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Tolvan hemsöks av vissa - nog om detta. Nu tar chefsemitteuren
sitt pick och pack och sticker till en stundande släktfejd.

Detta innebär alltså att mina högt vördade medhjälpare har b ollen

i sina händer. Givetvis kommer de att förvanska alla mina intentioner.

Till och med detta ord är förvanskat till oigenkännlighet.
Från början var det ROLIGT!

I en artikel i detta nummer nämns det magiska ordet talangjakt.

Det inspirerar naturligtvis red. att utmana samtliga E-teknologer
i , ja just det, talangjakt. Ni har ingen chans •..

Varför inte greppa tillfället att bidra med lite sektionsstompa, nu
när skaendargasquarna har dragit ett gyllene strå till stacken.

Nej nu kan jag inte fördröja spektaklet - låt oss se vad emitteurerna

har tagit sig för.

Emin::Jionens Redaktion:
"Anders i.ialniquist
Dick Hansson
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Vad är det som försiggår på vår ädla sektion egentligen?

Hittills under läsåret har det försvunnit böcker, räknare,väskor

etc i en skrämmande hög takt. Nu har dessutom stölder och åverkan

av det mer kvalificerade slaget drabbat oss mitt i det allra heligaste

- Tolvan!

Någon gång under helgen 12-13/2 sågade en okänd tjuv och sabotör

av en grov stålpinne i vår nya kaffeautomat och roffade åt sig en del

av pengarna i den. Ett snyggt och nästan osynligt jobb. Tänkte förö
varen omärkligt plocka pengar där lite då och då?

Natten mellan tisdag 15/2 och onsdag 16/2 stals tre låsta kassaskrin
från funkrummet. Större delen av pengarna i kassaapparaten lämna

des konstigt nog kvar. Totalt försvann ca SEK 2000:-. Ingen synlig

åverkan på lås el dyl lämnar 3 alternativ: antingen var funkrumsdör

ren ej ordentligt låst eller är förövaren en av de 22 funktionärer som

fått kvittera ut nya funkrumsnyckeln eller var fönstret upplåst men

tillskjutet av förövaren vid ett tidigare tillfälle. De två senare alter
nativen anser jag vara mycket otroliga.

På förmiddagen tisdag 22/2 försvann närmare SEK 200:- ur bullkas

san. Visserligen har betalningsmoralen i år varit allmänt skral men

här rör det sig om pengar som verkligen försvunnit.

Totalt har alltså vi på elektro blivit av med runt SEK 2500:-. Inte en
ren ekonomisk katastrof men en högst kännbar förlust för sektionen.

Vem har då gjort allt detta? Kanske flera, olika personer. Sektions

medlemmar ? Funktionärer? Utomstående? Händelserna är naturligt-

vis polisanmälda men bästa sättet att få bukt med problemen är att vi

alla håller ihop mot vår gemensamma fiende och sabotör. Vi ska givet-

vis tillsammans göra allt vi kan för att finna skurken men viktigast

är att det Inte upprepas fler gånger! Detektiven allmänheten ser och

hör väldigt mycket.

Enklast vore givetvis att helt sonika stänga Tolvan och upphöra med

al I service. Det känns minst sagt för djävligt för oss som jobbar Ide-

elit ,:,ch som ansvarar för pengarna. Man tappar helt enkelt lusten när

sånt här händer. Att en eller ett fåtal personers vansinniga handllngar

ska sabotera för så många!

Med förhoppningen att eländet inte
upprepas och pengarna återfinns
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Ja, då var d et dags att pi i ta ner några rader igen.

Sedan Johan och jag pubIicerade våra eminenta teckningar

förra numret har anbuden formligen rasat in. Vi sviker dock
inte det förtroende vi visats och kommer att kvarstå på våra

poster.

Nu till lite information om squttbiljetterna. Varje sektion här

på teknis tilldelas ett antal biljetter beroende på medlemsantal.

Det är en förmån som Pru(Programutskottet, inte att förväxla med
med PR) har gett oss som går här på teknis. Det är ju i första

hand vi som ska ha del i kårens verksamhet.

Nu har biljettförsäljningen gått ganska dåligt och vi har fått gå
tillbaka med osålda biljetter varje gång trots att t ex squttet

den 4:e februari, när Eldkvarn uppträdde, hade rekordförsäljning.

Det var a11tså mest utomstående som gästade det squttet enär

det inte är enbart på clektro som detta problem finns. Det finns
risk att vi kommer att få mi nskad tilldelning om det inte blir

någon ändring och det vore väl synd!

Därför uppmanar jag alltså alla att köpa sina biljetter I Tolvan
och inte på kåren.

Även vi i PR kommer att skärpa oss så att det alltid finns någon
att köpa biljetterna av! Varje squttvecka (dvs den första och

tredje i varje period) kommer en biljettansvarig att sätta upp ett

anslag med uppgift om när försäljning kommer att ske och vem
som säljer. Vi inleder även försök med försäljning på fredag

förmiddag tom kl 1 O: 15.

Bruxanvisning för köp av x st biljetter:

1) Läs på anslagstavlan vem som säljer biljetter och när.
2) Infinn dig i Tolvan vid denna tidpunkt, medförande 35x kr.

3) Stövla in i funkrummet och vråla: JAG VILL.KC'PA X STYCKEN
SQUTTBILJETTER AV DIG! till den stackars sate som fått
i uppgift att sälja biljetter just den veckan.

Från squtt kommer jag nu osökt att tänka på presqutten, som är

ämnade att vara ett tillfälle att bara titta ner i Tolvan för att

äta en bit r.,at, ta en öl och snacka med folk. Som tidigare nämnts

har vi darttävling och ölhäf på presqutt den 4:e mars, anmälnings
listor hänger uppe i Tolvan.

Det är hög tid att fundera på något att framträda med den 18 mars
på talangjakten. Vi kommer då att vara i Kröken och temat är:

Tidernas yrke. Samla några vänner och spåna ihop något
(Vi betackar oss dock för motorolja och filmjölk i håret

varianter).

Jag tycker att det är synd att det var sådan dålig uppslutning runt

runt kälkracet. De enstaka Elektriker som var där gjorde dock

starka insatser och ska ha en eloge för det. Sektionsfarkosten,

som Peter Chudi var drivande kraft bakom, var av sällan skådat
slag ochh-ade utan vidare platsat i Quarnevalen. Tyvärr hade

man inte trimmat in dragrenarna tillräckligt, med påföljd att
man inissade hela målområdet.

Flyg ställde upp med en liten men rejäl konstruktion av ihop

svetsade rör som såg ut att kunna gå oerhört fort. De var också

segertippade, men zom efter start hade allt förvandlats till skrot!

