REDAKTÖREN TALAR
Nu har det hänt igen. Emissionen har kommit ut med ännu ett
lysande nummer fullt av rafflande läsning och utsökta bilder.
Vår älskade sektionstidning, vida bättre än Vår Kyrka och
betydligt roligare än Osqledaren, är här igen.
Det här numret är ett OS-nummr (OS= Osquar Sportar).
Det gör att vi har ovanligt många bilder. Trevligt tycker
vi, men vad tycker ni? Att göra en bildsida kräver lite
extra jobb och dessutom kostar tidningen mer att trycka.
Är det värt det? Kom gärna med synpunkter på hur
Emissionen ska kunna göras ännu bättre.
Att göra ett nummer av Emissionen innebär ganska mycket
jobb. Samtidigt är det väldigt roligt. Ännu roligare vore
det om DU bidrog med skrivet material eller bilder. Som
det är nu skriver samma personer i nummer efter nummer.
Vore det inte skojigt om vi te.x. kunde ha en stående
insändarspalt i tidningen?
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Gatuadress: Osquars Backe 12.
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Äntligen fick vi klarhet i
Q Arne Vals återuppståndelse.
Kårfullmäktige beslöt att
ordna en hejdundrande Val i
maj 1981. Börja ladda redan
nu! Se till att det blir det
"värsta" som hänt Stockholmarna
sedan Stockholms Blodbad.
På det senaste linjenämnds
mötet lyckades teknologerna
avstyra en tentamen i Marke
sjös bit av elteknikblocket
i ettan. Det är mer logiskt
att ändra på de tentor som
redan finns än att införa nya.
Måndagen 25/2 avhölls en kon
ferens om mottagningen �å
Grand Hotel, Saltsjöbaden,
Andan från.·alla andra stora
beslut som fattats där gjorde
att diskussionerna var väldigt
konkreta. Ett beslut var att
man drar ner storleken på
nOllegasquen väsentligt. Detta
för att få en trevligare
atmosfär och samtidigt för att
få plats i lokalen. Ingen ska
behöva sitta bakom någon pelare och inte se vad som händer
på scenen. Ett annat beslut
var att man ska ge ut två
tidningar till de nyaantagna,
dels den officiella Välkommen
till Elektro och dels en skändartidning.

. J.

Visste du att det [r dubbel
jubileum för Elektro i år.
Det är 25 år sedan den äre
vördiga revolutionen och 70 år
sedan sektionen bildades. Boka
genast in nyårsafton(valborg,
i dagligt tal) för vårbalen.
Det är val snart. Nej , jag
menar inte folkomröstningen
om kärnkraft, jag menar val-SM
den 26/3 då vi ska välja nya
funktionärer i styrelsen.
Kursnämnderär något som är bra,
om dom fungerar. Dessvärre verkar
det inte som dom gör det i ettan.
Tycker du att kursen i Mat.Stat.
är dålig varför tar du då inte
kontakt med kursnämnden i matte.
Instutitionsstyrelserna behöver
snart nytt folk. Är du intresserad
av att sitta i någon? Tag då
kontakt med SNO, Eva Hjärne�
Kåren jobbar med att förbättra
Teknis internationella kontakter,
Som ett första försök har ett
besök från en Teknisk Högskola i
Vlarsava planerats i oktober 80.
De som är villiga Jan ställ�upp
som värdar under fyra dagar och
sedan få besöka den polska skolan
våren 81. Mer info kommer senare.

