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Nu är det slut
llir den här gången.

J

a, det här är faktiskt det sista numret
av eirJssi�,mn före sommaren som du
nu håller i din hand. Själv tycker jag att
alla vårens nummer varit skapliga och det
verkar som om intresset för att skriva i
tidningen har ökat. Kul! Jag hoppas att
intresset håller i sig till hösten, särskillt
till första numret (nr 5) då det alltid är lite
tunnt.
Om ni gör något extra intressant i
sommar får ni mer än gärna skriva och
berätta om det i nästa nummer av tidnin
gen. Själva har vi svårt att rapportera allt
för utllirligt om saker och ting som hänt på
E-sektionen i höstens llirsta nummer efter
som nOllan kommer att läsa det medan de
fortfarande är nOllor och då får ju inga
hemligheter avslöjas.
Nu åter till detta nummer och då till
det som inte är med: Quarnevalen. Som
du förstår har denna inte gått av stapeln
när detta skrives, kanske inte heller när
denna tidning kommer ut, om trycket varit
riktigt snabba. Förra gången gjordes det
en s.k. Quarnevalsbilaga till eifässi�,mn'
men någon sådan blir det inte i år. Intres
set, framför allt från de tentahetsade emit
teurema, har varit vagt och vi rapporterar i
stället i höstens första ordinarie nummmer.
Vad som däremot finns med i denna
tidning är Vårbalen, som på samma sätt
som llirra året pressats med fast det egen
tligen var försent. Kenneth gick direkt
från efterkör till fotolabbet och är fort
farande kvar där nu kl 14 dagen efter...

Innehåll:
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Till min stora glädje finns också spelet SNO ORD ...........................4
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också gjort baksidan) och spelet spånades
fram under vår vinprovning tidigare i år.
Viflytlnt ............................ 10
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anteckningarna var så här långt efteråt Sektlonslokalen ...................tolv
nästan helt oläsbara. Så det blev som det
blev. ETTAN RUNT (ett sådant otroligt Zlpp och grabbarna? ............... 13
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Nä'ita manusstopp: I höst.
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 P.ird�i�!!.�11 gjorda uttalanden är endast om så anges att anse
som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.
Baksida: av Anders Andersson

Framsida: av Kenneth Sandberg
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Glad Sommar!

S

Framåt hösten kommet nollan och
nart är det väl det i alla fall. För
modligen har vi väl alla några tentor allt kul som händer runt det. Jag är
att ta innan sommarlovet. Maj bru!car vara övertygad om att alla som på ett eller annat
en härlig månad när våren drar igång på sätt är med och tar emot nOllan kommer
allvar. I år har den tjyvstartat lite men det att göra suveränt jobb. Det är nog av
är synd klaga på sol och vänne.
större betydelse än man tror för nOllan hur
Eftersom min tidsmaskin inte fungerar mottagningen ser ut. Det kan vara lätt att
vet jag nu inte hur alla aktiviteter i sista glömma det för alla som hunnit gå här ett
periden blev. Förhoppningsvis lyckade tag. Själv tycker jag att det ska bli kul att
med mycket folk på SM, en lyckad vår/ vara med på ett hörn av det hela. Tyvärr är
nyårsbal och en sjudundrande qul Quarne det säkert flera av oss som blir anfallna av
val. Om önskan inföll vet ni förmodligen en omtenta eller två samtidigt som nOllan
som läser detta när perioden nästan är slut. har sin första tid här.
När längtan tillbaka till teknis blir
Sedan sist jag skrev har inga större
revolutioner inträffat i Elektrien. Kåren riktigt svår i sommar så fundera på om
är fortfarande stum vad gäller Disciplin inte just du skulle vilja jobba lite på
nämnden. Vi, d.v.s. jag och sekreter sektionen eller kåren. Nu menar jag
are Elisabeth uppvaktade Kongl. Sect inom sektionsstyrelsen som t.ex Ordf eller
reteraren och Sect-ionet Håkan Sterky på liknande... Allvarligt skojat menar jag att,
dennes 90-års dag. Håkan Sterky är den har ni intresse av att sitta i styret under
äldre man som brukar förekomma på nol 1991 på någon post, så prata med mig eller
legasquerna, han skrevs in på sektionen den som gör det ni skulle vilja göra. Det
1918 och är sedan 1948 medlem av den är bara bra om vi får ett hum om vilka
vitsomfrejdade ionsecten. En jättetrevlig som skulle kunna vara intresserade av det
äldre man som fortfarande tycker att stu på ett tidigt stadium. Jag tycker att det är
vansinnigt kul att göra det jag gör och det
dentlivet på sektionen är kul att ta del i.
Om vi ser på framtiden kommer det är mycket lärorikt. Vad gäller Kåren är det
en Esquader som verkar bli helskoj, det också väldigt kul att sitta i Kårfullmäktige.
är vad jag förstår väldigt många deltagare Att jag tar upp det här redan nu kommer
och båtar i år. Sedan är det sommarlov, av att det förra året var färre kandidater än
fast lov är kanske en sanning med mod Elektro har mandat. Eftersom Elektro är
ifikation. Det är nog fråga om jobb i en av de största sektionerna kan vi påverka
varierande grad för oss alla. Hoppas att ni mycket dit vi ser vara bäst. Och det är en
alla får i alla fall lite helledigt och hittar möjlighet värd att ta vara på och utnyttja.
Så är du nyfiken på vad det kan innebära
på något skoj.

S

ommar och sol, glittrande vatten,
fyllda segel och en hel del kul och
skoj på kvällarna.
Nu är det snart dags igen för Elek
troEsquadern med ett i år rekordartat delt
agarantal. Nästan för många och för stort
tycker en del, och visst, skall man få ihop
en kul vecka för fler än 200 personer krävs
en hel del, fast visst vore det trist ändå om
man behövde dela upp esquadern till ett
antal mindre. Personligen har jag bara ett
litet önskemål, och det är att något varmt
och torrt och flytande (gissa vad) får åka
med ett par dagar -Nå Esquaderchefen ??.
200 personer (!!), folk är verldigen fest
sugna på Elektro.
Det verkar dock tyvärr som om det
inte alltid är lika populärt att festa. Vice
Ordförande svarar som bekant (?) på in
bjudningar från andra sektioner angående
fester och dylikt, men dessvärre får jag
(nästan alltid) skicka ett -Nej tack som
svar då ingen elektriker vill gå och kalasa.

VICEORD
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att sitta i KF eller kanske i Kårstyret som
övrigledamot så ta reda på det. Sättet att
göra det på är t.ex återigen att prata med
dem som sitter där nu eller någon som har
suttit där förr.
Framåt November firar vi så vårt 80års jubel med ett rejält kalas. Jubelkom
mite 'n hade annons inne i förra Emis
sionen som ni kanske såg. Det ska bli
spännande att se hur hela den veckan blir
som jublet varar. Det blir en tydligen en
hel del arrangemang då.
Nu tänkte jag inte skriva så mycket
mer utan bara avsluta. Jag tror att de
här orden är kinesiska från början. ''En
tusenmilafärd börjar alltid med ett steg"
något som i alla fall för mig var ganska
påtagligt när jag började här och hade allt
framför mig vad gäller poäng och tentor.
Än en gilng GLAD SOMMAR!

Det är kul att gå på andra sektioner/
föreningars kalas, ofta arrangeras också
roliga mottaganden och andra jippon i
anslutning till festen, så att man verkligen
känner sig välkommen.
Inbjudningar som kommer till oss sätts
upp på styrelsens tavla (fortfarande brevid
funkrummet i tolvan) - läs dom !! Vill
du gå så meddela mig genom en lapp
i brevlådan eller mail till NORRBY så
blir det förhoppningsvis ett större antal -Ja
tack i höst.
Å det vore ju synd.... att inte ha med
limericken om Lin och Joan.
There once was a freshman named Lin,
Whose tool was as thin as a pin,
A virgin named Joan
From a bible belt home,
Said "This won't be much of a sin."
Ha Qul !