Detta trots att konstruktören enligt uppgift just hade skrivit full
poäng på en hållfasthetstenta. Nåväl, Maskin säkrade segern

genom att köra ifrån både Bergs och Kemi. Vandringspriset mellan

mellan fJektro-Kemi togs i år tillfälligtvis hem av Kemi.

När detta läses har vtil vårbalsbiljetterna börjat säljas ( hoppas
jag ). Denna bal tir den absoluta höjdpunkten under vårat

verksam hetsår som ju är slut i och med densamma, men det är väl

väl allom bekant att vi firar nyår just då antar jag.

Detta är dessutom ett utmärkt tillfälle att bjuda sin flick/pojk
vän och/eller andra vänner ( flickor uppskattas i allra högsta

grad!) och visa upp något av det bästa c)ektrosektionen kan
bjuda på.

Tenniströjorna kommer att ha ett litet brösttryck.De kostar 70-75 kr
beroende på hur många som beställer. T-shirtsen kan du få med och

utan ryggtryck förutom det I illa brösttrycket. Ryggtrycket kommer att
internationaliseras som man kan se på min teckning, De kommer att
kosta 45-50 kr. Handpenning är 25 kr och de måste beställas innan

påsk! edigheten.

Innan den 18 mars måste vintertröjorna hämtas ut. Sedan går de till

de på reservlistan.

Du som vill ha en åverål men aldrig beställde någon i höstas har nu
chansen, Det finns några kvar och de säljs i period 7.

Nu har alla motionsintresserade chans att köpa en elektrooverall.

Det är en WCT-overall (dvs. blankt tyg) i marin med vita revärer.

Träningsoverallen har flossad insida och raka ben. Du kan se hur

den ser ut i tolvan. Med ett litet brösttryck kpstar den ca 190 kr.
Om man dessutom vill ha ett ryggtryck blir det ca 210 kr. Handpen
ningen är 50 kr och den måste beställas innan påsk.
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Jag har en fråga till dig käre E-Osqual.'·••

Vet du vad

IS är för något, Ja naturligtvis svarar du is har man i

groggen och l''EL FEL F5:L säger jag, IS=Insti tutionsStyre

se, varje institution har en styrelse som är dess högsta

beslutande organ, I den tas alla viktiga frågor som rör
institutionen upp.

För att ta ett abstrakt exempel så

tänker vi oss följande. Professor Carl 0, Ulomb på in

stitutionen för Fria Laddninears Statik (FLS) funderar

på vad som bör prioriteras, en magneto-data-spektro
rrraf till forskningsgruppen eller en assistent till
i Elektrodyna:nil: för att :ninska träncse1n i klass-

00
-

ru.Iamen. ii'"rågar ha.11 :Dccen� I:eraf Orskning är nog svarnt

gansi:a ,;ivet, J-rofessor Carl o. Ulcmb beslutar sig för

att ta �p� fråean i institutionsstyrelsen. Scm (nästan)

all<'- vet är tel:nclogerna representerade i institutionsty

relserna, här genom våra favoritteknologer Ture och Tekla,
Dessa talar så entusiastisl:t för en extra assistent för

att stU:r� te!-::nolcgernas syretillförsel at-t IS besl11;tar

att inrätta en extra assistenttjänst, i�xem:plet ov�

ett ::iycl:et l:lart s�\tt hur viktit;t det är att vi teknolo
r,;er -::ar vara på de chanser till inflytande som vi har.

,Ju är saten den a.tt det börjar bli dags att välja repre

sonta.�ter för perioden 83.07.01-8�.06,31 och då många av
de nuvarande r,år i 4:an behövs det ganska mycket nytt

fclk. Har du J. ust att eö::-a en vi}::tig insats för dig själv

och dina l:amrater? Betyder KTH något mer för dig än ett

hinder som man bör ta sig över fortast möjligt� Är sva

r et ja på dessa frågor tycker jag att du sl:a anmäla ditt

intresse för att sitta i en institutionsstyrelse genom

att lägga en lapp i studienämndens brevlåda som sitter

på vår anslagstavla utanför ;.]1 eller.genom att ta kon

tal:t med någon av:

3-80

Xke Sivard

(SNO)

Bengt Bergström

(Sek,) �-82

Lasse Boeryd

(vSNO) E-81
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Arskurs 1
Du g i l l ade väl d i n mottagning?
Den 24 mars bl i r det en hel eftermiddag med
diskussioner inför mottagningen i höst.
Årskurs 2
Är du osäker inför valet t i l l 3 : an?
I period 7 den 1 5/3 , 22/3 och 1 2/4 kl 1 3- 1 4
kommer studierektorerna att presentera kur
serna i 3 : a n och 4 : a n . Studi erektorerna heter
Arne Nordin ( E , l ) , Bengt Käl l bäck ( M , F ) och
Anders Hedin ( T , D ) .
I period 8 kommer det att ordnas studiebesök
på ol i ka företag. 3 eftermiddagar är avsatta
för detta.

Bettan & Inga & Carina
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Något för
sektionen ?
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Förva l tn ingsch ef va·e·de'fö"nå ' t ?