Lite information nerknackad i sista stund före
press-stopp.
Känner alla till att man kan få nyckel till
12:n? Jag har en känsla av att så icke är fallet.
"Få" är väl förresten inte det rätta ordet. Men
du kan få låna en nyckel mot en depositionsavgift
på 17 kronor, som du får igen när nyckeln lämnas
tillbaka (t.ex •. när du slutar på teknis}.Nu kanske
du tycker att det verkar onödigt att skaffa nyckel.
"Det räcker väl med att slå koden." Men �et finns
vissa tider då det är rätt marigt att ta sig in i
12:n utan verktyg. Tidigt på morgonen t.ex. innan
nån av oss "funkrumsdegare" varit där och ställt
om låset.
Nu är det inte långt kvar till Sälen-resan. En sam
vetsfråga; i vilket skick är din sångbok? Den har
väl varit med om både det ena och det andra vid det
här laget� Finns alla sidor kvar? Hänger den över
huvud taget ihop? Ladda upp med en ny sångbok och
många dekaler att sätta på väskan, skidorna o.s.v.
Apropå dekaler så kommer sektionen att beställa bro
derade tygdekaler inom en snar framtid. Finns det
nådon som har en ide hur dessa dekaler ska se ut så
ta kontakt med mej eller någon annan i styrelsen.
Förslagen kommer att tas upp på nästa SM (onsd.26/3).
Då kommer det förmodligen att bestämmas hur årets
sommartröjor ska se ut också.
Eder Öfvrig

. '-{ .

12:a,,
Nu tänkte jag passa på att säga att det verkar
funka, det hela.
-Vadå funka!! undrar du nu!
Jo, 4et som åsyftas är 1: ornas undanplocknig
i 12:an. Vi ettor föregår för tillfället med
gott exempel, och plockar undan efter oss-�
efter andra. NOllegrupp 1 och 2 har klarat av
sina veckor, och nOllegrupp 3 ska ha gjort sitt
denna vecka. NOllegrupp 4 hugger in 17 mars vecka 12, Det är bra att ni hjälper till på det
här sättet. Portsätt med det!
Sten
Blommorna ska vi försöka
blåsa liv i igen, Hav förtröstan.

MÅNDAC, 2'1 MARS 1"1.30
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IDROTTEN TALAR
VB.ren nalkas och f,ir r,ed sig behc,vet aY ViOTION.

Tänk att f,1 spela brännboll på ett erönt .')irde en

ljum v,!rkvä.D bortom vardap:ens {';r'l., fjärran frå.n dess
rulltrappor i c;ernenskap med anrl..t'a. '11råk iga,re än så

behöver det faktiskt inte vara!

Den drömmens fullbordan ligeer väl än så länee utCJm

s,rnhåll, men det finns ju anmtt man kan syssl?. med
när portföli&n känns fcir tunB:.

Innebandyn t,ex., var förvånansvärt populär och fick

stor uppslutning ( efter elektromått mätt!) fdn
sektionen, Hela tjugo tappra la�, av vilka fem i

skrivande stund biter sig kvar i tävlingen, ställde upp.

Nu r,är vädret börjar tillåta även de ha.rigaste att

snöra på sig träningsdo,jorr,o. ,,ch kut2. ut i skogen
tänkte vi försöka k0ra lite till sa.mm;,.nsjoe<;" två
dazar i veckan. Dels för

-Osquaruldas väl i största

allmänhet, dels med siktet inställt på Sola-stafetten.
Det är lätt2re att komma sie för om man sprineer med

andra, det är rolieare och bättre om man hittar någrn
som springer i samma ta.kt. Vi samla::; utanför omkläd

ningsrummen på Kåren, i avsi'�t ?-.tt peppa varanrlra men

natur] igtvis uta.n nåv:-a ambitioner att alla skall hålla

samMa tempo, tisdagar 12.1� e;ch torsn.a:ar 11.15 fr.o.m.
per5ad sju. Pin.ns det et-t vettip.::--.r� s8,tt att utnyttja.
en hålt:..nme på?

.i':..:,r;,r,:<?., S c }a: Vi anmälde tre ··ac scfl'\ al 1 ?.. hannar!e p:'t

"":'':!S1:rvp} c?.-tser med fant�.., sinur:imer. I.yckl i.etvi s 8kaJ.. J

. 6.

cen �-10 :'.'3-.i.
utsi�t�r �tt f� denna !lytt�ri til: ti���:cn d�r�A,

dvc ,:.e:1 1;/c;. ··:t-t J2.tuM so!n 1å::.' p2.ss2 c. "' �;. h2tt:"'"e !..0.

