höjdare!
Vilket grepp!!!

Henrik Thomasson

En svettig sport.

Kenneth Sandberg
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Tar de inte ut segern i förskott?

O

squars namnsdag Fredagen den 1 :a
December 1989 var det traditionsen
lig Sångartäflan i Nymbles salar. De flesta
av er har väl antingen varit där, eller läst
resultatet i Osqledaren, så därför blir det
här en rätt korthuggen artikel. Njut? av
bilderna istället.

Maskin vann

tämligen rättvist. Deras genomgående
tema var Frankrike (alt Franska revolu
tionen). Dom hade kläder, scendekor
och musik som stödde sången väl, fast
musiken dränkte nästan sången i andra
avdelningen.
Drömbruden, åtminstone för maskin.

Elektro vann inte

och det är inte mer att säga om det. Det
saknades något, men personligen tycker
jag att Elektros bidrag var någorlunda
välrepeterat och tillräckligt bra för att man
inte skulle behöva skämmas för att vara
Elektriker. Det är mer än man kan säga
om vissa andra, ter Flyg och VoV. Data
skäms väl inte för något som dom gör!
Visst gjorde ni ett bra framträdande.
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Försmak till S*M*A*S*H ?

Jag minns inte

vad fysik (tvåa) hade för tema, det var rätt
blandat, men dom hade en jä. ..gt häftig
flaskorgel som komp. Data hade nog
fräckaste texterna, men dom spardes till
andra avdelningen för att invagga oss i
falsk trygghet.

Bergs

behandlades illa av publiken måste jag
dock säga. Folk visslade, och skrålade
Hejdå, Hejdå när de försökte framföra
sitt bidrag. Bla vissa elektriker, icke
namngivna, vrålade som värst ! OK, dom
kommer jämt sist, men vi kan väl ända
visa lite hyfs och uppträda därefter.

Skäggiga brudar har de på Lantmäteri.

Slutligen

tycker jag nog att årets upplaga var to
talt sett sämre än förra året. Det var
fler bra bidrag och roligare texter då,
när Elektro dessutom vann. Elektros
tema var lite vagt, och löst sammanhållet,
men hursomhelst tycker jag att vi tackar
Sångartäflans kommittt för ett gott arbete.

TACK! TACK! TACK!

Bilderna tagna av Kenneth och Bellman,
och texten mödosamt ihophackad av

Bellman

Djuriska Data. Mera Data!

Flyg visar framsidan.

Lyckorus!

, Tarför trängs 30 teknologer på dam

\' turken, när det finns gott om hygien
inrättningar i Tolvans omgivning? Och
varför utnyttjas oftast bara väggen mitt
emot stolen?
Jo, för att det lyckorus och den till
fredsställelse som infinner sig efter en
Pornografshow är värd varje sekund av
den andnöd som trängseln och dassluften
har skapat.

En del är lyckliga för att de har varit
med på bild. Andra för att de inte har varit
med på bild. Och de sista för att de får
komma ut från damturken.
För att de vassa bilderna i Pornografen
skall bli fler och bättre, så vill jag att
ni lånar ut era bilder till mig. Fo
tografen kan, om så önskas, garanteras
full anonymitet för samtliga bilder. Ett
tips till alla är att om man inte tränger in
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sig så många i taget på damturken så ökar
behållningen av showen, både för er och
för mig.
Till sist:
För er som vill vara med på bild, gör bort
er så ordnar det sig. Och för er som inte
vill vara med, lycka till!
När lusten tar över handen, sätt på
Pornografen!

Hessu
Eder Pornograför
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Äntligen dax för...

KARMASKIS! ! ! ! !
Den 24 februari i Herrens År 1 990 går denna sägenomspunna och fullkomligt
omlssbara maskerad av stapeln. Genom tidernas lopp har maskeraden alltid
haft ett tema och varför inte välja just TIDEN i år! Platsen är Nymble salar
(fast ibland kan man undra...).
Så slting på dej din farmors mors bi1sta arvekrlnolin (franska rev.), ditt gamla
getskinn (stenåldern), kräng på dej Jesus-sandalerna (År 0) eller häng lagerkransen
om halsen - ja romarna var väl tjockskalligare än du? (antlken).Kolla också in
övriga teman - säkert hittar du något just för dej.

Om du iJnnu inte har köpt biljett, vi1nd dej tlll ditt i1lskade PRogramriJd sd kri1nger
vi en tlll ett synnerligen förmånligt pris, nämligen XX-CENSUR-XX kronor!!
Billigare kan det knappast bli!!

Och sen får du inte missa . . .
1 6/2

PResqutt

24/2

Kårmaskis

2/3

PResqutt

12/3

Tentapub å Nymble

1 6/3

PResqutt

23/3

Hejdundrande sångarkalas med
SångBoksKommiten och PR. Läs
mer I SBKs artikel

30/3

PHesqutt

9/4

Tentapub å Nymble

23/4

Omtentapub å Nymble

27/4

PResqutt

30/4

Nyårsfest tillika Vårbal

4/5

PHesqutt

12/5

Q-Arne-Val

l väntan på sol, segel och sommar...
Edra klubbisar Anna å Gojan
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ETTANS FÖRÄLSKELSE

H

ej i vintermörkret! N u var det dags
för lite info om ELAB igen.
Under jul helgen har vi skaffat lite nya
verktyg och databöcker. Förhoppningsvis
så ska det bli lättare att hitta data på
konstiga komponenter nu. De databöcker
som tillkommit innehåller data på:

J

ag tror jag är kär.Jag såg henne första
gången i 12 :an en höstmorgon i au
gusti. Tyst och en aning blyg stod hon
där lite försynt. Jag kunde inte låta bli att
dra efter andan när jag såg henne, sam
lade mod och gick fram till henne. Hon
vek inte undan med blicken en millimeter.
Hon sa att om jag gav henne två
kronor skulle jag fä fingra på hennes
knappar, men försiktigt, annars kunde
9
det gå illa. Hon fick de två kronorna
� 1
och hon brast ut i ett klingande skratt. D
Varsamt och ömt började jag smeka en 1
r----d!
av hennes knappar som tilltalade mej mer .
än de andra. Jag kände doften från �
hennes varma vätska som kom från hennes
innanmäte. Alldeles yr lämnade jag henne
,
där hon tryggt stod kvar och lovade att hon
alltid skulle stå där och vänta på mej.
Sedan den dagen besöker jag henne så
fort som jag får en rast. Ja, man kan säga
att hon har blivit som en drog för mej. Så
nog är jag kär alltid. Vad hon heter? Det
talar jag inte om, men hon ställer alltid
upp på en kaffe-gök!

*De flesta transistorer och dioder
*Halvledare från motorola
*Kraftkomponenter från SGS

1·

KULTUREUNUCKERNA

Bokkontaktförmedling
Tidigare fanns inget system för försäljning av gamla böcker, men nu finns
det.

Vill du sälja dina böcker till någon annan på sektionen?
Skriv då ett mail till EKE och specificera följande:
Kurs, som man använder boken i
Titel
Författare
Version och tryckår
Pris, 5
( 0% av det ordinarie är ett riktpris tycker jag)
Ditt namn och telefonnummer

Vill du köpa dina kursböcker billigare?
Det kommer via ovan att förhoppningsvis inkomma mycket böcker till
försäljning. Jag kommer att sätta upp dessa listor första tisdagen i perioden,
eller oftare om så behövs.
Dessa listor kommer att sättas upp i tolvan. Exempelsamlingar kan du
knappast behöva när du blir CIV ING.

Kalle Eke
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ELAB

Sedan en lite tråkigare ändring i reglerna
för nyckel utlåning. Först så kommer
nyckeldepositionen att höjas något (till
mera faktiska kostnader vid nyckelförlust)
sedan kommer jag, p.g.a. att inte alla
vill lämna tillbaka nyckeln i tid, att PUB
LICERA de som inte lämnar tillbaka ny
ckeln inom rimlig tid i eifös!ii_!!!mO. De kom
mer då att få sitt namn inskrivet i ELABs
nyckelslarvarlista i tidningen tills nyck
eln kommer tillbaka. OBS att nyckelde
positionen INTE förverkas om man inte
lämnar in nyckeln i tid, utan återfås alltid
när nyckel lämnas tillbaka. Nähe nog om
detta.
För att få mera snurr på verksamheten
så sökes i senaste årskursen (E89) några
lödnissar (= egen nyckel) , som tycker det
är kul att pula lite med egna elprylar. De
som är intresserade kan ringa underteck
nad för mera info.
Är det något som är konstigt, fel,
trasigt, roligt, otroligt, så kan man alltid
skicka mail till ELAB.
Glöm alla tentor det finns ju komponenter!
Ha det bra!

Er Öl: Royne Moringe E-87
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Examen Efter
1989-12-05.
Stefan Jonsson
Hans Nilsson
Jens Holm
Mats-Olof Lind
Peter Nicolaides
Eduardo Sanjuanello
Lars-Olof Sundell
Johan Söderberg
Anders Johansson
Tomas Lagerqvist
Göran Lantz
Mats Persson
Michael Öijwall

E83
E83
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E85
E85
E85
E85
E85

Fys
Dat
Ind
Ind
Egen
Mikro
Fys
Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
Dat

Det ryktas att ...

* Jarkkos mamma fick tömma papperskorgen.
* Bellman är bra i mörkrummet...
* Stinsen brinner den 20:e februari.
* Eva S är med i Aktuell Rapport.

* somliga är blendade.

* Uffe kan det här med brön.

* det finns Svin även efter jul.
* 9 av 14 är ganska illa.

* Blenda har ihop det.

* Jake kommer sakna golvtorkningen.

Namn & Nytt
Jan Grape
Nytt tel: 612 58 04
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* Jante tog ned listan.
* Sångboken blir bra

* P.J. Yttermar kommer åter...
* Bellman har hög simultankapacitet.

* Fysik invaderat tolvan.
* Affe-Kukomaten lockar ettan ...

* de Kongliga är svåra att sätta på ...

Jesper Näsström
Hägerstensv. 141
126 48 Hägersten
08-775 59 51
Sören Sandbrink
Ålgatan 15 nb
133 44 Saltsjöbaden
08-717 96 48

RIS

Till alla som snackar på E1:s tbreläsningar.

&
ROS

Till Läskautomatskötarna tbr att läsken
smakar godare än någonsin, och för att den
finns i automaten.
Några av de för detta nummer ansvariga emitteurerna.

Kontakt sökes
Jag, ung vacker man med stört fotointresse, söker dig, man muskulös hårig och
vacker, tbr avancerad posering (två vackra damer finnes).
Svar till: Dia-ldg bilderflJr damtu.rken.

31

ESQUADERN 1990
S jöräddningen
i Sand.hamn

Vår
första
båt

LOTS

90 000
�

�

Kommer årets Esquaderstab lyckas bättre med förberedelserna?

••

SOKES:

Esquader General sökes till årets Esquader. Känner du dig manad?
Kontakta då Anders Olln E-87, tel 36 72 95 eller prata med någon ur gamla staben.