Säkert är al l a Elektroteknologer fruktansvärt nyfi kna över vad som händer
med en frequensnormal v i d transforma t i onen t i l l kårpamp. Om jag kort skul l e
försöka återge de första månadernas intryck från kårhöjderna. Min makt
är begränsad, det ä r ett ofrånkom lig t faktum. Men jag har gjort det bästa
för att utöva de befogenheter jag trots a l l t besitter. Bland annat så är
en Elektrovårbal utan traditionel l t efterkör i Stugan ett resultat av mitt
arbete. Självklart så finner vårt eminenta kl ubbmästeri ett magni fikt sub
stitut t i l l s�ärgårdsvistelsen, men det är ju inte min ursäkt. Anledningen
t i l l att stugan inte är t i l l gäng l i g bör kanske förkl aras. Gärni ngsmannen
bröt s i g i n genom ytterdörren, löpte amok och l ämnade huset utan att städa
efter s i g . Inte en fönsterruta hel och dessutom a l l a köksinventarier och
specerier i en sal i g röra över hela vår äl skade kåk . Vad gör man då som
FC ? Det hela är självklart pol i sanmäl t och t i l l sagt hos försäkringsbolaget.
De värderade skadegörelsen t i l l cirka femtontusen kronor. Som jag hoppas
att a l l a vet så skall vi sätta igång ombyggnaden nu i sommar (mer om det
nedan) och därmed inser den ekonomi skt lagde att en ti l l fä l l i g uppsnyggning
av stugan är en tveksam satsning. Tyvärr är det uppgifter som denna , att
l ämna dystra besked,en tvungen börda för er stackars förtroendevalde.
Lyckl igtvis så finns det rol iga saker att berätta också . När Elektro
hade s i n skaendargasque häromkväl l en så häpnade radionämnden över det
fl i t som v i sades vid städningen efteråt. Säl l a n har nämnden sett så ansvars
medvetna gäster. Om RN fick bestämma så skul l e f.l ektro få sköta städningen
jämt. Tänk om ni var l i ka duktiga att städa i tolvan, pappmuggar :
Jag skal l passa på att hälsa ifrån en annan El ektriker på en tung post:
Vår käre ordförande Jonas vin�ar ifrån ett di gnande skri vbord.
Om stugan finns det mycket att berätta . Bosse landberg heter k i l l en
som skall samordna s l u tfasen av projekt Osqvi k . ( Det är bara resten kvar) .
Honom träffar ni i ett "stuorum" i kårhuset, a l ldeles i det "kontorsghetto"
som har uppstatt i och med att även Arbetsmarknadsutskottet startat upp si n
verksamhet i Serviceflygeln (Den del av kårhuset som vetter n e r mot admi n i 
strationsbyggnaden och Val ha l l a väqen ) . Stugprojektet har ett eget telefon
nummer 11 20 32. Häl sa på hos Bosse om du v i l l se model l er och ritni ngar
över stugan e l l er om du är i ntresserad att hjälpa t i l l el l er har roliga
ideer el l er kanske t i l l och med reda pengar att bidra med. Snart så kommer
det en utstä l l ninq i kårhuset samt ocksa en del j i poon att engagera s i g i .
Det b l i r en spännande vår, utan tvivel , . det finns mycket att berätta .
För att lyfta l i te på det fördunkl ande täcket kan jag nämna att SUS fyl l e r
1 00 år o ch d e tänker anordna e n j i ppofest i va l ute p å universi tetet. Samtidigt
ordnar vi på teknis traditionel l t Squa l p och �romenadens konsert samt stug
j i ppon här hos oss. Hela vecka 19 bl i r en fest !
/Bengt-Ake FC

Del 2 i Emissionens artikelserie "Elektro flyttar . . . "
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Ännu en går.g har näringslivet propsat på en flyttning. Denna gång
hade

vi

sedan

dock

inget

emot att följa dess derektiv.

Dock vet vi

tidigare försök att en eventuell flyttning måste

föregås av en sorgfällig undersökning.

EXPEDITIONEN UTRUSTAR SIG OCH GER SIG IVÄG

Någon

erinrade

sig att han i kursen "Vildmark AK" hade lärt sig

att essentiella hjälpmedel bl a var en buss, tåförlängare samt en
s.k.

Den sistnämndas funktion var att eliminera den

reseledare.

fruktade reseledan.

Detta skötte han genom att först av alla bli

kissnödig och hungrig.

Bussen
svävade
var

i

spridd

rymde ca 50 E-teknologer som genast rymde med bussen.

Vi

fram över vita vidder och hann knappast blinka förrän vi
Gefvl e .

Efter ytterligare e n blinkning och e n och annan

gäspning

vart

reseledaren

kissnödig igen. Då råkade en

känd teknolog komma i vägen för snösvängen . . • (det gjorde inget han lossnade igen ! )

Vi kom

längre och längre ut i vildmarken;

och en älg.

vi såg en lanthandel

Helt plötsligt kom vi in i en ort som hette "Norge".

Då vägrade plötsligt busschauffören att köra längre.

Vi försökte

muta honom med öl, men han bara stirrade tomt, höll krampaktigt i
ratten samt mumlade något osammanhängande om norrmän • • •

I VILDARNAS KLOR

Utan

att vi riktigt förstod hur det hade gått till befann vi oss

i deras våld.

Man hade spärrat in oss 4 och 4 i små celler.

Där

fick vi förbli tills man väckte oss med en brutal bultning på den
bastanta

dörren.

"Men vad nu då????" Det var våran reseledare!

"Aha ! Han har naturligtvis blivit hjärntvättad ! "

Efter

frukcst

framstod

För

arbeta ( ! } .

det

allt

tydligare

att

vi

skulle

att effektivt stoppa alla flyktförsök försågs vi

med en sorts stela fotbeklädnader av plastic. Man motade in oss i
bussen

och

vi kördes till något som,

av konsistensen att döma,

måste vara de vidriga saltgruvorna!

Vi

tvingades

på

oss tåförlängarna och försågs med

identifiaktion på vänster arm.

Därefter skuffades vi bort mot en

mekanisk

att

spänna

anordning

som

succesivt

förde

oss

till den fjärran

toppen, där tydligen arbetet skulle börja. Somliga gjorde fåfänga
försök

att

fly

under uppfärden,

men de stoppades effektivt av

fotbojorna i kombination med tåförlängarna och jordens lutning.

TERROR OCH EXERCIS

Väl

uppkomna

på toppen möttes vi av vår reseledare/fångvaktare.

Han började genast med benhård exercis : "Böj knäna! Huka er ! Luta
lätt

framåt !

Lyft över vikten ! " I början försökte man maska och

fuska, men DE upptäckte en obönhörligt och man slogs i backen som
träffad av blixten.

Här måste man sköta sig !

allt hårdare och hårdare.

Exercisen fortgick

Till slut började man inse vad arbetet

rv f L/ N

gick

ut

förflytta

Man skulle tydligen,

på.

med hjälp av tåförlängarna,

den saltliknande substansen från toppen ner till dalen

- vilket straff!

Så kan det gå,
när man har skidorna på. . . .
Så där fortgick det en god stund, och det var inte utan att man
fick en viss yrkesstolthet.

För att spela ut oss mot varandra tvingade de den som hade f'uskat

och fallit värst att bära en bjällerliknande kyrkklocka, som fick
en

att

känna

stad.

sig som en mera berömd klockare i en liten fransk

FÅNGARNA ROAR SIG
Nu

måste

roa

sig.

faktiskt

s.k.

jag

berätta om våra väktares positiva sidor,

existerade.

gånger

i

De förstod vikten av att låta sina slavar

Sålunda arrangerade de små tävlingar.

differens-slalom,
rad

medelst

vilka

Man började med

där det gällde för oss stackare att, två

tåförlängare förflytta huvudsakligen sig

själv från A till B enl. följande:

-Id r;

=0

Det vill säga att loppet sku�le

genomföras på nOlltid.