"l'm afroid youve 1101 cows, Mr. Fornsworth."
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rdförande Richard Anderberg och
jag har varit på Reftec-konferens
i Linköping. Reftec är teknologsektio
nen inom Sveriges Förenade Studentkårer,
SFS, och ansluter alla teknologer i Sverige.
Reftec håller varje år en vårkonferens dit
representanter från alla tekniska högskolor
i Sverige åker för att träffas och diskutera
utbildningsfrågor. Temat i år var interna
tionalisering. Syftet med konferensen var
att diskutera dels vilka mål de tekniska
högskolorna bör ha för sitt internationalis
eringsarbete, dels hur man skall gå till
väga för att uppnå dessa. Diskussion
erna fördes i grupper om 6-8 personer
och minnesanteckningar från en av dessa
(9 grupper totalt) finns att läsa på ESN:s
anslagstavla i tolvan. En sammanställning
och utvärdering av föreläsare och grup
pdiskussioner kommer att trilla in från
Linköping inom kort.
Årskursansvariga för kursnämndsverk
samheten nästa läsår är: åk 1 Sören Sand
brink E-89, åk 2 Maria Persson E-89, åk 3
Magnus Danielsson E-88 och åk 4 Marie
Gustafsson E-87. Ny suppleant i LNE är
Magnus Lindell E-88.
Krisarbetsgrupp E har lämnat in sin
slutrapport. Där står bla följande:
- Krisarbetsgruppen föreslår att Fram
tidsgruppen får i uppdrag att föreslå en
plan för genomförande av förändringar i
utbildningen. I detta sammanhang anser
arbetsgruppen att det även bör ligga i
Framtidsgruppens uppdrag att se över un
dervisnings- och examinationsformer samt
att se över möjligheterna att öka självverk
samheten. Krisgruppen är medveten om
att detta kräver en omfattande omarbet
ning av kurslitteraturen.
- Vad beträffar förslag till åtgärder lå 90/
91 har i samband med LoT vissa fflränd
ringar gjorts i både åk 1 och 2. Åk 1 har
gjorts "svårare" och åk 2 "lättare". Indek
kursen har flyttats till åk 3 och kommer
sannolikt att köpas från annat håll.
- För de 30 tillkommande utbildnings
platserna 91/92 är LNE:s ordförande i
kontakt med Högskolan Eskilstuna/Väst
erås för att ev förlägga ytterligare 30 ut
bildningsplatser till Västerås.
- Sammanfattningsvis kan sägas, att ar
betsgruppen inte kunnat konstatera någon
''kris" på Elektro i jämförelse med andra
linjer. Om man vill sätta ambitionsnivån
högre, måste givetvis åtgärder vidtagas för
att bla förbättra examinationen.
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- En mer frekvent uppföljning av studie
resultaten bör ske för att vid behov snabbt
kunna vidta åtgärder. Arbetsgruppen före
slår därför att studievägledningen får i
uppdrag att på varje sammanträde i LNE
informera om tentamensresultat.
- Arbetsgruppen föreslår vidare LNE
att uppmana lärarna att överväga möjlig
heterna att ha fler tentamina med hjälp
medel. Förståelse skall om möjligt kunna
premieras. Tentorna bör utformas så att
de leder till en inlärning som är bra och
att de speglar såväl ämnets innehåll som
föreläsningar och övningar.
Linjens budget för 90/91 diskuterades
på senaste LNE-mötet. Alla institutioner
på KTH är garanterade en tilldelning på
minst 90% av vad de fick föregående år.
SNE och LNE måste tillsammans se till
att ett antal institutioner får sina 90% .
Då dessa institutioner fått bastilldelning
+ förra årets kurskostnader uppräknade
med index 6. 71% blir det en summa över
på ca 4 MSEK. Oenighet rådde om hur
dessa pengar skulle fördelas, varvid en
grupp tillsattes som skall lägga fram ett
förslag till den 16 maj då beslut skall
tas. I årets budget · kommer det inte att
finnas några medel avsatta för adminis
trativ verksamhet i Kista. Kurser som
föreslås utgå lå 90/91 är Hydråulik och
pneumatik mk, Rymdsystem och rymdtek
nik, Astrofysik, Programmering med For
tran, Belysningsteknik samt kurserna Ma
terialfysik tk på Fasta tillståndets elek
tronik och Kapacitetsanalys av tele- och
datorsystem på TDS, då dessa institutioner
meddelat att man ej har möjlighet att ge
dessa kurser.

Tentaresultat Period 5
Kurs

Antal tentander Varav godkända

Åk l: Programmeringsteknik
Åk 2: Matematiska metoder ak
Åk 3: Reglerteknik ak

178 st
158 st
135 st

161 st dvs 90%
97 st dvs 61%
106 st dvs 79%

SNE= SektionsNämnden Elektro (forskning)
l.NE= LinjeNämnden Elektro (grundutbildning)

Lev vlil, SNO-Åsa
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Förkör+Vårbal+ Efterkör
eller
Hur man super bort ett par tre dar utan större möda...

Redan den 29:e kom de första gästerna till
Vdrba/en, vilket firades med sillis i tolvan,
mitt under eifJiiRi�OOOs klipp. Gästerna
jagades sedan ut på punschorientering.

Tvd linslusar av sällan skddat slag. Det
var inte så många som ropade på Anna,
men däremot på...

Prisutdelningen till orienteringen hölls ute
vid stugan. Segrade gjorde lag Kirsten,
Björn och Kim. (Pd stilpoäng.)

Vinsten delades dock broderligt i ett trena
tioners vinhäf Kim, som den vinkännare
han är, var säker pd att det var en sjut
tiofemma, fast jag tyckte det såg ut att
vara en yngre drgdng. (Dricker pd bild
gör här Lina, gäst från Kemi i Lund.)

:K+!

Till efterrätt bjöds det punschglasstdrta,
som var mycket god, säger dom som minns
den.

Under middagen i stugan Lindhade en del
sig kring gästerna. Det var mycket kdl
i korvgrytan, vilket fick mångas magar i
uppror.
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Observera att artikeln ska läsas radvis
(som Knasen) och Inte spaltvls (som
normalt).
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Solnedgdng över stugan. Riktigt tjusigt för dom som fortfarande var uppe sddags.
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Följande dag kunde man bese mösspdtagning, antingen i Stocklwlm eller Uppsala. Vid
fanborgen på skansen spelade dessutom SMusK, men eiiiisjj_q,mn valde att se forsrän
ningen i Uppsala (se sid 10).

--.,;::

Så var det då dags för själva V årbalen.
Vid Piperska Muren vidtog fördrink, och
man kunde tillbringa en lugn stund med
att betrakta alla välförpackade praliner...

....

Tre spontan idrag tävlade om den afrikanska tandborsten i elektros sångartäjian.
Vann gjorde Lunkan med en delvis omar
betad sdng, ..

tätt följd av Amiralitetet. Någon gammal tradition gjorde att de visst inte kunde vinna,
annars hade de bättre stilpoäng i mitt tycke. (Se framsidan.)
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"Vi som inte är amiraler" ( eller Young
Guns) kom trea (sist), men hade i alla
fall fåti roliga leksaker i julklapp, som de
stolt visade upp. Tyvärr måste vi ha missat
sången, den kanske kommer nästa år.

Vitt Brus hade repeterat ett par svängiga vårldtar, som framfördes till publikens
förtjusning.

Kim var här från Finland för femte Vår
balen i följd, vilket han givetvis fick ut
märkelser för.
Rena Julafton, tyckte Ordf om alla gåvor fast stundtals verkade det mest vara påsk
som gästerna hade med sig. Men nog pussar på gång. Inte fick han någon mas
trodde jag det var " ny årsafton" som vi sage av sjukgymnasterna heller, åtminstone
skulle fira...
inte vad vi (läs Hel/en) kunde se...

unionen
Norge-Sverige vara
Märktes
upplöst?
inte. Besökte gjorde
Kirsten, Björn och
Ole. Övriga gäster
Studierektor
var
Östlund, Kim från
Finland,
Lina
rån
Loouundh,
samt representanter
för Doktorandsektio
nen,
Sjukgym
nasternaoch Maskin.
bildtext
(Denna
inspirerad
av
Osqledarens
inspirerade layout.)
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Till maten (Hjortstek och klämkäck potatis)
serverades garderobstappat husets vin. Fin
årgång, av vinfläckarna på duken att döma.
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För nyfikna kan jag meddela att
jYa kongli.. blev :;Gojan, ;Hessu,
Gwnpa, Anna Helleberg samt
"'A nders Lundell. .;Comeback gör
.; Pojkvän (månne övertalad av
"'Abanibitaba?). Övriga vrak är
"'
..
Piff, ;Idrottsledaren och ;Ulf. .;Osk
är, för dem som inte visste, Mats
"skäggfager" Bergmark.

P

Mycke' väsen för lite vaniljglass, men
till efterätten fick jag i alla fall tallrik.
Dessutom blev jag rdnad pd 46:- för en
konjak. (Man är nog bortskämd med PRs
priser...)

Efter dansen bussades vi tillbaka till gas
querna, där dansen inte var lika bra. Dis
cjockeyn körde varannan låt acid-lwuse,
och när han spelade lite dans-vänligare
musik var det bara en massa remixer med
trummaskiner och junk. Han trodde väl
att ABBA var någon DJ!

Det blev gott om tid för dans i dr, sit
tningen tog knappt fyra timmar, mycket
tack vare Ordfs genidrag att helt slopa
tacktal till gästerna..Mdnga stiliga par
syntes på dansgolvet, och orkestern var
klart godkänd.

Förra året blev själva dansen försenad,
eftersom talarna drog ut på tiden. Toast
master Per Willars löste det i år på ett om
inte genialiskt sd åtminstone kulinariskt
sätt, med en timerfantastiskt nog kombin
erat med en brödrost!

Dåligt drag var det tyvärr på efterköret,
vilket var synd med tanke pd PRs friska
satsning med två barer bla. Många var
väl trötta antar jag...

Frukost blev det i alla fall för de tapprafå
som var kvar. Själv tog jag första pendeln
hem...
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VAL
BORG
D

edan på centralen märktes det att det
.I\.,var något speciellt med den här da
gen, trots att det är bruxförsäljningstider
har jag aldrig sett så många overallldädda
personer på centralen. Alla formade sedan
ett lämmeltåg ut till uppsala pendeln. Detta
verkade det inte som om SJ hade väntat
sig, ståplats går väl an på tunnelbanan. I
Uppsala hade vi, liksom dom flesta an
dra, stämt möte utanför stationen. Efter
diverse om och men var det bara bitåkarna
som saknades. Då vi antog att dom satt i
någon kö någonstans så begav vi oss ned
till den vilda Fyris-ån som har krossat så
många fina ekipge.
Vi lyckades få utmärkta platser allde
les utanför avspärrningarna vid målom
rådet. K valit�ten på årets deltagande
ekipage verkade vara alldeleles för hög.
Dom flesta deltagarna verkade ha satsast
på stora osänkbara flottar typ flytbryggor.
Vattenståndet var tydligen ganska lågt i
år eftersom många farkoster fastnade på
forskanten, där besättningen medelst ett
ibland heroiskt arbete fick sina flytetyg
att passera grundet för att sällan krossas
i forsen. Två stycken vikingaskepp visade
också prov på hur man inte skall borda
varandra, någon måste lämnas kvar på det
ena skeppet för att styra det.
Enligt ett rykte skulle det vara någon
sorts tävlan men�.-��tygen. det enda .,
tävlingsm�siga 61i'dSSIP.IJ.ll9s-utsända lyck-

macbrygga

ades uppfatta var nummerlappen på alla
deltagare. Därför publiceras ingen resul
tatlista. Värt att notera är också att elektro
tydligen laddar för Quamevalen. Någon
annan anledning till elektros låga delta
garantal har jag svårt att se.
Efter forsränningen begav vi oss till
slottsparken för att picknicka i väntan på
den traditionella mösspåtagningen. Här
måste jag komma med en del kritik mot
dom som var i Uppsala, sitter man ute och
äter och dricker så tar man med sig skräpet
man krossar definitivt inte glasflaskor och
låter splittret ligga gömt på gräsmattorna
så att folk och djur skär sig på det. Jag
hoppas att det inte var elektriker som bar
sig åt så.
Mösspåtagningen går till så att alla,
jag menar alla ung som gammal, samlas
i och runt backen upp tlll univeISitetsbib
lioteket. Sedan, på ett givet kommando
plockar alla fram sin studentrnösser och
viftar med dom över huvudet, efter det
börjar alla att röra sig ned mot nation
erna för att dricka champagne. Det enda
liknande i storlek jag sett är stockholm
marathon. Men detta var mycket mer im
ponerande.
Pholman pratede visst om tö, men...