FUrra. å:r�J.: var upps111..tn:.n2en så stcr att nan fic!:
rJrdn8 u�ta.�11.in;ct:iv·! inc "'fr "!�va.�. 11 till la.::;��.•

I vi:':,-s�a fE.l 1 (b,,.roe'.'lde p:i. hur M�n-,:, la[; v:.. får :ned )

få.,... vi r,-C)ra lik?.dant 1 �r. 1�tt fak+.um ::icrn vnr':P.n h'"'r

hämma :'.,0laaspiranter e]Jer andrrc j snåret.

c:.ad v:lr!
öno1':ar ·-:ra ti:Jgi.vna Jdrottsledare

F.S. Glöm inte att stämpla Sp2.di:ortet _;-;_;re cch efter
olinrran, ej heJler att s1·�ivc. i elektrobcken
r,:41 cir�-::eln. n. s.

LINJE E:. . ..

Skriv ditt namn på tavlan (listan) och kom till Kista "nergång"
industriområdet kl 0900 !!! Missa inte chansen att se morgonda�Ans arbetsområde.
AMSE
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VI

PRESENTERAR
oss

Det är kanske dags att vi presenterar oss, vi som håller
på med studienämnden.

I

'1
från vänster:
Vice SNO, Mats önnestam, sköter

SNO,.Eva Hjärne, är chefen.

kontakterna med studieutskottet

Hon ska se till att resten

på kåren. I SU sitter det rep-

av gänget gör vad dom ska.

resentanter för alla sektionerna.

Hon har dessutom 5000 i
arvode från linjen.

StudieNissen Eva Boestad sköter
engagemanget. Det är hon som

SekrEte�are, Thord Nilsson

ser till att man får leka sam-

sköter informationen OCA

manträde.

skriver protokoll.
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TILL DIG SOM ÅNDÅ
TÅNKER RÖSTA BLANKT
och för er andra också
FOLKOMRÖSTNING I
ROSTKRAFTSFRÅGAN
I Sverige finns nu sex kämkraftsreaktorer i drift. Ytterli
gare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete.
Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om :röst
kraftens roll i den framtida energiförsörjningen skall
hållas den 23 mars 1980. Omröstningen gäller tre olika
förslag.

JAG RÖSTAR
FÖR FÖRSLAG
Detta försl1g innebir:

Energihushållningen awecklas i den takt som är
möjlig med hänsyn till behovet av upprätthål
lande av oljeberoendet och i awaktan på att
den ordning i vilken fortsatt och intensifierad insyn
för-att förhindra en folkomröstning om sysselsättning
och välfärd. Samhället skall ha ett och två och
tre kärnkraftverk för produktion av övervinster ge
nom beskattning av de svagaste grupperna i
samhället. Riksdagen tas ur drift inom högst 23
år och en stat och kommun med lokal förankring
forceras under samhällets ledning.
heat resistant

.....�

SKIDTRÄNINGEN
FÖ RE

EFTER

HANS "ROFFA" DREIJER FÖRE SKID
TRÄNINGEN ! (Observera hans
avoga inställning :till att bli
fotograferad, Han är trött ,
slutkörd och ur humörJ

HANS "HOFFA" DREIJER EFTER SKID
TRÄNINGEN ! ! ! (Nu strålar hans
anlete som solen på SMHI ' s
väderkartor, Se så gott den
fysiska aktiviteten gjort
honom.)

Inför des stundande Sä.lenresan har sekti onen anordnat skidtränine i kårens

m,mnastiksal (gaskammaren) varje fredag kl. 1 7 :00,
att fortsätta i en eller annan form våren ut,

Denna träning kommer

I det hä.r reportaget kan

ni som . inte brukar vara med se hur vi som är det ser ut före och efter
träningen,

efter själv,

Vill du se hur själva träningen går till får du komma och se
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Trötta C-osquar hämtar sig efter en ansträngande övning, Åke (närmast )
är tröttast,