En

annan

sport var att sätta oss på svart plast och

intressant

putta ner oss längs branten, för att vi raskt därpå skulle återta
utgångsläget.

stormen vina

Situationen komplicerades av att våra härskare lät
kring

öronen, så till den milda grad att de vart

både röda , blåa och vita.
KEJSERLIGA NÖJEN
Varje

härskare

förströelseinstitut.

kläddes upp,
sista

stund.

Vi

självaktning
insåg att

håller

slutet

sig

ett

bussades till Tänndalens Fjällhotell och för våra

att vi skulle dansas till döds( ! ) .

något

med

närmade sig när vi

slantar beordrades att lyssna på Streaplers.

antagligen

med om

med

sådant?

Avsikten var

Men vem vill vara

Alltså kämpade vi emot intill vår sista

Till

sist blev vår reseledare/fångvaktare så förgrymmad att han

och hans hejdukar släpade bort 3 teknologer, slet av dem kläderna
och gav dem några löjligt små substitut.
Då

lugnade

egentligen
svettiga" .

de

sig

och

drog

en

en ganska hygglig prick,
De visades in i duschen.

"Ni skall bara duscha ! "

lättnadens suck;

"Han är ju

och vi är ju faktiskt lite

Men ack vad de bedrog sig.

Vad som mötte dem var en jublande publikskara . • . •
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Nu är det ånyo dags för det årligen återkommande EM i Ölhäf.
Detta kommer att hållas på Pre-squtt den 4/3., parallellt med
EM i dart. EM gäller som kvalific ering till TM.

Följand klasser gäller:
F l aska
Flaska

33

cl

33

Sejdel 1 /2

Damer

cl

Herrar
Damer

Sejdel 1 I

Herrar

Sejdel 1 /2

Herrar (tyvär inte TM-gren)

tf

Natu r l igtvis hoppas vi på så stort deltagande som möjligt, spe
ciellt från damsidan, där vi ju har en TM-tittel att försvara.

Även du som inte har häfvt för rut och inte tror att du kan häfva,

bara för att du inte kan drick en fiska läsk ens, skall ställa upp.

DET ÄR STOR S K I LLNAD MELLANATT DRICK OCH HÄFVA ! ! !
Vi såg j u under d e häf v i hade för rOI Ian, sedemera ettan,

höstas, att det finns många talanger på E-sektionen.

ALLA DESSA PLUS RESTEN SKALL OCH KOMMER ATT STÄLLA
U P P PÅ FREDAG ! ! !

För dig som ä r osäker eller bara känner att träning behövs, kommer
träning med vana instruktörer att hållas före Pre-squtt, med start
kl. 1800

VALHALL

Med tanke på ovanstående kan jag berätta vad Valhall har gjort
.,-i)

de senaste veckorna. På SUS-squttet den 11 :e feb höl Is för

2:a gången S tafett-täfvlingen WAMs Trophy, vi Jken El ek tro vann
förra gången. V i var där, tog tid och segrade.

Onsd agen den23:e hade M-sekt. Osquldor en träff, dit vi blev in
bjudna för att lära ut hur man häfver. Detta blev så uppskattat

att man bjöd in oss till Ettans fest två dagar senare, för att även
lära M-osquar att häfva. Noteras kan att den bästa M-tiden , stod

en Osqulda för.

STÄLL U P P PÅ FREDAG

EM I DART
Som vanligt så här års på vår sektion ska det tävlas i

en av de mera nobla sportgrenarna under solen nämligen

DART . Detta är ett tillfälle av gigantiskt mått för alla

ettor och naturligtvis också för alla andra att visa vad

de går för. Det är ju alltid lika kul att slå eller åt

minstone försöka slå medlemmar i Elektro Flyers DC.

(För er som inte vet kan förtäljas att det är sektionens

dartlag. ) Det är inte alltid det blir favoritsegrar i de
olika klasserna så det kan löna sig att ställa upp.

På tal om olika klasser så tävlas det iherrsingel,herr

dubbel, damsingel , damdubbel samt mixed. Tyvärr kan
konstateras att damklasserna oftast är väldigt små.

Det är faktiskt så illa att flickan som anmäler sig senare
får representera E l ektros färg på TM i dart å Nymbie

senare i vår. Vinnarna i de olika klasserna får nämligen

chansen att visa sig på styva l inan på kåren.

M a tcherna (501 utan ingång) spelas i bäst av tre set.

Semifinaler och finaler avgörs dock i bäst av fem set.

Elektro Flyers DC kommer snart att hamna i '1n besvär

ande generationsväxling så alla som är intresserade av

dart är välkomna att höra av sig för ev. medlemsskap i

klubben. Det är förbaskat kul att kasta pil även om man

inte är lika skicklig som Stefan Lord.

Året � upplaga av Skaendargasquespexet var i tid och plats
..
forlagd till det antika Rom. Då tribunalen, ke j saren och hans
säll skapsdamer hade intagit sina platser var det dags att släpa
in de anklagade , på scenen.

,.

Förste man till rakning var Morgan som fick stå t ill svars
för sina övergrepp mot nollan under �rand Gala. Givetvis fick
"Morgan sitt rättmätiga straff, vilket i detta fallet innebar
avrättning medelst motorsåg lyeech) .
Då liket släpats av scenen var ae,; '1.nuers M: s "tur".
Eftersom 1nders synder är snudd på oräkneliga kan givetvis inget
straff vara hårt nog, men skulle det inte kunna räcka med ett
simpelt nackskott ? Det tyckte inte juryn t läs åklagaren ) .
Det blev istället så att '1.nders via ett par grepar kopplades
till ett kärnkraftverk i miniatyr för att sedermera kokas som
en simpel korv.

I

När iwiers väl ändat sina dagar som korv vidtog �'omas ,
Tribunalen fäste sig bland annat vid�romas brist på hårväxt
i ansiktet samt de ridåer av falsksång han så försåtligt
försökt gömma sig bakom, Återigen visade sig domstolen från
sin mest fantasifulla sida, Bödel var nämligen ingen mindre
än den " Svenske kocken" som blandade ihop en giftbägare
bestående av ö l , läsk samt diverse andra saker, Det såg inte
gott ut och det tyckte tydligen inte �omas heller för han
tömde inte bägaren på det värdiga sätt som det anstår en
Skaendare, �en dog det gjorde han ändå,