En vass farkost
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Bengt

Må kraften vara
med dig, Osquar!
h,;h pot,,U'
/ /da-

s..,ortl

Vi har jobben
när du kämpat
färdigt.

Personalavdelningen
tel. 08-739 50 00

efiliäsiiiiiii Nr 4-90
Har du något sommarlov i år?
eller

Du får lov att fixa i Tolvan i sommar!

•.

I

sommar, helgen efter &quadem kom
mer vi att fixa och dona i Tolvan. Du är
givetvis välkommen. Vi kommer att ordna
ett litet kalas den helgen också, för · de
som hjälper till. Det kalaset kommer som
vanligt att subventioneras ordenligt. Vi
kommer att bland annat ordna nytt staket,
toaletten, Röda Rummet etc. Det serveras
gratis läsk under arbetet.
Helgen precis innan nOllan börjar,
kommer Du att ha chansen att städa Tolv
an, så att den ser fräsch ut då i varje fall.
På tal om städning har det varit STÄD
GASQUE i Tolvan. Vi lyckades göra en_

del, och jag tror att ni som var med tyckte
det var roligt. Eftersom det fungerade så
bra så funderar Tolveriet på att göra om
det någon gång i höst.
Till er oomkullrunkeliga faddrar vill
vi påminna om att nOllestädningen natur
ligtvis kommer att fortsätta i höst. Ett
bra tillfälle att göra någonting annorlunda
tillsammans med nOllegruppen!
Tolveriet vill framföra sitt stora TACK
till: Bobbi Ferm, Jan Christensson, Fredrik
Åhlberg (E-89:or), Johan Bertenstam, Ma
gnus Lindell, Fredrik Hampling (E-88:or),
Karin Heden, Elisabeth Jändel, Hasse Lar-
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sson, Janne Jansson (E-87:or), Janne Lindh
(E-85) och alla ni andra som hjälper till att
hålla 12:an ren.
Angående nya tidningshängama är det
till största delen Göran Rosbergs förtjänst
att de finns.

Ha're qul ptJ Quarnevalen
Esquadern & stJnt
Kalle Elce, 12C

emiäsiffl

Nr 4-90

Vårsalong
••

A

ntligen får man väl säga, har det ord
.fl.nats en konstutställning för elektros
konstnärliga talanger. En väldigt uppskat
tad och omtyckt tillställning med vin, ap
titretare som gjorde skäl för namnet och
naturligtvis högklassig konst.
Vilken form av konst som helst fick
ställas ut, konstig konst liksom lite mer
vanlig konst. Det som mest förekom var i
alla fall målningar och fotografier av helt
olika slag.
Medan jag stod och beundrade en
av tavlorna så kom konstnären själv och
påpekade lite förnärmat att tavlan hängde
faktiskt upp· och ner. Nu var det faktiskt
inte så lätt att se åt vilket håll tavlan skulle
sitta för den var gjord på kretskort. Någon
tyckte att det kunde väl inte spela någon
roll åt vilket håll ett kretskort sitter men
se när tavlan vändes åt andra hållet kunde
man genast urskilja Niagarafallen.
Som kontrast till detta moderna
konstverk där vetenskap och konst verk
ligen förenats i en enda etsning, fanns
ett annat vattenfall mästerligt målat i olja.
Ett mycket enkelt men synnerligen själv
talande konstverk var en helt svart tavla
med texten "Mina Lyckade Tentor". Där
fanns också en antik skulptur av en am
fiteater funnen i Pompeji 1748 om man
ska tro utställarna. Lustigt nog var den
misstänkt lik Globen. Och vad ska man

...

En förväntas/ull publik i öppningsögonblicket.

tro om namnet: Globus Minimus?
Totalt fanns ett fyrtiotal konstverk
på utställningen så· alla kan inte kom
menteras och kanske bör de inte heller
kommenteras för de måste ses med egna
ögon. Lyckligtvis var det många som
tog chansen att komma och titta. De
flesta blev väldigt imponerade och kanske
lite överraskade över vad som fanns att
beskåda. De många mästerliga konstver
ken och atmosfären i 12:an gjorde att det
blev en seriös vernissage. Man kunde till

tonerna av Mahler lungt gå runt i vextrum
met och njuta av utställningen och smutta
på vinet.
Visst finns det väl fler än 16 kon
stnärer på Elektro! Så hoppas att Ni tar
chansen att ställa ut Era konstverk nästa
gång det blir en vernissage. Med den
uppskattning som arrangörerna (Blenda,
Aniko', Hessu och Strid) fick så hälsar de
att nästa tillfälle blir redan i höst, så sätt
igång redan nu. Lycka till!

/,

Målning av Anders Andersson

Bländande vackra konstverk.
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Maria

J) rngrnmrith

ifl�ktrn.s

PR önskar alla en total
och underbar kalassommar!
Före

Genom edra klubbisar
Anna

& Gojan

Ps.

Nu när det bara är dagar kvar på mitt klubbmästareår vill jag passa på att tacka:
Emissionen - som tog in även de sena artiklarna ... (ja jag vet. SMÖR!)
Uffe & Jake - för att de alltid fanns där.

PRogramrådet - utan er hade Inget varit varken möjligt eller speciellt kul.

Med en liten tår i ögonvrån,
esquaderlängtande KBM Anna

effiissiäiiim
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Spelregler till

Ettan Runt
ETTAN RUNT är spelet för den nostalgiske teknologen som vill dteruppleva
nOllningen, dngesten inför första tentan och lyckan att inte veta vad en
inversmatris är. Det här är ocksd spelet för den som missade alla fester 111en
även för de som missade all undervisning, ty här har man chansen att själv välja
spdr och gasqua loss rejält eller om man hellre önskar det; stll. i kö till Tillings
övningar.
Förberedelser

För att kunna spela ETI'AN RUNT be
höver du en spelplan (finns på mittupp
salaget), några tandpetare eller tändstickor
och en tärning. Om du inte har egen
tärning så kan du klippa ut den här brevid,
vik ihop och klistra enligt figuren. Ett tips
är att fylla den med exempelvis risgryn, då
ökar massan vilket resulterar i mer stabila
slag. Vill man sedan hjälpa Gud och Turen
på traven kan man tejpa fast risgrynen på
lämplig plats på tärningens insida. Som
speltoppar duger nästan vad som helst.

Så börjar du

Samtliga speltoppar placeras först p å in
tagningsrutan. För att komma in på elek
tro måste man slå en sexa och får då fly
tta sin topp ett steg framåt. Därefter fly
ttar man sin topp lika många steg som
tärningen utvisar (sexa ger inte extraslag).
När en spelare hamnar på en ruta
med text måste han/hon ovillkorligen följa
de givna instruktionerna. Alla rutor har
inte instruktioner. Om man hamnar på
en sådan ruta behöver man inte göra
någonting, om man inte vill, och det vill
man i allmänhet inte.
På vissa rutor står det en bokstav
istället för en text. Förklaringar till vad
dessa betyder återfinnes brevid spelplanen.
Om du av någon anledning slutar
eller blir kickad från elektro, skall du
flytta tillbaka din topp till intagningsrutan
och där på nytt invänta en sexa. Detta
efter att du utfört den straffhandling som
dina medspelare bestämt, t.ex. springa
åtta varv på borggården iförd endast E
kalsonger (på huvudet).

Spelets gång

Den E-formade spelplanen är indelad i ten
taperioder (utom den inledande kursen).
Varje spelare måste stanna på tentan i
varje period, såvida inget annat anges.
Även omtentarutoma måste man stanna
på.
Det finns möjlighet att välja två vägar
i början på varje period. En pluggväg och
en festväg. Valet är bindande och det är
således förbjudet att byta väg mitt i en
period.

Tentor

När en spelare hamnar på tentarutan måste
denne slå med tärningen för att på så sätt
få reda på sitt resultat. Betydelsen av varje
utslag anslås i den bifogade tentatabellen.
För godkänd tenta erhålles lika många
tandpetare som tentan har poäng (alla
tentor i spelet är värda en poäng ffir
enkelhets skull).

Omtentaslingan

För mindre begåvade teknologer finns det
en omtentaslinga. Där kan man traska
valfritt antal varv och förhoppningsvis
erhålla någon tändsticka då och då. För att
underlätta för er med dålig karaktär finns
det inget festspår i omtentaslingan.

När vinner man

Den som först klarar sig igenom hela
ettan utan att fastna i spärren vinner. Att
sedan hoppa vidare till esquaderrutan är
en rekommendation men inte ett krav.

.,.,,-------......

Lycka till

,:::::_ _ _ [:111-- - - ,

r: :I: :I:��u,�;;, ;�,:;'. )
Har ni ingen tärning kan ni ju
alltid klippa ut den här, men då
förstör ni samtidigt spelplanen
på andra sidan, så vad skall ni
med en tärning till då?
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5 - Vål godkänt. Hoppa över tentapuben.