FAAN

Bn den är tagen vid Teknisskidan
ute vid J\gestareservatet och
föreställer en fullkomligt utpumpad
Gunnar Florin, just inkommen i mål.
Det lag han ingick i (stavphelen)
kom på 5 3 : d j e plats eLer nå ' t sånt,
ilyssnämnde Gunnar (E-79) gjorde
dock bra ifrån sig,
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Alla teknolo
ger har väl någon gång varit i

KTH:s 70-årsjubilerande kårhus.
Med en sannolikhet gränsande till
det troliga har alla vid något
tillfälle inmundigat de kolhydrater
och proteiner som beh�vs f är att
magmusklerna skall ha en sportslig
chans att omge sig med en skyddan
de gördel av bildäck av olika dia
metrar , Allt beroende på teknolog
ens målmedvetenhet när det gäller
att hålla tarmarna i arbete .
Hur som helst. De som någon gång

har gästat Arvids matsalar vet gi

vetvis att det finns två stora hu
vudingångar , men hur många vet att
Tina leder elektros skidträning
det mitt emellan dessa gourmand
och gör det dess-utom mycket bra,
autostrador finns en liten oansenlit
Heder och tack,
vitmålad källardörr?
- Jag vet ! utropar genast den gasquekunnige teknologen. Det är ju där de har
en bastu, där man efter en slitsam och kämpaglad tefats- eller idrotts
gasque slår sig ned i glad gemenskap , glatt sjungande och ivrigt svingan
de de imaginära och förbjudna ölflaskorna , Gom man lämnade kvar i 12:an.
Trevligt ställe det där i Synd att det inte är tefatsgasque lite oftare
så att det fanns en anledning att gå dit fle� gånger ,
- Nej , men vet du vad! utropar den gasquekunniges hurtfriske kamrat för
bittrat, Vet du inte om att det pågår en innebandyturnering?
- En innebandyturnering?? Var då?

- Det är skandalöst! Har inte [missionens heroiska insatser kommit till din
kännedom. Innehar du ej kunskap om att det ovanför bastun med den osanno
lika sannolikhetens imaginära öldoft finns en gymnastiksal, där slag
fältets dimmor sakta skingras efter den fruk�an,svärda bataljen då (missi
onens orädda kämpar , ingen nämnd och ingen glömd , med ett aldrig sviktan
de mod tog sig an en skock t jutande vildar från Lill-Jansskogens utkan
ter. Enligt ryktena så ägnar dessa ociviliserade varelser större delen av
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sin tid åt att studera måttband ets fa scinerande egenskaper .
Den fruktansvärda uppgörelsen kunde bara sluta på ett sätt . fmissionens
intellektuella b olltrollare gjorde retfullt enkelt ett par konstmål och

lät sedan för att riktigt straffa måttbandets vänner för deras ojusta och
tarvliga apel , dessa g öra tr et�t�o:n ot:ura:b:r ingande mål .
::��=== ::: :::::::::;;;;;
::..:
::::::
;;:;;;:;;:;;:;;:;:;i
:::::
- Det var som kattsingen. Detr �7
hade jag ingen aning om,.
Arma mig! Vi st ackare som
inte hann ställa upp med ett
vältränat och samtr immat
bandylag, för att för svara
€.lektros sn ö·lita Epsrlon ,
vad skall vi göra?
Den hurtfriske tittade sin
olyckl ige gasquekunnige kam
rat

djupt in i ögonen och sa
de sedan sakta :
- Du har en chans kvar , Du
kan fortfarande hedra det
HEJ I HÄt Ä� "'
sn övita tpsylonet .
·�· ,.,_. .......... !
Fät-siktigt b öjer han sig framåt och viskar :
- Har du hört talas om spaden?
- Spaden? Hm, är det inte den som Kirunavaaras nedbryt are är sjukligt

intresser ade av?
- Just det! Den tillhör r ätteligen €-sektionen . Du kan hjälpa Snövit få
sin rättmätiga ägodel åter. De små gruvb rytarna har genom sina smutsiga
knep innehaft den alldeles för länge,
- Du har rätt! Hur skall vi återta den?