Då även*Tomas släpats av scenen var det dags för �nnika,
vilken för dagen var iklädd en mycket chic barnkreation.
Det hade hon emellertid inte m;ycket för, hon dömdes som troll
packa och brändes på det fjuttigaste bål jag någonsin skådat .
När dom förkolnade resterna av �ika förpassats till de
bakre regionerna var det dags för ingen mindre än*Bengt , en
person som ofta hörs mer än han syns . Den här kvällen syntes
han dock ganska bra, utklädd till sin idol ( ?? ? ) Gonzo. Detta
förmodligen för att inbilla juryn att han var mentalt otill
räknelig och därför ej ansvarig för sina handlingar. Naturligtvis
gick nu inte juryn på detta och han dömdes därför att av ont krut
förgås, ack ja. Här var ingen möda sparad i att övertyga den
stackars betraktaren om att�engt gått för att möta sin skapare
,Alfred Nobel?? '? ) . Efter den första smällen trodde nog de flesta
att allt var över men icke så, för att trumhinnorna inte skulle
ha en sportslig chans att återhämta sig så följde en serie minst
lika kraftiga explosioner som fick trumhinnorna att krulla ihop
sig och ropa på lag och ordning •
.;

Efter detta var det Anders Håål som skulle stå till svars
för sina synder. Den visa juryn dömde °1nders att utföra en s . k.
"helikopter" vilket tydligen innebär att personen ifråga skall
bringa en viss kroppsdel att rotera, ni förstår säkert utan
ytterligare beskrivning. Då '1nders inte riktigt kunde (ville)
infria önskemålen fick det bli en simpel hängning för hans del.

�... .....

Paus följde och "Gollum" trädde in på scenen. Det visade
sig vara en person som kunde göra saker med sina armar och ben
som vi vanliga dödliga inte ens skulle drömma om att försöka.
Dessutom hade han IDJ'Cket konstiga rökvanor, han amrände nämligen
uteslutande sina båda fötter för att tända och röka sin cigarrett.
Sensmoral : "Smoking can ruin your (mental ) health" .
i (,,.

..

Carl som förresten var utklädd till kut dömdes b l , a,
för att ha försökt invertera sig s jälv till minus på Grand
vala, Domen blev återigen av det mer spektakulära slaget . lian
dömdes nämligen till att klubbas ihjäl efter att ha beklätts
med fjädrar. Detta visade sig inte alldeles lätt att verkställa.
Som bödel utsågs nämligen en av kejsarens sällskapsdamer. vilken
inte insåg det triviala i uppgiften att göra slut på det arma
djurets lidanden, Hennes klubbföring innebar nämligen att alla
som befann sig inom en radie på ca. 3 meter löpte lika stor risk
att träffas. Håväl, -e�ter ca 5�6· stokastiskt utdelade slag
togs stackars �
Carl av daga.
*Fredrik skulle visa sig vara en något enklare nöt att
knäcka. Han spändes helt sonika fast vid ett bord för att
invänta domen, Väntetiden använde den gode Fred.rik till att
leda publiken i "Swing Low'' samt att ge sina plågoandar stötar
med sin specialhandske, Visserligen stod det frän början klart
att juryn "hated his guts" men att dom skulle spilla ut dom på
scenen tycker jag var väl magstarkt, men det var precis det
som hände,

*

Nu var stunden kommen för den stora finalen som kom av sig
lite när vi fick reda på att "bsK och�irgitta hade smitit iväg
till fjälls, Det inträffade stoppade givetvis inte tribunalens
korståg mot skaenderiet. Med "search .aad ·.destroy� anda skred de
till verket. Från taket kom någonting som med mycket god fantasi
kunde uppfattas som det nämnda kongliga paret i en lift.
Liften sprängdes och•OSK och�irgitta .hade gått hädan,
Korståget var till ända för denna gången,
Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till de
medverkande för en bra föreställning.
P,S, En ros till försvarsadvokaten för den geistfyllda insatsen.

_. Ad Bestia ! !!

Att träskor gör ont,
det vet ju alla . . . .

..

El Gonzo
-Ready to go . . .

Ja, det var länge sedan vi skådat en sådan blidvinter som i år. •. . . •• . . .

Till tradionerna här på [ -sektionen hör den årliga Pulkagasquen/Kälk-

racet. Men utan snö ingen Pulkagasque. I år var det dock fara och färde.

En vecka före dagen T (gasque/race-dagen) var det fortfarande barmark

och en och annan vårblcxmrre började försiktigt sticka upp näsan (biologer

hänvisas till utgången) över markytan för att försiktigt insupa den varma
vårlften. Men så plötsligt en natt hände det. Som en skänk från högre

makter (med detta menas ej�Chefsemitteuren) kom det ett vitt täcke av
nyfallen snö. Detta fick den innan så gröna marken att bli vit (detta

endast för att ära f-sektlonen).

Genast utbröt det en febril verksamhet: Här skulle det rustas till Pulkagasque • • . • •

Så kom då dagen T-1, fredag, pre-squtt. Försedda med hammare, spik

brädor samt d i verse andra prylar gick ett gäng glada[-teknologer (anförda
av 1 Pulkageneralen 1 Peter Chudi) till verket för att färdigställa en farkost,

som skulle vinna hem troffen i klassen för sektionsfarkoster. Resolut gick
man till verket, men vänta • . . , , . ••, . , . ?
Vänta på vad • • • •, • ?

Jo, vad skul Je kälken förestäl Ja frågade man sig •

•. ••man tänkte •••och tänkte. , , och tänkte •. ••. T i I I slut kom man fram

till det enda självklara svaret: ett

• . . . . och vad mera, förspänd av 4

renar. ( Givetvis skulle farkosten vara[Jektrifierad, en sak som genast
man såg till att fixa).

Som sig bör efterföljdes dagen T-1 av dagen T. Dagen då det skulle avgöras

vilken sektion som kunde bygga den snabbaste och den 1 tjusigaste 1 kälken .

Dagen började med att man förbättrade den redan tidigare så ståtliga far

kosten {se denna [minenta tidnings baksida). Själva tävlingen var uppdelad
i 3 klasser. I klass 2 'Hembyggen' fick (lektro två ' Farkoster' med i

finalen. Dels Anders Korven Malmquist, som genom att klä sig i plast-

säckar och kasta sig utför stupet (Fiskartorpsbacken) lyckades åka ifrån
det mesta. 2:a i slutproto rlet.

Som ett mellanspel mellan det 'öppna' !<lasserna var det dags för den

traditionsenliga 10-manna kampen[lektro-Kemi. På målli njen blev vi dock

slagna av kemi sterna. Därmed får vi avstå från vandringspris et till Kemi
det närmaste året.

AND F INALE', kl assen för sektionsfarkoster . . .
Så slutligen: 'LE GR
Segrade gjorde i år Maskin med nedanstående skapelse:

Hur gick det för t lektro då?