6 - Mek, Elnöt, Prog: Du fuskarl Böta en
sttckal
Algebra, En- & Rervarre: R6vålckare
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Har du fem eller fler poäng (stickor) får du
åka på Esquader, annars m6ste du börja
om från början.
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i:.-, Examinatom kopieranr tentamen från 1962
� och den har dul Hoppa direkt tll tentaru
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Du får ett tips av din fadder. Gå direkt 1111 .
tentarutan.

Du får ett tips av din fadder. Gå fllbaka
-- tlM Start.

Du kommer Ingen vart I studierna. Hoppa
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Stå över tre kast I kön ttll llHngs övning.

Du hamnar på bld I Pornogra� och
lk&ns Onda fram till tentaplben. På
tentan våg6gar du hte vita dej.
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Gå vidare ttl tentapuben, utan att paaMra
tentan.
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Koplatom·1 12:an (}I trolig och du blr utan
x-tentor. Gå tre steg ttlbal<a,
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Slå tOrnlngen för att se hur många 61 du
druckit. Hor du fått fler On fyra har du
ett slog.
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1 - Underkänt.

2 - UnderkOnt.

e? Diskut
3 - Godk6nt. Blivande skcendar
.
slag
ett
OSK
era men
Gå ttlbako
4-6 - Löser du på sån h6r skit?
.
uton
itngsr
ttl lntag

Du tappar bort dh ntllllebrldco.
bakåt.

Två steg

effiissiöiiiö

är det börjar bli vannare så är det
inte många som har lust att stå böjda
över hettan från spisens häll. Och allt ska
ju gå snabt, inte vill man ödsla tid inomhus
när man vill ut.
Vad går då upp mot en friskt smäkt
ande sallad; snabt, enkelt och frächt. Da
gens tema blir utan diskussion
SALLAD.

N

Potatissallad 4port.

8 kokta kalla potatisar
8-10 rädisor
4dl strimlad isbergssallad
ldl strimlad purjolök
2msk hackad persilja
250g kesella
ldl matlagningsgrädde
l-2msk senap
ttsk salt
} krm svartpeppar
paprikatärningar till garnering
Till servering(om man vill ha någott till):
400g rökt skinka i skivor
Skär potatisen i tärningar, skiva rädis
orna. Lägg potatis, rädisor, purjo och per
silja i en skål. Blanda kesella, matlagn
ingsgrädde, senap, salt och peppar. Häll
såsen över salladen, och rör om försiktigt.
Strö över paprikatärningarna.

Grekisk Sallad

3st tomater
lst gurka
lst gul lök
2st grön paprika
6msk olivolja
2msk vinäger
200g (el. mindre) fårost, man kan ta keso
istället om man vill
24st svarta oliver
salt
peppar
oregano
persilja (hackad)
Skölj, skiva och hacka alla grönsaker.
Lägg dem i en skål och blanda. Skaka
ihop olivojan, salt, peppar och vinägern
i en flaska. Töm flaskan över salladen.
Skär fårosten i små kuber och lägg den
ovanpå salladen. Garnera med lite oregano
och persilja.

Nr 4-90

Snabbsallad

ldl tinad blandning av ärtor, majs och
paprika
1dl keso med lök
2msk pannesanost (om man vill)

Avocadosallad
}dl tinade gröna ärtor
fst avocado
ldl keso med lök

Tina ärtorna. Varva ärtorna, keson
Om man inte har lagt fram grönsaks med avocado (som gröps ur med sked) på
blandningen i förväg, kan man snabbtina en tallrik.
_..,
- -·
den i hett vatten. Häll upp grönsaks bland
�
ningen på en tallrik och klicka ut keson
,:,;,--�
�
ovanpå. Strö eventuelt över parmersanot.

Tonfisksallad 6port.

2st burkar tonfisk a ca 185g
lst burk musslor i vatten, ca 250g
1 st bit purjo
4st kokta potatisar
6st små tomater
lst isbergssalladshuvud
1 Ost svarta oliver
4st hårdkokta ägg
Vinägret:
2-3msk pressad citron
2knn svartpeppar
ttsk salt
} dl vatten
lmsk osötad senap
ldl olja

�
�

Potatissallad 4-6port.

(Ola's mammas)
l 2st kokta potatisar
1 +I }dl olja
tdl �inäger
ist hårdkokta ägg
lst purjolök
2st stora ättiksgurkor
2-3tsk ljus fransk senap
!tsk dragon
salt
vitpeppar
persilja

Skiva potatisen, häll över ldl olja
med salt och peppar i. Låt dra i en
timme. Mosa äggulorna och hacka vi
torna. Blanda dressing av resterande olja,
vinäger, senap, dragon, salt och mosade
äggulor (ev. i mixer). Hacka persilja och
ättiksgurkor, strimla purjolöken, blanda
ner i potatissalladen (spar lite av persil
jan). Häll dressing översalladen och låt
den dra i en timme. Srö över den hackade
äggvitan och resten av persiljan.

Häll av vätskan frän tonfisk _och mus
slor. Finstrimla purjon, skiva potatisen.
Strimla salladen och lägg upp den på
ett stort fat. lägg de övriga ingredi
enserna i grupper på salladen. garnera
med oliver och ägg. Blanda pressad cit
ronsaft med peppar, salt, vatten, senap och
olja. Servera såsen och ett gott bröd till.
r 1 PS � U �A-------------
De här är bara några fä exempel på
sallader, man kan göra sallad på allt ätbart. Mumsig Makaronisallad
Titta i kylen och skafferiet där hemma, kalla kokta makaroner
komplettera med mumsigheter ur närmaste ädelost på tub
gröna ärtor
matbutik
majs
kassler
Rysk Sallad
4st ägg
När du har kokt för mycket makaroner,
1 dl gräddfil
ställ
in dem i kylen till användning i sal
lmsk senap
laden
nästa dag. Annars är det bara att
225g kokta, kalla, tärnade morötter
Tärna eller strimla kasslern.
koka
nytt.
225g kokta, kalla, tärnade gröna bönor
Blanda
ihop
ingredienserna,
propotionerna
ldl hackade rödbetor
står ditt eget omdöme för.
Blanda ner morötterna, bönorna och
senapen i gräddfilen. Lägg upp blandnin Smaklig måltid !
gen på ett fat. Strö över hackade gulor,
vitor och rödbetor.
Blenda
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Var tog den sista
kronan vägen ?
Tre studenter sitter nere i baren och delar på en stor stark.
Ölen kostar 2 5 :-, de tar upp varsin tia och betalar. Bartendern
lämnar tillbaka fem enkronor, de tre studenterna tar varsin enkrona
och ger bartendern de återstående två i dricks.
Nu har var och en betalt nio kronor, summa 27:-. De betalte två
kronor i dricks, summa 29:-. Här utbryter tumultet. Var tog den
30de kronan vägen . . .

•

Vi gillar problemlösare och folk som håller ordning på ekonomin.
Därför är duktiga civilingenjörer och civilekonomer alltid välkomna
till Ericsson för att göra karriär hos oss. Vi är en världsomspännande
koncern inom telekommunikation med försäljning i över 80 länder,
65 000 anställda och egna fabriker och anläggningar i 32 länder.
Vår omsättning 1989 var 40 miljarder kronor och vinsten
fördubblades på ett år.
Låt oss veta om du är intresserad av en karriär på Ericsson.
Kontakta oss för ett orienterande samtal:
Ericsson Telecom AB - Mats Ulfgren 08 - 719 63 24.
Ericsson Business Communications AB - Lise-Lotte Berggren 08 - 764 04 48.
Ericsson Cables AB - Ulf Mickelson 0650 - 170 00.
Ericsson Radio Systems AB -Vivi Skoog 08 - 757 2 1 34.
Ericsson Radar Electronics AB - Camilla Rehnman 031 - 67 24 79.
Ericsson Network Engineering AB - Kurt Trogen 08 - 721 71 96.
LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 08 - 726 28 07.
Ericsson Components AB - Ann-Charlotte Dahlström 08 - 757 43 85.

E RICSSON
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Gurkornas hänind, del Il

T

vå busslaster med E-teknologer styr
de kosan mot Västerås en solig mor
gon i mars. Det var ganska hyfsat med
tanke på att Gojan någon dag tidigare
våndades över skammen att ha sålt färre
gurkabiljetter än västeråsarna. Efter att
ha önskat oss ett favoritutflyktsmål på
ABB och blivit etiketterade därefter var vi
snart framme i gurkornas stad. Överst på
programmet stod företagsinformation på
filmstaden varefter det var dags för, vid
det laget väldigt efterlängtad, lunch med
basse (=dammsugare på västeråsiska).
Mätta och belåtna vandrade vi ivrigt
iväg på studiebesök som visade sig mer
eller mindre intressanta. Personligen fick
jag intrycket att fjolårets arrangemang var
mer välplanerat med mindre "dötid".
Då studiebesöken var till ända sam
lades grupperna upp i "kontakten", ett
ganska skojigt plejs där man kan peta på
knappar så att det händer saker. Kun
skapstörstande teknolog lyckades nog suga
i sig något på vägen. Väl färdiglekt var
det dags för paneldebatt som mest blev
en lönediskussion och ganska kort, för
nu var de flesta av oss festsugna och
spralliga. I foaje'n bjöds det på bubb
lande apertif i form av "ABBs högspända"
och så var det äntligen festdax... trodde
vi. Ankomna till kårhuset fann vi det
nämligen obevekligt stängt på grund av
någon odefinierad klantighet. Återstod det
tvivelaktiga nöjet att gå på två timmars
sightseeing i Västerås centrum (ytterkläder
inlåsta i kårhuset).Yeah!

Under middagen stod frivilliga spontana
förmågor för underhållningen de stunder
då vi inte sjäva sjöng stämbanden ur led.
Middagen övergick närmast obemärkt i
dans, raj och röj.