Det är en enkel match! Det enda vi behöver göra är att någon gång lite
då och då med spänstigå steg. springa, förbi bergsmännen näl:l de på krumma
ben släpar sig runt elljusspåret,
- Ingenting värre! Det har jag ju re dan gjort, på idrottsgasquen, och då
släpade j ag dessutom på en större mängd utrustning , tungt rigellosför
packad . Finns det något sätt att r iktigt trycka ned dessa onämnbara och
deras oljiga kusiner i gummisulorna?
Naturligtvi s , i likhet med Ullemara divergenta serier går möjligheterna

mot det oändliga . Jag kan dock tipsa dig om ett par av dem. l'örhoppnings
vis är du nu införstådd med var emissionen utkämpa de si n ärorika och

heroiska match, Så snart dimman lagt sig, men dock innan minnesstenen
rests, så kommer den förträffliga gymnastiklärarinnan Anna-Lena att två
gånger i veckan med ett digitalurs r egelbundenhet att hålla cirkelträning

· 13

med VIU'a tappra skaror, Är detta inte nog skall du istället för att
lyssna på Anna-Lena , lyssna efter egendomliga ljud från angränsande rum.
Hör du grymtningar och metallskrammel är du på rätt spår, När du sedan
graciöst smyger fram emot en av de två dörrarna i bortre änden av gym

nastiksalen, kommer du till din förvåning inte bara att finna de djur som
vanligen �rukar ge upphov till detta ljud (nöff) , utan i gaskammaren

som platsen heter finns även representanter från den ärorika sektionen
med det vackra snövita tpsylonet som symbol. Dessa ädla kämpar trotsar
tappert den djuriska omgivningen, Sammanbitet pressar de skivstången
uppåt gång efter gång. De kämpar för sin tro, sitt hopp och sitt Epsylon
och deras samvete äro snövit t .
Aah, det bar uppenbarat sig för mig. Jag har inte kämpat tillräckligt
väl för sektionen. Jag skall genast börja löpträna , cirkelträna och
styrketräna för i-sektionens bästa. Tack ärade kollega1 du haver givit

mig insikt!
Den hurtfriske teknologen log överseende mot den entusiastiske gasque
kunnige kollegan och sade:
- Din insikt gläder mig, men låt nu inte din entusiasm gå dig åt huvudet.

Börja med att jogga runt elljusspåret och samla spadpoäng, Låten också
Anna-Lena leda dig igenom cirkelträningens vedermödor .. Sparen dock gas
kammaren till den dag då du som en sann representant för C lektro kan
stålsätta dig mot omgivningens nedbrytande inflytande . Då -äro målet upp
nått.
Amen

VAD HÅLLER NI PÅ MED?????

FREDRIK KEMPE

Dessa vi tkJ ädda. bal:C:01.:,.r tiJ_) hör

tvenne medJ erma.r i vad son

fordom [;icl: u..nder benämninc;en

nOlJ.ec;rupp 1, I:missi onens favorit

motiv nr 1 .

!,är. ses de tappra

ynelinc;arna transportera sin
hemmag-j crcia kä.1J:e uppför
bac!:cn vid U0c;levil:sl�iilla.n.
Tidpunkten för tävlin;;en v2.r
B:dc februari 1 980,
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Här syns åter igen de djärva
kälkåkarna, nu beredda för start.
Läeg särskilt märke till de
söta stickade luvorna.

Lilla bilden visar delar av PR' s
lag strax före takeoff.
Tefatsåkare: Ola, påputtare :
Dennie .

16

Målstolpen Denn:i. e,

UPPF/NNARf
UPPMÄRK5AMMAO .
Här ser vi en stolt uppfinnare förevisa
sin senaste konstruktion, det blinl:ande

!lej-märket,

Tillfrågad om han inte

svarar han:

-Ne j , min uppfinning drar

gjorde sig skyldig till energislöseri

bara 1 0 mA ur ett 9 volt batteri så
inte slösar jag energi intG.
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Det vinnande laget (säger dom ) ,

Eva var inte hemma, vi var visserligen
någon minut för tidiga men hon var inte
hemma. En aning panik kändes i magen,
men just när vi höll på att ge upp
hörde vi en glad röst nere på botten
våningen, Hisslinorna började röra på
sig och efter ett litet tag s å dök
Eva Hjärne up� ur hissen.