Jo, styrinrättningen fungerade inte som väntat, vilket resulterade i att
man missade mållinjen, med di skval ifikatioan som påföljd,

Flyg stäl Ide upp med en kreation som både hade hjälpmotor (läs: startraketer)

och relativt lite luftmotstånd. Men vad hjälpte det. .. . . vissa kom ju inte
mer än halvvägs• • • . . •

Efteråt var det efterkör i Kröken, dit bedrövligt få behagde komma . Dock
lyckades de närvarande få ganska mycket mys-pys. . . . som höl I på lå!:Jt in

på natten.
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CLUB OF LIFE - EN KONFERENS

Den 1 6-19 februari besökte jag en mycket i ntressant konferens på Hotell
Birger Jar I . Den anordnades av Svenska Club of Life (förklaras längre
viss mån har samned). Denna konferens innehöll två intressanta ämnen som i -band med varandra:

1 . "Great Enterprises" eller " Ingenjörens Dröm". Michael Eriksson, veten
skaplig red för tidskriften Energi & Utveckling berättade om ett aktuellt jap
anskt reger ingsförslag: Låt industriländernas regeringar under 20 år satsa
500 miljarder dollar på tolv gigantiska byggprojekt i tredje världen!
Fördelar för U-länderna:
- Miljoner människor räddas från svältdöden. {tex projektet att bevattna Indi
ens torrom råden med smältvatten från Himalaya!)
- Mänskligheten får investeringar som håller i flera hundra år. {tex en ny
Panamakanal utan slussar och i havsnivå grävd med kärnsprängningar!)
Fördelar för västvärlden:
- Dessa pengargår ju ti Il våra industrier, alltså en rejäl ökning av produkt
ionen.
- Att man med dessa projekt höjer levnadsstandarden i tredje världen ger på
sikt en ökad marknad där för våra produkter. Vi ssa projekt betalar aven
sig själva på kortate sikt {tex Panamakanalen med avgi fter eller enorma
bevattningsregreringar i Egypten och Sibirien billigt grävda med kärn
sprängningar) Så får vi tillbaks en god del av 500 miljarders-investeringen.
- Dessa stimuli kan ge västvärlden en chans att komma ur den allt värre
depressionen, och oss som ingenjörer en tryggad framtid!
Därför är i nvesteringen ett måste!
Projekten presenterade han närmare med en bi ldshow som var så intressant
att jag senare förmådde red Eri cson att göra om samma föredrag i Kårhuset
den 3 mars. Det är så skönt med framtidsoptimism i dessa dagar då svenska
politiker endast diskuterar nolltillväxt!
{för detaljer se Energi & Utveckling 2/63)

2. Resten av konferensen bestod av föredrag om hur man kan förbättra U
ländernas ekonomi samtidigt med vår
egen. För närvarande är U-länderna
skyldiga till västbanker ca 700 miljard
er dollar (en enorm summa helt enkelt)
Nya krediter går åt till att betala gamla
räntor istället för investering<1r i lan
det.
Om nu dessa länder gemensamt skulle
hota att 1'ge fan11i att betala räntor och
amorteringar skulle det kunna result
era i en total bankkrasch i västvärlden
och därmed sända . oss rätt t"illbaka till
30-talets depression.
Detta kallas " skuldbomben" och är för
den tredje världen ett potentiellt vapen
att hota med för att kräva bättre vill
kor mot bankerna för att kunna bör ja
bygga upp sina egna länder, höja lev
nadsstandarden och därmed ju också
ge en ökad m arknad för våra produkt
er. Club of Life är en internationell,
opolitisk organisation för utveckling i
tredje världen, och därmed, som sagt,
en framtid för västländerna. Den form
erades förra hösten, uppmärksamheten
har va- i t stor i flera U-länder och
1 983 väntas något hända.
(för info ring dem 08-499070, eller
Energi & Utveckling 08-399990)
Per Åkesson, E-81

Redaktör Ericson talar.

Snart är det dags igen för ett nyttAB ITURIENT INFO. Det är då

kommande års [.-teknologer får sina första intryck av sektionerna
i allmänhet och av [-sektionen i synnerhet. Visst vore det väl

pinsamt om endast en handfull eldsjälar möter upp för att kon-

kurrera med Osquar Mutter och V-sektionens flickbalett om
abiturienterna s intresse.

Självklart är det så att linjen

l

talar för sig själv och att det

sannolikt kommer fler ansökningar än någonsin till f, även om

ingen l-Osquar möter upp för att hälsa våra abituienter välkomna.
BUT THIS IS NOT THE POINT ! !

Vår stolta sektion har ett sedan urminnes tider förvärvat gott

rykte. Vi är kände för att ha kul och för en aldrig sinande upp-

finningsrikedom då det gäller små upptåg av varierande art.

Tänk så kul det ska bli att få se massor av vita f:-overaller

den 1 8 mars. Visst är det pampigt att få ackompanjemang av

SMusK till de mest l judligt framförda (läs sjungna) sångerna.
D.Ä. I. 1. 0. Ä. E. O.

Ska detta bl i det roligaste intryck av

bestående karaktär som abiturienterna

får under infodagen?
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Efter det att SOLA-kommilen visat en del bi Idet' ur E-teknologens
vardag I samband med föreläsningar ( sk video ) har SOLA

kommitens telefonväxel likaså brevlåda varit fullständigt

belamrad med samtal respektive brev. Vi i SOLA-kommiten vi 1 1
därför på det bestämdaste deklarera:

Filmningen av T heres öden i tunnelbanan var helt dokumentär.

SOL.A-kommiten frånsäger sig därför allt ansvar för hennes

vidare liv (?). Eventuella frågor beträffande detta kan vi
med hänvisning tl 1 1 presset1Ken 1me besvara. Intresserade
vänder sig därför bäst till herr Konteramiralen själv.

SOLA-kommitens videofilm om vad missionsredaktörerna

sysselsätter sig med om lördagseftermiddagarna må också

hänföras till dokumentärerna. Vi tycker därför att JOGT -NrO

och Elsa i Hult m fl kan vända sig direkt till berörd

person med sina klagomål.