NO LIMIT !!!?

-Right on, right on !!
-Öööhh ?

När vi småningom blev insläppta och
gurkagasquen kom · igång var dock allt
snart glömt och förlåtet. Närvarande ernit
teurers personliga och spontana rescen
sion: Toppen-totalrajtan-lattjolajbanlåda
tjoho-kalas ! ! ! ! ! (Fast det ryktas att hissen
överlevde i år, trots Rockans närvaro.)

Svårt att hålla fingrarna i styr ?

Jarkko och hans vänner roar sig i Västerås

Av en olycklig slump råkade jag och
medemitteur befinna oss på annan plats
under liveframträdandet, som sägs ha ut
gjorts av e.tt band från Eskilstuna. I efter
hand utförd opinionsundersökning indik
erar att musiken var mycket uppskattad
bland de psykiskt · närvarande. Många tog
den senare bussen hem och en hade så
kul att han stannade hela natten. Gurk
agasquen visade sig således ännu en gång
vara en oumbärlig traditon.

Aniko'
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I höst får du tjäna 24000:-!

D

ax igen för en rapport från Kårfull
mäktige, denna gång kan vi rap Budget-90
portera från två möten, KF-3 där bl.a. Efter en viss princip diskussion om hu
budgeten för 1990 slutligen fastställdes ruvida PrUs konton Kåraftnar (allt utom
Squtt) och Kårdanser (Squtt) skall noll
samt från KF-4.
budgeteras eller inte, beslutades att inte
lnspector
ändra i liggande budgetförslag där Kåraft
Till ny Inspector för kåren efter Anders J nar har ett budgeterat resultat på 10.000:-.
Thor, (ej.,), valdes Gunnar Svedberg från Resultatet av budgeten är att kåravgiften
Kemi, Gunnar är professor i Energiteknik även i höst kommer att vara 268:-.
inom den kemiska processindustrin.

Idrottshallen
Mats Kindahl som är kassör samt vice
ordförande i Stiftelsen Idrotten-Friskvår
den informerade om hur projektet med den
nya idrottshallen fortskrider. I dagsläget
har man fått in ca 10 miljoner, varav ca 5
har utbetalats och resten betalas ut i och
med byggstart. Förhoppningsvis kommer
man att kunna sätta spaden i jorden under
hösten, efter att markfrågan nu är löst.
En sak som många kan komma att känna
besvikelse över är att det kommer att kosta
en slant att utnyttja hallen, hur mycket är
dock ännu mycket osäkert.

Squtt
Som många antagligen har noterat redan
så har priset på Squttbiljetter stigit till 70:
. Anledningen till denna höjning är att
bandgagema har stigit sista tiden.

HÖRS
KTHs förvaltningschef, Jan Nygren, in
formerade om hur högskolan önskar att re
sultatet av HÖRS eventuella omorganisa
tion skall utfalla. Som vi tidigare berättat
är det framförallt en eventuell BO bit som
de är intresserade av. Ännu är dock inga
beslut fattade men en utredning tillsattes
som under ett år skall ta fram ett bra
beslutsunderlag för hur en eventuell omor
ganisation skall gå till.

Studiemedel

Arne Johansson informerade även om det
senaste budet vad gäller studimedel. I
korthet gäller följande. Från och med
hösttenninen reduceras både bidrag och
lån propotionellt över fribeloppsgränsen.
Höstens fribeloppsgräns kommer att vara
24000:- (80% av nuvarande basbelopp).
För vårterminen gäller att gränsen kom
mer att vara 60% av basbeloppet för 1991
Puben
(preliminärt basbelopp 31600:-). För att
FC meddelade att Puben kommer att byg kompensera studenterna för de höjda indi
gas om under augusti med visst stöd av rekta skatter som följer i skattereformens
Skanska. Detta medför att sommarpuben spår kommer studiemedlen att höjas till
kommer att vara helt eller delvis stängd 1.8 basbelopp per år. Tyvärr kommer även
låneräntan att stiga till 5,7% för lån enligt
under augusti.
gamla modellen och till 70% av Statens
SFS
upplåningskostnad (detta innebär förtill
SFSs ordförande Arne Johansson berättade fället en ränta på ca 9%) för nya lånet.
lite om SFS organisation och verksamhet. Betalningskravet på 4% av årsinkomsten
SFSs största uppgift är att bevaka studie ligger dock kvar. Resultatet av detta är att
frågor ur studenternas perspektiv samt att Du måste ha en årsinkomst på minst 2,5
försöka påvedca politikerna i Riksdagen ggr lånebeloppet för att skulden skall min
och Regeringen. Bland annat pågår sedan ska. Hur många nyutexaminerade klarar
i höstas en utreding om Kårobligatoriets av detta ????
vara eller icke vara, denna typ av diskus
sion och utredningar brukar återkomma Bok bytardag
med två till tre års intervall, förnärvarande Kårfullmäktige kommer inte fortsättnings
verkar majoriteten anse att Kårobligatoriet vis att driva någon bokbytardag utan över
låter detta till andra, ex.vis sektionerna.
skall kvarstå.
Kårstyrelsen kommer dock att kontakta
Kompendiefönnedlingen och höra om des
Gratis telefoner
Som resultat på förra mötets motion om sa är intresserade att ordna något liknande.
gratis telefoner hade FC, Mikael Engström,
författat en utredning som slutade med att
man inte gör några förändringar av nu
varande systemet med två gratis telefoner
och två myntautomater. Samt att man i
en ospecificerad framtid har för avsikt att
byta ut även de två kvarvarande gratis tele
fonerna mot myntautomater.

Det var allt för denna gång, på återhörande
i höst.

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

Tjolahopp!
Ja då var det äntligen dags för som
marlovet, en verkligt efterlängtad tid. Hop
pas att ni alla får en trevlig sommar med
mycket sol och bad! Jag hoppas att ni som
behöver har fått praktik.

Praktik
Observera att det gäller lite annorlunda re
gler för E-89 än vad som gäller för äldre
elever. T.ex. måste E-89 ha 8 veckors
miljöpraktik och 9 veckors elpraktik, för

äldre gäller att minst 9 veckor skall vara
elpraktik. I gengäld får E-89 räkna pro
grammering som elpraktik vilket inte äldre
elever får.

Fadderkonferensen
Av vad jag såg och hörde på faddedcon
ferensen så kommer E-90 att få en top
penmottagning, alla var vedcligen tända
på uppgiften att få ta hand om de nya.
Tyvärr var vädret inte det allra bästa, men
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stämningen var klart bättre än vädret...

Valet

Ni som valde kurser till fyran nu i år, ni
såg väl till att ni skrev upp vad ni valde?
Man är ju så glömsk av sig.
Glad sommar och vi hoppas att det gick
/går bra med alla tentor!

StudievägledarnE

AsEA BROWN BovERI IDAG

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

jl 11 11
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI

721 83 Västerås
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Nu Ar Det Klart!
Efter en längre tids prat om de nya datorerna till Q-huset är nu beslutet fattat.
Det blev Digital som tog hem sd gott som hela orden och allt skall vara levererat
och klart till slutet av augusti i dr.

Dtc.

D

et är inte direkt med vemod jag
säger adjöss till Elmer/Elin och de
åtta Microvaxama. I höst får Elektro
nya och modernare datorer uppställda i
de nya datorhallarna i Q-huset. Där finns
fem salar med vanlera 15 arbetsplatser, så
totalt blir det 75, till skillnad mot dagens
knappt 40 terminaler och arbetsstationer.

När man pratar om Mac pratar man aldrig
om hastighet eller operativsystem, utan
om användarvänlighet. Det här är kanske
den mest användarvänliga datortyp som
finns idag. Det mesta är enkelt och
dessutom på svenska. Färgskärmar och
mus (med bara en enda knapp att hålla
reda på) till alla maskiner.

Nya miljöer

Skrivare

Det kommer inte längre att finnas några
terminaler, utan vid varje arbetsplats står
en dator. Man har köpt in 30st VAXs
tation 3100, 30st DECsystem 2100 samt
15st Macintosh Il. Tillsammans represen
terar dessa datortyper tre helt olika ar
betsmiljöer.
VAX 3100 är en microvax som fun
gerar ungefär lika dant som de vi redan
har, bara det att varje maskin är ca 3-ggr
snabbare än Elmer. Arbetsstationerna
kommer att ha en 19" svart/vit skärm, mus
och fönstersystemet DECwindows. Oper
ativsystemet är VMS så den här maskinen
bjuder inte på på några större nyheter.
DEC 2100 är en s.k. RISC-dator,
vilket innebär att den har en mindre kom
plicerad mikroprocessor som i gengäld
kan gå rejält mycket snabbare. Varje ar
betsstation av denna typ är ungefär l Oggr
snabbare än Elmer och i stället för VMS
har man här Digitals Unix-variant kallad
Ultrix. Mus, skärm och fönstersystem är
detsamma som till VAX-stationerna, men
det faktum att man kör Unix i stället för
VMS medför ändå att de här apparaterna
skiljer sig en hel del från vad man tidigare
kanske är van vid.
Macintosh Il från Apple är väl de
enda grunkorna som inte Digital levererar.

Ingen har väl missat det skrivarlcaos som
ständigt råder i Vaxkabinettet, med en
matrisskrivare som skriver fult som stryk
och två helt överbelastade laserskrivare.
Nu skall det förhoppningsvis vara slut på
detta.
I alla salar med arbetsstationer kom
mer det att stå en matrisskrivre (totalt
fyra stycken) med betydligt bättre ut
skrifts kvalite (S.k. NLQ) än den gamla
Facit-skrivaren. I Mac-salen skall det
stå en Postscript-laser (Laser Writer Il)
och centralt kommer det att stå ännu en
Postscript-laser (LPS 20). Den senare
skriver åtminstone dubbelt så fort som
våra gamla skrivare och då dessutom på
båda sidor samtidigt!