"

- Nu är ni för
tidiga igen�'

Evas lägenhet är en liten etta
på söder, I den bor det två
personer. Eva började baka en
kaka och rekryterade snabbt
halva reportageteamet som köks
p ersonal. När kakan till sist
stod i ugnen gick vi ut i
rummet.
- Jag tycker om att krypa upp
i sängen och sticka.
Eva tog fram en stickning. En

• tR .

i huvudsak röd tröja
med möster, skära
elefanter och stjärnor,
- Jag har stickat på
ett linjenämndssam
manträde, Det var
kade som om gubbarna
förlorade respekten
då. Har. man sen
snickarbyxor också
så

är man helt

förlorad.
- Det hände att jag
stickade på studie
nämnden också, men
det kan jag inte
göra längre.
- Jag klarar mig
utan det.
� Ska ni inte börja
med intervjun nu?
Lite ställda frågade
vi Eva om hennes bakgrund.
- Jag kommer från ett väldigt studievänligt hem och det
har stått klart väldigt länge att jag skulle plugga
vidare efter gymnasiet m�n inte vad jag skulle läsa.
- Underligt nog var det de humanistiska ämnena som jag
var mest intresserad av på gymnasiet.
- När jag var yngre var jag mest intresserad av naturvetens�ap,
jag funderade på

att bli läkare, biolog eller något sånt.

- Att jag började på Elektro är mer en slump , jag träffade
lite folk från skolan och sen var det klippt• •
- Jag trivs väldigt bra på skolan, det finns trevliga

människor och en kul atmosfär.
- Det liv jag lever nu är lite av den dagdröm jag hade när jag
var tolv år.
- Jag skulle plugga, bo ihop med en kille och idrotta.
- Jag

t)Jcker om att dagdrömma sådär, att tänka sig in

i framtiden och se hurman ska ha det.
- Jag sklllle vilja bo i ett stort hus på landet . Det skulle
gärna kunna vara någon form av kollektivt boende. Då kan man
kombinera boendefunktioner på ett annat sätt än vad man kan
annars. Det går att ha gemensamt mörkrum , vävstuga och lik
nande.
- Samtidigt vill man ju ha nära till jobbet,så stugan på
landet är lite motsägelsefull.
- Att bo i en förort tycker jag är en halvtaskig kompromiss.
•an har varken korta restider eller lantluften kring sig.
Kakan var klar och vi förlyttade oss till köket .
Köksytam var knappt tilltagen och det fanns inte
många lcVadratcentimetwr lcVar av golvet när satt
vid bordet . Att försöka fylla på vatten i tekannan
kräver stor försiktighet och samarbetsvilja,
Sockerkakan var perfekt .
Det är mycket lättare att få den fin i gasspis.
- Det är synd att dom plockar bort gasen, mat
lagningen är faktiskt roligare då än med el.
Osökt flyter samtalet in på mat.
- Det bästa mål jag har fått någon gång var blå
bärssoppan på Lidingöloppet. Det var verklig kulinarisk
finnes i den.
- En .annan riktig delikatess är en hård brödbit med
getost.
Något som Eva lägger ned mycket tid och energi på
är löpning.

· 20

- Jag är lite av tävlingsmänniska. Det är roligt att se
hur man blir bättre och bättre.
- Samtidigt finns det en annan funktion också. Normalt
är jag nästan alltid omgiven av människor så när jag är
ute och springer är det skönt att få vara helt ensam. Att
få slippa vara social.
Eva· visar sitt person
liga trännigsprogram.
Återhämtningsveckor,
hårda perioder och e n
massa annat som v i i
reportageteamet inte
förstår hälften av.
�st nu tränar jag
fem dagar i veckan .
Det var meningen att
Eva skulle träna efter
intervjun och lite
oroligt tittade hon
häftigt på klockan.
Klockan åkte i golvet
och batteriet ramlade
ut . Eva sitter och
pillar e n stund för att
få in det igen.
- Vad är det som är plus och minus på ett sånt här batteri . Är
det den lilla knoppen som är plus,
- Och jag eka gå på Elektro!
- Jag tycker egentligen att det borde vara skolans ansvar
att lära mig sånt här. Jag är rätt besviken på Teknis som
inte har gett mig

kunskap ·
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om elektronik.