SOL.A-kommitens medlemmar har nu börjat ta emot anmälningar

till SOL.Astaffetten. De som vill vara med vände sig därför I
lämpligen till någon av • ••

Finn Sollen

El ( han som fann solen, reds anm )

Tomas Bäckström E2

Jngmar Johansson E2
E2
Mats K indahl

Anders Wästerlid E3

Anslagstavlan

Tolvan

( SOLAstaffetten? . • . Studenttävling utan något större allvar
mellan Göteborg och Karlstad (25,6 mil), 30 deltagare i var
lag därav minst 10 fllcko,', 3600 deltagare, 6-8 maj, och
mycket speqtaquel I . )

SQUV/ILP-83

En � rs t i d börjar avv i ka ( näml i']en v<'!ren ) .
Som a l l t i d v i l I man fiirstkra s i g om att a l l t i ng
står rätt t i l l . I detta fa l l kanske mar. osökt ko1 :1mer i n oå det l iqu i da runt omkring o s s . För att
sti l l a våra s i nnen är det kanske b�st att förflytta
oss t i l l Kung l . Djurgården när detta l io u i d a har �ytt
fa s , då företr�d e s v i s den I ! : e maj .
Detta evangemang , årl igen återkommande icke Ouarneva l s
å r , ben?emns som bekant �OUVA L P .
D e nyt i l l komna frAqar s i q säkert : "Vad i h -e � r SquVALp
för någo n t i n a ? " !:iet �r en studentH:os form av förflyt
t n i ng å l i q u ida mede l , företrädesv i s ovan detsa��a .
Den ovan omtalade försäkringen innebär ett konstaterande
om att det l i q u ida med l e t f0r�farande inneh"r r2tt den
s i te t . Det bästa sättet att konstatera dettc �r a t t p l a c 
era något p å d e t , då l ämpl iaen e n farkos t .
SauVALp innebär n u i n t e bara d e t , utan t i l l i ka ett byriq 
ande a v nämnda farkost och d ä rt i l l n � t i d I
Efter det v i dtar förflyttning av densamm� t i l l strandens
kant, kaoprodd ( -segl i nq , -oad0l i ng ) oco m�l går.q . Se b i f .
r eg l er .
Lägg därt i l l musiqu a v b�sta studen t k l a s s producerad av
o s s k�nda en rad orkestrar, sol i 0 t väder, myc ket fol k
och du har det hela i ett nctska l :
LAter d e t som om det var nå�onting för d i a , t . o .m .
skul l e d u kunna tänka d i � a t t del ta i arran�erandet '.
Just för d i n hade v i tänkt o s s att träffas tisdaqen
den 22 mars i Grriten kl . !8 . 0 2 . ( u nder i n t11<1ande av ex . kost)

Nånra fåqor, i så fal l :

Thomas Dahlgren
94 74 82
Janne P i j k s tröm
2 I 92 15 ( Rll/FM)

TÄFVLINGSREGLER

§ 1.

squVALo anordnas av täfvlinqsledningen (Q-staben) under o e r i o d B
varje år dl QUARNEVALEN ej anordnas.

§ 2.
§ 3.
§ 4.

Varje sektion äger rätt att deltaQa med vardera ett l a g .
M e d l a q avses 5 st . v i d sektionen inskrivna teknologer a v vilka

vardera könet skall reoresenteras av m i n s t 2.

Lagen f6rfcqar över en a v täfvlingsledningen t i l l handahållen
materialmärgd (spec. e n l . VALstandard) å anvisad bygg�lats.

§ 5.

F ö r montering av e n l . §4 s p e c . enhet, erforderliga verktyg t i l l 
handahå l l s � av täfvlingsledningen.

§ 6.

Med farkost avses den a v enhet medelst verktyg förfärdigade
konstrukticnen.

§ 7.

Om verktyg medföres a v lag, täfvl i nqsledningens tolkning a v def.
11

§ 8.

v erk t y g 1

'

gr obestridbar, må dessa ej ingA i farkosten.

Farkosten må förflyttas från bygg�lats e f t e r , av täfvlingsledningen,
angiven tidoun k t .

§ 9.

Efter f l y t t ning s k a l l farkost åtföljas av minst 3 lagmedlemmar,
v i l ka bära f l y t v ä s t , av v i l k a vardera könet sk a l l vara representerat.

§ 10. Åtföljande lagmedlem skall bära ett oar av bomull t i l l verkade
byxor vilka skall täcka kroppspartiet mellan naveln o c h grenen
samt vara Lppburna a v hängslen.

Byxor må icke bäras eller konstrueras

� 3 ett vattenskyddande s ä t t .
§ 1 1 . Farkost skall , efter nedsänkning å d e t l i q u i d a , under studentikosa
former runca a v täfvlingsledningen markerad boj och utföra målgång.
§ 12. Målgång anses ha utförts då samtl iga i farko sten . ingående bestånds
delar h a r återförts till byggplatsen, utan åsidasättande a v regler.

§ 1 3 . Hinst , de återföljande byxorna - 1 skall v i d ' målgång i huvudsak vara torra.
§ 14. Det lag som först utför målgång erhåller q-Arne-Vals vandringspris.
§ 15. Täfvlingsledningens tolkning a v reglerna må � best r i da s .
§ 1 6 . Juryn vilken består a v täfvlingsledning e n , förutsatt a t t täfvlings
ledni ngen ej beslutat annat, äger rätt att utdela e t t VAL-fritt
antal � r i s e r .

Vandringspriset samt p r i s f ö r m e s t studentikosa

utförande sk a l l dock a l l t i d u t d e l a s .

En ny del i den eviga serien Godnattsagor av Sir Toobii
GOD NA T T

B LOD

Redan i höstas förekom det vampyrer i stor skala på vår

smutsiga kår, det vittnar den lilla historia som vår dåvarande

klubbmästare Johan Lange skrev i den whydrougha skval ler

blaskan Osqleda(ren)

När jag klampade in på en dato.rövning den 24 februari, tvingades
jag av den hädangångna Kerstin lvarsson att förflytta mig upp

ti 11 det föga berömda rummet där bland andra Teknologkören säges

öva ibland. Med andra ord smög jag upp ti11 det så kal lade

musikrummet. Där möttes jag av en hemsk syn. Redan vid dörren

satt det en äldre flicka och gjorde vad hon kunde för att se ut som

en snäll dam, ja rent utav som drömbilden av ens gamla mor.

Men jag som noga läst på de gamla sagor som alla duktiga barn

måste plåga sig igenom såg naturligtvis o�edelbart vad hon var
för en. Hans och Greta träffade på henne redan för många år

sedan. Denna blodtörstiga varelse frågade om jag redan tidigare

låtit åderlåta mig. Då så naturligtvis inte var fn.llet tvingades
jag under de hemskaste hot att berätta vem jag var, och ge henne

en hel m assa olika uppgifter om mitt ickesjukdomstillstånd.

Därefter slussades jag vidare till en schlemmig typ som lät sticka
hål på ett av mina fingrar. Smärtan höll på att slå mig t i l l golvet,
men som tur var fanns det en stol mellan mig och det samma.
Som genom en dimma såg jag hur besten tog ett I itet rör och sög

upp mitt röda blod varpå han hällde blodet i något som såg ut som
ett munspel, centrifugerade munspelet och skakade på det.