Ännu mera datakraft

För att serva alla arbetsplatser och hålla
reda på diskar, filer, skrivarlcöer mm. finns
inte mindre än tre stora datorer. Två VAX
631 O som skall hålla reda på VMS- och
Mac- bitarna samt en DEC 5820 som tar
hand om Ultrix/Unix-biten. Vaxarna är
var och en ca 4.5ggr snabbare än Elmer
och är sammankopplade med varandra
på samma sätt som Elmer/Elin. Ultrix
maskinen har dubbla processorer och är
åtminstone 20ggr snabbare än Elmer.
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Alla dessa maskiner kan "prata" med
varandra och läsa nödvändiga saker från
varandras diskar. Kommunikationen mel
lan arbetsstationerna och server-datorerna
sker via Thin Ethernet, vilket är ett gan
ska snabbt kommunikationsmedel. Även
skrivarna och Macama finns på nätet.

Tre miljöer - ett konto

Det är inte riktigt klart exakt bur alla
maskiner skall sitta ihop på nätet, men
man vet i alla fall hur man vill att det
skall fungera från användarens sida
Oberoende av vilken datortyp man
sätter sig vid skall man alltid kunna kom·
ma åt sina filer på sitt egna konto. På
Macintosh fungerar det så att när man
loggat in på servern (vilket man inte alls
behöver göra för att kunna köra Mac som
vanligt) får man sitt konto som ett extra
directory ( eller folder, mapp eller vad
det nu kan heta i Mac·världen). Mac
datorerna kommer även att kunna fungera
som terminaler mot någon av de större
server-datorerna.
Det här kan verka ohyggligt smidigt,
att man kan lagra alla sina filer på ett
och samma ställe och inte är beroende av
vilken apparat man sätter sig vid. Men
det kan lika gärna bli en ohygglig röra
med en massa olika filer på ens konto
som inte passar till den dator man just
kör på. Mellan Unix/Ultrix och VMS
går det ganska bra· att flytta texter, men
kompilerade program och annat funkar
inte i de olika systemen. Vad beträffar
Mac så kommer inget (inte ens texter) att
vara användbart för något annat än just
Macintosh.

effiissiöiiiö
Diskar och program

Tidigare har det hänt titt som tätt att
utrymmet på diskarna tagit slut. Så blir
det säker även i framtiden, men ökningen
från 3.2 GigaByte till 8-9 GB bör väl räcka
ett litet slag.
Alla Macar kommer att ha egna hård
diskar men inte arbetsstationerna, p.ll en
början i alla fall. På Mac används hård
disken av användaren till att lagra program
etc, men på en arbetsstation används den
internt för att snabba upp datorn.
I en Macintosh finns alltid en diskett
station inbyggd och till arbetsstationerna
kommer det att finnas diskettläsare i alla
terminalsalar. Dessutom finns ett antal
CD-rom läsare som man tänker använda
till bl.a. alla manualer. I stället för att
köpa tonvis med böcker köper man en CD
med alla manualer på, vilket naturligtvis
blir billigare samtidigt som man kan läsa
manualerna "on line" vid datorn.
På diskarna kommer all programvara
som vi haft förut på Elmer/Elin att finnas
tillsammans med Unix/Ultrix-systemet.
Detta innebär att kompilatorer (Pascal, C,
Fortran, mfl) kommer att finnas som förut,
men nu i båda miljöerna. Utöver detta
införskaffas DecWrite (ett ordbehandlings
system för laserskrivare etc.), ett kalkyl
program och en DOS emulator som gör
det möjligt att köra PC-program på de nya
datorerna.
Til Macarna lär det finnas det mesta,
men exakt v�d vet jag inte i skrivande
stund. På KTH finns i alla fall en hel del
fri programvara och sen får vi se vad som
köps in.

Priset - bäst av allt

Som gammal Digital-kund i smaband med
att Digital missade affärer i Linköping,
Chalmers och på NADA fick Elektro syn
nerligen frikostliga rabatter på över 60%.
Arbetsstationerna och servrar m.m. kostar
knappt 5.3 miljoner kronor och till Ap
ple betalar man omkring 1 miljon för
Macarna.
För inte farbror boven skall komma
och sno våra fina apparater i Q-huset
kommer alla dörrar att vara låsta, men
misströsta inte. Låsen är av kortläsartyp (i\
la hotelldörrar) och alla E-teknologer kan
kvittera ut ett plastkort till självkostnad
från LNE som går till såväl ytterdörrar
som terminalsalar.

Funkar det?

Om nu någon tror att det här skall funka
med att koppla ihop så många och olika
datorer så är han ganska ensam. Men
Digital har lovat och de kanske kan göra
underverk. I så fall kommer i alla fall jag
att bli rätt imponerad.

Janne
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Det är inte alltid så
roligt

Härom kvällen var det inte så roligt,
till exempel. Så där lagom mitt i nat
ten började toner av bongotrummor och
andra exotiska instrument strömma ner
från taket. Kvaliteten på musiken var så
pass usel att grammofon kunde uteslutas,
någon form av live-konsert i lägre garage
bands ligan för etniska minoriteter snarare.
Nåväl, bor man i studentbostad får man
kanske räkna med lite mystisk musik i
alla fall, men det här stämde inte riktigt.
Förut hade vi en lirare två våningar upp
som brukade digga sådan här gnällig, of
tast minaret-baserad, musik, men han hade
flyttat.
Grinig som jag var klev jag i tof
florna och min bistraste min och gick ut i
farstun. Källan var lätt att lokalisera, två
trappor upp mycket riktigt, men på dörren
stod namn äktsvenska som ur en Moberg
roman. Kunde ju kanske vara en skiva
trots allt, och någon form av kannibal
maskerad eller så, smaken varierar ändå
en del, men fan om de skulle få förstöra
min skönhetssömn.
Surt ringde jag på. Dröm om min
förvåning när dörren öppnades av en finnig
och oklippt yngling i lumpiga trädkramar
kläder, beväpnad med en bongotrumma. I
rummet bakom honom satt ett helt gäng
likasinnade, som hämtade ur en tidig film
av Stefan Jarl, rökandes och pimplandes
rödtjut ur skruvkorksflaskor. Tvättäkta,
eller snarare otvättade, långhåriga och os
minkade proggare med afrikanska instru
ment, finns sådana fortfarande? Var
ifrån kommer de? Alla var för wiga
för att tillllöra den ursprungliga genera
tionen, kanske frystorkades ett antal alm
ockupanter och sparades, för att vatten
begjutas och föra kampen vidare på 90talet.
När jag framförde mina sura syn
punkter skrek en berusad flicka i flätor
och plyschklänning: "Ska jag börja spela
saxofon nu, tyckeru?" Men, men det är
skönt att inte alla arter är utrotade, världs
naturfonden skall väl ha något att statsa
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på, varför då inte proggare, mods och
punkare?
Ovanstående har inte mycket med
något att göra, men det känns bättre när
man får gnälla lite, för det är inte alltid så
roligt alltid, till exempel finns det kurser
som inte alltid är roliga. Den lilla skara
lyckliga och förment upplysta människor
som har klarat tentorna i fysik, tet och
mat-met, blir inte större särskilt fort. Snart
nog är den naturliga avgången på grund av
dödsfall större än tillväxten.
Men lite hopp finns det i alla fall. Du
som känner på Dig att det vore skoj att bli
sågad av en .ny examinator, kan faktisk få
bli det. Enligt lag, minsann. Enda kravet
är att· Du skall ha torskat på samma tenta
minst två gånger, och det börjar bli sim
pelt i vissa kurser, vad jag förstår. Så här
står det i högskoleförordningen, 7:e kapit
"tet 6:e paragrafen 2:a stycket:
"Suderande, som har underkänts två gång
er i prov för viss kurs eller del av kurs, har
rätt att hos det organ som utser lärare som
skall bestämm;. betyg för samma kurs eller
del av kurs, begära att annan lärare utses
för att bestämma betyg för honom."
Det 'innebär alltså att Du har rätt att få en
ny examinator på tredje tentan. Det kunde
kanske vara praktiskt om flera desorienter
ade själar slog sig samman och delade på
en ny examinator vid något lämpligt ten
tamenstillfälle. Studievägledningen står
gärna till tjänst med information om hur
Du går till väga för att begära annan ex
aminator.
Bara så där för ordningens skull, vill
jag säga att jag absolut inte uppmanar
eller avråder någon att göra detta, utan
bara så där helt neutralt upplyser om
en lagstadgad möjlighet. Omstörtande
verksamhet vore mitt sälla sinne fjärran,
nämligen.

Puss och Kram
Niklas

eirussiffl
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ApelsinHej apelsindär!
torsdag när ärtsoppan och punschen bara
överträffades i återseendets glädje av var
andra, tog han två paket smör och fick
betala extra i kassan. Jag tycker det är
beteckande ffir Ludde hur väl han klarade
även den situationen.
Tack, Tor och Ludde, för förtroendet!
På bilderna kan man se hur deras liv
gestaltar sig idag. Bildtexterna kan du nog
läsa om fidukon anstränger dig lite. (Om
du vänder tidningen upp-och-ner får du en
komisk effekt som roar dina vänner. Du
lär däremot inte hitta det rätta svaret.) Ja
det blev mycket om det som har varit, jag
vet. Men i nästa nummer blickar vi, som
man säger, apelsinframåt.
Nästa vecka:
* Helenas dansskola.
Baka med Jonny Pärla
Ny följetong i den komiska genren.
* Stort kosmotika-test.
Foflolerora hohemomloligoga sospop
roråkok.