- Det finna väldigt mycket som man kan göra för att
f örbättra undervisningen

på Tekn.is.

- Lärarna skanar ofta förmåga att förnya eig, att
våga pröva på något nytt och kanske förändra
undervisningsformerna eller att ändra på examinations
sättet.
Eva bestämmer sig efter mycken tvekan att skippa
löprundan, istället tar hon fram lite teckningar
som han har gjort.
- Jag har lite av en konatnärsdröm. Men det inte
riktigt bara en dröm. Jag tecknar en hel del.
På badrummet finns ett av Evas verk. På väggen
bakom badkaret sitter en sjöbjörn i en segelbåt.
Lejonfötterna på badkaret är guld.målade.
- Det var efter Fyaiktentan i höstas. Jag hade
gjort ett par skisser på hur det skulle se ut.
Vi gick och köpte målarfärg och sedan kom vi inte
i säng förrän det var klart klockan två på natten .
- Vi , det var Eva Boestad och jag.
Efter bläddrandet bland teckningarna blev det
fotoalbwnens tur. Det visade sig att Eva tog ett
riktigt sommarlov förra sommaren . Hon var ute
och tågluffade, seglade och hade det allmänt
slappt.
När vi var klara med det bestämde hon sig för
att slänga ut oss, själv skulle hon gå ut och
äta med en kompis någonstans.
- Jag hoppas att ni inte gör ett sånt där smörigt
Hän� i Veckan reportage nu. Utan att det är lite
seriöst.
Det hoppas vi också.
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MUSIKAKUSTIIZ
MED BÖRJAN fre 2 1 mars kl 10 1 sal E3
DA FAR DU SVAR PA BL.A. F ÖLJANDE FRAGOR
Fårtarmar och hästtagel omodernt ? Morgondagens floler
tillverkas 1 plast?
Grammofonskivans dagar räknade?
Varför har gltarrlster långa naglar på högerhanden ?
Berwaldhallen:Ny seger för rumsakust lken ?
Hur kunde Caruso sjunga så vackert ? Eller kunde han lnte det?
Låter datorkomponerad musik alltld konstig?
Hör du

någonting ovanför 1 0 OOOH z ?

Kan man stämma ::.m ett piano Ull x-moll?
Måste det vara så många krökar på en trumpet ?Och varför
slutar den med en tratt?
9 av 10 ,;ångare använder Läkerol ?
Musikens interna lagar:Ett rättsmasklnerl utan möjlighet
till lns yn ?
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DE'l' SPÖrAR PÅ SM
Det var SM-dage igen, och de trogna SM-bee6karna eamladee
i Kr6ken. Alla de g&,!llla välklnda an,iktena , men vem var
det där???? 1Hane 1J 'Nneen ! ! ! ! : : "Mueikborgarrid emeritue. LeverrHAN fortfarande? Jag trodde befälen vid sverigee
f6r1varemakt taglt C pll'honom f6r llnge 1ed.
Men vänta var ärlMJ3R ejälv - ingenr'MBR, va ekoj , dl kan
man nog etanna lulda till elutet av detta S11;f6r en glngs
skull • • • • • • • • trodde j l\8 ja • • När punkten •ode• koa
satte eig den där'l!ane � vid pianot ch b6rjade epla
e
och ajunga , och det lät precie lika J-ligt aoa det
brakade, H6r bara:
NU ÄR DET KIIIS

ael. vhen the aainta

Nu !lr det krh, Var är"i:rik
Det lcllnne el toat pl nlgo vill
�
Skall vi inte fl hlSra ett ODE?
Kvällen• SHOW aoa tar alla pri11..,
Bl!EAK: Men al ko-er den etora rrllddningen a
HEJ IGEB: ael: Father and pon
Hej pl .r, Hlr har nil"aig igen
1fu 1kall ni tl lida en glng jill
Ni l�tar nog -,.oket etter'Erilt
Nlgon aklSnelng blir d..t ej
1'1111' d.-t akall nt nog tlla
Era trallhinnor bar va gan1ka härdade nu