6

A, + utropade han. En sån dummer. Allt detta besvär för att
konstatera att jag inte är minus. Det kunde jag berättat från
början. Men det är ju ett diskret sätt att kolla •••

.--� Han pekade nu på soffan dar det satt några andra stackare som

också skulle bli hjältar. I soffan bjöds vi på Den Sista Måltiden.
En ganska tunn sådan måste jag säga. Juice ( ej Jos ) och torra
släta bullar är inte precis vad man skulle kunna förvänta sig.

När jag försökte ta en juicepaket ur en stor låda kom en av de

blodsugarna springande, pekade på de tetror som stod på bordet

och ryckte bort min hand från lådan. Eftersom hon ett ögonblick

glömt bort sin roll som en god fe, log hon sedan med hela kroppen.
Som om det skulle kunna lura fmissionens drogade iaktagare.

Efter att nästan ha somnaf slets jag upp och drevs mot vampyrstolen.

Den bestod av en liggstolsram med plastremsor att ligga på.
Bredvid vampyrstolen hade de ställt en stor burk med diverse

mycket suspekt apparatur i plus diverse långa slangar.

En liten tuss doppades i sprit och med denna torkade den

lömskt leende vampyrskan min högra armbåges innersida.

Efter att på detta sätt ha 11tvättat11 mig kom mordredskapet för

första gången inför mina ögon. Det var en lång slang med en svart
nål i änden som hon burdust stack in i min arm. Det sved så att

min arm höll på att gå av, men vampyren såg bara ut att ha

riktigt roligt. Så startade hon en ilsket väsande pump.

Det otroliga var att det inte kändes obehagligt alls. Det gjorde
inte ens ont. I flera minuter satt jag och mådde bra, men så

helt plötsligt, oanmält såsom en fjärt om natten slog det till.

Jag började känna mig tung. Sömnen välde in likt svallvågorna

efter en surfingbräda, och sakta stannade min hjärna. Precis

innan jag slocknade helt kom en av vampyrens hejdukar fram ti11
mig, välte min Iiggstol så att jag åter fick blod i mitt huvud och

världen återvände. Pumpen forsatte att väsa taktfast i ytterligare

någon minut innan den kopplades av. Stolt som en mormor efter
en jungfrufödsel visade hon upp en påse med mitt livselixir.

( JA JA, det var faktiskt blod, m en det vet väl alla att om man

blivit biten av en vampyr så blir man en själv • . • )

Jag fick ligga kvar en stund till och blev bjuden på fler bullar och

mer juice under det att fler oinvigda teknologer sakta drevs in

i rummet, testades och matades med juice och bullar.

När jag lämnade rummet fick jag en karta med vad som enligt

Ragnar Kåhre ser ut som p-piller. Det är järntabletter, 60 stycken,
avsedda att kompensera för bristen på rost. Dessutom fick jag

som nybliven vampyr 25 riksdaler att 'gå på fest för.
Jag har aldrig mått så illa som efter det att jag gav blod, men
även smärta kan ju vara en • • •

Nästa gång som mina nya vänner vampyrerna kommer till KTH

skall jag roa mig igen på detta vis. Hoppas att vi ses i musikrummet
å Nymble.

.f!lmiu1'iteld
Hur mår Pornographen?

Det är nu en dryg månad sedan pornographen skulle stått redo att ånyo

skänka sektionsmedlemmarna den kvantitet av njutningsbart nöje, fertil

förlustelse och smakfullt snusk, som de i rättvisans namn gjort sig förtjänta
av.

Det är nu min puerila förhoppning att hr pornographskötare med hjälp-

och stjälpredor är medvetna om det stora behovet av sådan apparatur.

Det är minst sagt nödvändigt att få utlopp för de lidelser, som induceras
av det motsatta könet. Pornographen är ett livsvillkor'•

.f,.�..t..t,.t..t..�. ·�"M·, ,t,,t,,t,,t,,t.,t,,t,,t,,t,,t,,t,,t,,t.,t.,t.,t,,t.,t.,t,,t.,t,,t,,t,,t,.t,.t,.t,.t,,t,,t,,t,,t,,t.,t,,t,,t. ,t.,t.,t,,t,,M,,t,.t,,t,.t,�

LES CANONS GEANTS DE LA MARINE MODERNE

Amirali tetets
anuella
ripjakt

Le: cawm �te �o lolllh!'.),

För övrigt har K ongl. Amiralitetets LivsmedelsKonsumtionsOrganisation

(\LKO ) nödgats konstatera att det sups åt helvete för lite å Kongl.

Elektrosektionen. ProgramRådet serverar inte längre självmant nubbe

på P�squtten, Källeriet har inte med ett enda ord kommenterat Amiralitetets

kaskknappsförslag trots fyra veckors betänketid och sektionens Ordförande
har inte hörts nynna Ubåten en enda gång
På tisdag tar vi bullsupen, bröder!

nteramiral
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Bengt-Åke 1 BÅK 1 Karlsson

Roslagsgatan 37 2 tr ö g
I I 3 54 Stockholm

Tel: 08,::3 1 13 54
Per Ahlqvist

Karl bergsvägen 78 I f tr
I 13 35 Stockholm

Civ. ing.

Hans Jacob Nielsen

Månadsvägen 18 nb
I 75 42 Järfälla

Tel: 0758-257 8 1

Tel: 08-31 44 33

Ett fång rosor tillAnna Moberg som låter sig mutas av Emitteurer.
Ett fång rosor till reseledare och skidlärare för en jättehärlig
skidresa.

Rosor till 1 Skaendargasquarna 1 •

R i s till en maktfullkomlig Cmitteur.

Ris till Farbror Jan Kleptoman.
Massor av r i s till f-Osquar för att han inte städar efter sig i Tolvan.
Ris även till 12C för att han missat julgransplundringen.

Ris till alla som inte respekterar Cmissionens manusstopp.

• . . och till Ploppomateuren för att Cm itteurerna fick vara utan Plopp.

VAD HÄNDER I PER I OD 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ?

Mar s :

1 5 Manusstopp Osq l edaren

1 8 Ab i tu r i en i nfo. Doktorspromotion.

Squ t t . Pre-Squtt med tala ngjak t .

1 8-27 Student sk idan 1 98 3 , Badga stein.

2 3 Onsdagspub. Ma nus stopp € mi ss ionen!!!!t

24 U tvärder i ng smöte om 1 982 års mottagn i ng.

28 Studiemedel del 2 komme r .
31

B esök av 55 franska [-tekno l oger på studieresa .

Apr i l :
11

€ m i ssionen kommer !!!!!

1 2 Stu d i enämndsmöte ( E l 1 k l . 1 8 1

1 5 Squtt. S i sta Pre-Squttet.