*
*
*
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Apelsin6 av filOkon apelsinväljer CLOCKsprall.

unde du läsa rubriken? Den var
�kriven på apelsinspråket, ett språk
som du kan använda om du vill att bara
du och din kompis skall förstå. Principen
torde framgå av apelsinrubriken. Framöver
kommer du att få stifta bekantskap med
en rad likande språk. På detta (och andra
sätt) vill jag, SMusK:s nye spaltör försöka
profilera mig. Våra två tidigare spaltörer,
Tor I Peden och Fiddelukon, har övergått
till fria marknaden och gör reklam för
en hamburgerkedja, vi kan kalla den för
apelsinCLOCK i den här artikeln. Spal
tens grundare, Terco, finns sedan halvtan
nat år på "den andra sidan". (Bläddra inte
i tidningen, fistigkurrarlukon där!)
Det är inte lätt att ta över efter sådana
giganter. De var ju båda på sitt sätt oerhört
kraftfulla gestalter. Tor med sin folk
liga, lite grova, stil som skvallrade om
hans lantliga ursprung; ett typiskt arv efter
honom är inslaget "Veckans töntfräckis".
Jag minns en semester i skotska Utwyn
upon Ayre. Det hade varit en fruktansvärd
stonn på natten, och på morgonen tog vi
en promenad längs klitterna. Av någon
outgrundlig anledning skulle Tor ha med
sig en skottkärra. Sådan var han, alltid
snar till tokroligheter. Nå, i en skreva
hittade vi en underskön sjöjungfru upp
spolad. Hon hade en enonnt stor pärla i
handen, den största vi någonsin hade sett,
helt perfekt, rund och skimrande, den rik
tigt sög i sig våra blickar. Hon såg Tors

Läs det här den som kan:
(16/5 Mjölkkannan (Sexagluttare ni vet)
19/5 Simtävling i Handen (ekstuga fflr alla
barn)
v. 27 Turne' i Tyskland och Tjeckoslo
vakiet)

skottkärra och vädjade:
- Snälla, jag dör om jag torkar ut, jag
måste till havet. Kör mig till vattnet i din
skottkärra så skall jag ge dig vad du vill.
Tors replik kom, som alltid, blixtsnabbt:
Hej Apelsindå!
- Utan underkropp?
Och Ludde sedan, eleganten, allti� lätt iro
nisk, oftast med ett "von oben"-perspektiv
R. Arnbo
på läpparna. Men Ludde hade också en
annan sida, mer jordnära. En gång, på P.S. Skicka MAIL till 'SMUSK' em ni vill
Nymble, innan TET flyttade, en kulen ha program för apelsinspråket. D.S.
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Källvatten så klart!
°Vichy Nouveau är tillverkat av vatten från den
friska källan i Kallebäck.
Vattnet är rent och gott och vi har tillsatt nyttiga
mineralsalter i små mängder.
Balanserad salthalt.
Vichy Nouveau är mineralvattnet med balanserad
salthalt.
Ungefär hälften av natriumsalterna har ersatts av
kaliumsalter.
Kalium har enligt näringsfysiologemas rön ingen
blodtryckshöjande effekt.
Vichy Nouveau har ett nära
nog idealiskt förhållande
mellan natrium- och
kaliu.msalt vilket gör vattnet
nyttigare för kroppen och
helt tryggt för alla
f

t·

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

•VICHY!i
NOUVEAU
Mineralvattnet
med balanserad salthalt.

I

I�

Från den friska Kallebäckskällan!

efrussiöiiiö
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RESEGUIDEN!
N

u är det snart sommarlov och vad
vore väl bättre än att kunna vidga
sina vyer med att lämna landet under
valfri tidsrymd ffir att insupa den fan
tastiska känslan av att vara en riktigt
världsmedborgare.
Det var några år sedan jag var ute och
tågluffade i Europa och det finns redan så
väldigt mycket skrivet om tågluffning så
jag tänker koncentrera mig på de längre
resorna, men en del av det jag skall
ta upp kan naturligtvis gälla för en del
Europeiska länder.
När nu äntligen biljetten är klar, vi
sum ordnat, sprutorna tagna och pengarna
inväxlade i den valuta man hade tänkt
sig, ja då återstår bara en sak. Att packa
ryggsäcken och lämna landet.

Vad ska med?
Men vad bör man då ta med sig i rygg
säcken? Den gyllene regeln när man
packar en ryggsäck för detta ändamål är
att först plocka fram allt man hade tänkt
ta med sig, och sedan ta bort hälften.
I klädesväg så ska man ta med sig så
lite som möjligt. Speciellt om man skall
vara borta under flera månader och besöka
flera länder med olika klimat kan man lika
gärna köpa kläder där borta, det blir både
billigare och är också ganska roligt. Själv
köper jag nästan aldrig souvenirer utan de
kläder som jag köper blir mina minnen.
Det enda som kan vara motiverat att ta
med sig rejält av hemifrån är underkläder.
På vissa håll i världen så ska man
inte gå omkring i shorts och med bara
axlar, så man måste ha med sig minst ett
par långbyxor och en skjorta som täcker
axlarna.
Det kan vara mycket praktiskt att ha
en liten väska eller ryggsäck med sig som
man använder sig av under dagen och
har småsaker i som t.ex. kamera, film,
addressbok, pennor etc, etc.
Andra saker som är bra att ha kan
vara: nål och tråd, plåster och band mot
skavsår, försvarets hudsalva, en fickkniv,
ett hänglås, några meter snöre, en freestyle
kan vara skönt att ha för långa och tråkiga
bussresor.
Något mot feber och huvudvärk kan
vara bra att ta med sig. Dom som ska
ut i Europa i sommar tycker jag även
bör ta med sig någon form av medicin
mot dålig mage. I tredje världen däremot
lär knappast den Svenska magmedicinen
hjälpa mot den magsjuka man råkar ut

RELIGIÖSA GRUPPER
När man nu befinner sig på resande fot,
vad finns det då för något om kan ge up
phov till problem, och vad kan man tänka
på i förhand för att underlätta resandet??
Om man ska åka till USA, Australien,
Nya-:leeland eller något annat land som
har en i huvusakligen västerlänsk befolkn
ing så innebär det att allt kommer att flyta
relativt smärtfritt. Det enda man måste
hålla koll på är att se till så att man inte
blir rånad eller dylikt. Man kan även
råka ut för att man kontaktas av konstiga
grupper, t.ex ''Moonies" som är en någon
form av halv-religiös grupp i USA, och
som kan vara riktigt farliga att ha att göra
med, hjärntvätt och liknande. Dom brukar
köra med att man ska komma hem till
dom och träffa andra ungdomar från hela
världen för ett kulturutbyte, men sedan så
upptäcker man att det är väldigt svårt att
komma därifrån. Inget våld eller så, men
väldigt mycket påtryckningar hela tiden
Den lokala marknaden en tidig morgon och alltid vänliga och leende människor.
Vad ni än gör, ffilj aldrig med någon sådan
på Bali.
grupp någonstans utan bara neka till allt
för där. Det behövs kraftigare saker än
ing och gå er väg.
vad den Svenska socialstyrelsen skulle
godkänna, så det är lika bra att införskaffa
all form av medicin först när den behövs. VANDRANDE PLANBOK
Det är idag mycket populärt att resa
Till sist ett råd som bara gäller tje
jer. Ta med er tamponger och dylikt till asien så jag kommer att koncentrera
i tillräcklig mängd så det räcker tills ni mig på det, men mycket gäller även resten
kommer till någon storstad att tala om. av tredje världen.
Kvaliteten på det man kan köpa i många
När man reser runt i Asien så kommer
länder ska visst vara skrämmande dålig.
det att fungera på ett helt annat sätt än i

Bara en av många läckra byggnader på detta jordklot.
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man lovar att bo där ett visst antal dar. Ta
inte första bästa snubbe utan, så att säga,
shoppa runt lite bland erbjudanden tills ni
hittar något ni gillar och lova aldrig att
bo längre än en eller två dar på det stället.
Det samma gäller om ni raggar rum själva,
ta aldrig första bästa utan gå omkring och
kolla in flera ställen. När man letar rum
så bör man alltid be att få se rummet
ifråga och var gärna ganska kräsna, det
brukar nästan alltid finnas något bättre.
Själv så tittar jag alltid på rummet innan
jag bestämmer mig och jag brukar titta
speciellt noga i badrummet, om det är
rent och snyggt där då vet man att det är
ganska rent för övrigt också. Verka gärna
lite tveksamma, det kan inebära att priset
sänks lite grann, kom ihåg att dom oftast
är mera intresserade av att få er som gäster
än ni av att bo där.

RAKBLADSARTISTER

När det gäller att skydda sig från stölder
så finns det en hel del man kan göra. Trick
nummer ett är att inte skylta med att man
har dyrbameter på sig, lämna alltid alla
smycken och balskedjor hemma i Sverige.
En Budda-staty någonstans i Thailand. Halskedjor är alltid lockande och enkela
att stjäla, det är bara att ta tag i den och
de västerlänska länderna. Först och främst slita till, Jag kan tänka mig att det gör
ska ni veta att vart ni än kommer så jävligt ont innan den går av.
kommer ni att vara en turist på det stället.
Använd ett pengabälte för att förvara
Det hjälper inte hur länge ni planerar att pass och resecheckar på ett säkert sätt och
stanna där och försöka få kontakt med den skall sitta innanför kläderna, även om
lokalbefolkningen, ni kommer ändå att det är varmt och svettigt. En påse runt
vara en vandrande plånbok för alla som halsen går i nödfall, men det är ganska
bor där, och dom kommer att göra allt för så enkelt att ta tag i den bakifrån, klippa
att ni ska betala så mycket som möjligt för
det ni kommer att köpa. Det hjälper heller
inte om ni säger att ni är en fattig student,
och inte har råd att betala vad dom begär.
Då kommer dom bara svara att, även om
dom jobbade hela sitt liv, så kommer dom
inte att fä råd att resa till Sverige, och vad
svarar man på det? Ni lär er dock snart
att man prutar på allt man köper.
I vissa länder så kan detta hända redan
på flygplatsen. När man har passerat
tullen och hämtat bagaget så börjar man
att fundera på hur man skall ta sig in till
stan på bästa och billigaste sätt. Svaret
är att det nästan alltid går någon form
av flygbuss som man kan ta. Men man
blir alltid attackerade av en hel dröse av
taxichaffisar som bedyrar att det inte går
någon buss utan att man måste ta taxi.
Enda gången dom kan ha rätt är om man
anländer mitt i natten och bussen har slutat
gå för dagen.