'Han
avslutade aed att spela"iin ege,Jl koapoaition
BEAUTIFUL OSQULDA , en rilttig ...
gobit, 11.ten alltd ! J

Den lcoaaer att lll!V.ppflSraa p l SMueg_: sQuoneert 24-25/3.
Billetter aillj• bl.a. av de bäggeor,-MBR-arna G.I� 8'1• �LAS

All dem& 'mud1t• väckte den riktige Jie!:S Tande eos uppenbarade
iri� ttsr o•• via Kr6ke� h6gtalare
Han ea att haxie herrejkBR, inte kunds ko... idag, 1l han
hade eltioltat aln ande 1 ställe f6r att ajunga Ode,
Sedan aj6n1 JIIB!:• 11111• helt ' capella till melodin 11S1SVIS4J
Ja« kunde inte k- 14',
StarlclSlen tlr vf.l nlD &DJl&ll ta
Ett SM eora är MBR-llSet
Ja d..t Ar snudden pi ekandal8st.
Uppenba%'elaen b6rjade och 1lutade aed en upptagning av den
fantaetieka orqueetern SJllueK, vilken ni kan h6ra live
pi QUONSERT . ,Ell'r • •EltT ! S8dra teatern 24-25/3

Il

P S N I M I SS A-e V.AL
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INTE' SM\J s t: � Quo �s�r

VAD ÄR DET ?
JO det är Konglig första Skalärmusikkå.ren från Kungliga Tekniska
Högskolans Elektrosektion,en orkester som är känd sedan vikingatiden för sin tolkning av den rlå kända melodien "Bronslurens
klagan",Orkestern har sedan dess utvidgat sin repertoar och spelar
nu både glad, svängig samt sorglig och övrig musik.
Vill du höra en glad trudelutt när du t.ex. inviger din nya stormarknad,när du bjuder Konungen pl plättar eller bara när du steker
plättar så ring till nlgon av de nedanstående medarbetarna och disku1tera tid. och plats, så ordnar orkestern .J;'.Ssten,
NÄR SKALÄREN LJUDER ÄR AVESTAFORSEN STUM.
(Gammalt djungelordspråk)
BENGT HUNYADI
Tfn 0758-16792

OLLE HALLIN

Tfn 7653510

KLAS ERIK,SON
Tfn 299065
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Alla är vi ense om att 1980 års mottagning
s ka bli den mest sprudlande fantastiska i
sitt slag, men en föruts ättning för detta
är att massor av er ställer upp som faddrar.
De nyantagna behöver Din trygga famn och dina
visa ord mellan sina duster med skändare och
plugg , så • • •
JUST NU har alltså Just DU chansen

att

anmäla ditt intresse på listor i tolvan och
andra platser.
Fr.ågor kan ställas till studievägledningen
eller förfaddrar, men glöm inte att

�gro &1f f1 � w�
do

(!)

�8�l!iuil� 0� IB!il
[E[1J ll&�fr)�� y
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Ingen har flytta, sedan förra numret av E missionenl
Tre har flyttat sedan förra terminens slut. Av omkring
tusen stycken! Vill Elektros ärade sektionsmedlemmar
vara en anony.mer skara?
Eller är det så att de är så hemkära att de aldrig flyttar?
Hur skall alla trevliga människor på Clektro få reda på vart du
har tagit vägen om du inte meddelar den eminenta tidningen
E missionen din nya address. Skärpning!

'

En rejäl risbastu till den slarver (?) som har haft
b ort saxen i 12:an och därmed förs enat E•ieeionens
arbete.
Ris till Hans J Nilsen för sitt fräcka krav på
att risa tmissionärerna med stöd av en risig
motivering,

En vacker bukett rosor till Pr för ett mycket uppskattat
arbete.
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