KOLLA BADRUMMEN

Ibland så står det någon representant för
hotell och guesthouse på flygplatserna och
raggar ''kunder", det brukar innebära att
man får gratis skjuts in till deras ställe om

Svindlande vyer på New-Zeeland.

av snöret och rycka upp den. På en del
ställen opererar så kallade rakbladsartister
som skär upp den bag eller väska som man
har med sig, och det utan att man märker
ett skvatt. Bästa sättet att skydda sig mot
dom är att aldrig ha något hängande över
axeln. Om man har en bag med sig,
det har alltid jag, så ska man försöka att
alltid hålla ena armen omkring den, och
det gäller speciellt på bussar eller andra
platser där det är stor trängsel.
Tyvärr är det nog så att många av
de stölder som förekommer görs av andra
"travellers" så var lite vaksam på det som
andra gör, och tyvärr får jag nog lov att
säga att man inte kan lita på en enda
kotte. Var också ganska resteriktiv med
att följa med helt okända människor vart
som helst, det gäller speciellt om man blir
bjuden hem till folk. Men man kan ju
inte helt isolera sig mot omvärlden och det
roliga med att resa är ju faktiskt att träffa
människor från andra länder så det är en
svår balansgång med att bestämma sig när
det är helt OK att hänga med andra. Det
lär man sig med tiden och det finns nog
inga regler hur man bedömmer människor.
Men man kan ju alltid fråga där man bor
om det brukar förekomma att folk blir
lurade och rånade. Dom som sköter hotell
brukar vara ganska måna om sina gäster.

HOTELLSTÖLDER
Den legendariska kabelvagnen
Francisco.
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Många av de stölder som förekommer
görs på hotellen där man bor. Låsen på
dörrarna är minst sagt dåliga, men det
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brukar också finnas en möjlighet att hänga
på ett eget hänglås utanför och det är
alltid bra att göra. Sedan tycker jag att
man aldrig ska lämna några värdeföremål
kvar på rummen, jag släpar alltid med mig
kamera, pass pengar överallt. Men det
viktigaste av allt är att inte släppa ifrån sig
kreditkortet om man har ett sånt med sig,
även om man lämnar in det för förvaring
i något hotellkassaskåp så kan någon låna
kortet över dagen och handla hej vilt på
det för att sedan återställa kortet utan att
man har märkt något. Smällen kommer ca
en månad senare när räkningarna börjar
dyka upp hemma i Sverige. Det här
har hänt på flera platser men speciellt i
Chang-Mai i norra Thailand där var och
varannan ska upp i bergen och besöka
"genuina" bergsbyar där man bl.a odlar
opium. Man blir uppmanad att lämna
alla värdeföremål i hotellets förvar för det
Las- Vegas, staden där drömmarna kan
kan förekomma att man blir rånad uppe
bland bergen. Hos de flesta hotell fungerar
detta utmärkt men det finns visst några jäkligt lätt att bli både rånad och mördad
som använder korten medan man är borta. när man är plakat. Se också upp med
Och tyvärr så kan man inte bevisa sådana saltade räkningar på vissa skumma nat
saker. En annan sak när man handlar själv tklubbar, använd det sunda förnuftet och
med sitt kort är att se till så att man får undvik alltför skumma ställen.
karbonpapperet med sig ifrån affären. Det
kan låta konstigt men är ganska självklart. OLIKA UPPFATTNINGAR
När affären tömmer sina papperskorgar Den viktigaste regeln när man kommer
på kvällen kan någon rota i soptunnorna till ett annat land tycker jag är att man
och hitta karbonet för att sedan ta fram får ta seden dit man kommer. Vart man
nummret, som kan användas för att handla än reser så ser man västerlänningar som
per telefon.
totalt nonchalerar landets normala regler
och som även i många fall behandler
SKUMMA NOTOR
lokalbefolkningen totalt nedlåtande som
nn sist ett gott råd, drick aldrig så mycket om dom vore skit, bara därför att vi råkar
så att ni blir totalt packade även om det är ha en högre materiell standard än vad dom
aldrig så billigt. Det gäller speciellt på har. Ibland så riktigt skäms man för att
klubbar och barer i större städer. Det är man är västerlänning.

Strandparty i kvällssol på en strand på Tahiti.
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gå i uppfyllelse, men oftast går i kras.

På vissa håll i världen så har lokalbe
folkningen en annan syn på vissa saker
och ting än vad vi västerlänningar har, det
kan gälla något så trivialt som att man
inte går klädd i kortbyxor eller att man
inte håller varandra i handen när man går
på allmänna platser. Det kan även gälla
den syn man har på kvinnor och detta
gäller speciellt i de muslimska delarna av
världen.

ANNAN KVINNOSYN

Många gånger så anses de västerlänska
kvinnorna vara "lätta på foten" och det
bara därför att dom beter sig på att helt
annat sätt än vad som är normalt där borta.
För att ta två konkreta ställen där det reser
ganska många turister, östra Malaysia och
vissa delar av Indonesien (dock ej Ball).
Tjejer som reser där bör absolut inte resa
ensamma om dom inte är otroligt vana
att göra det. Andra tips är att aldrig
vara klädd i åtsittande kläder och aldrig
i shorts. Möt heller aldrig blicken när
någon tittar på er, och framför allt, le
aldrig åt någon ni inte känner, att göra det
är att anse som inbjudande, och våldtäkter
har tyvärr hänt mer än en gång. Tyvär kan
även andra otrevligheter inträffa. Jag har
varit med om att småungar kastade sten på
min flickvän och mig på en ö som heter
Lombok i Indonesien och det till trots att
vi båda var klädda i oformliga kläder och
inte betedde oss utmanande.
Allt detta kan verka både löjligt och
skrämmande i våra ögon men är absolut
inte löjligt i deras · sett att se på saken.
Tänk på att dom inte har någon som
helst sexualupplysning och att allt som kan
verka utmanande är censurerat i tv och i
tidningar. Många gånger så beskrivs den
västerländska kvinnan som rena fnasket
i tidningar, och på bio så visas väldigt

effiissiiiiiiffi

Nr 4-90

dåliga C-filmer som inte gör mycket för
att förbättra det dåliga ryktet. Att sedan
turister kommer och ligger nästan nakna
på badstränder, och även går lättklädda på
gatorna bara bekräftar det dom fått höra.
Var beredda på att man får en väldigt
stor uppmärksamhet om man är ung,
vacker och blond, och uppmärksamheten
kan vara väldigt närgående och besvärlig,
men tänk på att det är ni som gästar de
ras land och bete er som den lokala be
folkningen gör. även om ni tycker att de
ras inställning är totalt galen så har dom
rätt att tycka så i sitt eget land Vi skall
inte komma dit och ffirsöka ändra på den.

Själv brukar jag försöka kontakta hemmet
ca en gång i månaden, det tyckerjag är en
ganska lagom tidsrymd mellan samtalen
och det gör att morsan inte kontaktar UD.
alltför ofta.
Det är även kul att få post hemmifrån
när man har varit borta ett tag så säg åt
dom här hemma att skicka brev via poste
restante till dom platser ni ska åka till.
dagbok
En kul sak är att skriva lite dagbok medan
man är ute och reser, det gör att man
kommer att minnas så mycket mera när
kommer hem och börjar titta på bilderna,
som man förhoppningsvis har tagit. Det
kan förresten vara mycket billigare att
både framkalla utomlands och att köpa nya
filmer.
Jag vill till sist önska er en rik
tigt trevlig resa vart ni än ska åka och
om ni upplever något trevligt eller kom
mer på ett bra resemål så skriv gärna
en reseberättelse som vi kan ta in till
höstupplagan av sifössi�@n. Är det något
som intresserar er eller om ni har något
som ni vill fråga om, så hör gärna av er
till mig.

RING OFTA HEM

Trots denna varning är det ganska ovanligt
att det händer något allvarlig när man reser
omkring, och det absolut mesta är bara
positivt. Kom bara ihåg att det vet inte
de anhöriga här hemma, så alla mammor
och dyligt brukar vara ganska så oroliga
över vad som kan hända er där ute i
vida världen. Det är idag väldigt lätt
att ringa hem var man än befinner sig
så ta för vana att ringa hem lite då och
då. Erfarenheten säger att mammor alltid
accepterar ett "mottagaren betalar" samtal.

Huvudet kan fungera alldeles utmärkt
att bära med.

Mats Almskog E-89
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Tiil dom som ställde upp på städgasquen

Storken
har hälsat på hos elektrosektionen. Fredagen den 6:e april blev
Maja Esevik E88 och Krister Fröjdh E86 lyckliga ffiräldrar till
ett gossebarn, en blivande EOO kanske?
Stort grattis och lycka till från alla kamrater på elektro!

Namn & Nytt
Robert Jona
Ekensbergsvägen 1 18, ltr
117 48 Stockholm
Tol: 08 /19 77 82

Jonas Gunnarsson
Holavedsvägen 29
181 64 Lidingö
33 55
Tel: 08
_Hurra! Hem till Momsen igen
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Det ryktas att...
* Annars har blivit med doktorn.......
* man ju alltid kan bryta ut en etta.

* en del kan Fan inte skilja på upp & ned.
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Mycke ' uträkningar blir det. . .
eller
Fel låt vann!

Öh. . .Jag tror att det borde vara något åt det här hållet . . .Kanake . . .

