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Nu är den äntligen här, vårterminens sista
nummer av Emissionen. Jag ber om ursäkt
för att den är försenad, men det har ju
funnits en del annat att göra i dagarna med
Q-Arne bland annat. Kanske tog jag på mig
lite väl mycket. Vagnschef, studerande samt
dessutom ChefsEmitteur blir lite väl mycket
ibland, men det är lätt hänt. Allt· är ju så
fruktansvärt skoj, och man vill inte missa
någonting. Då kan det lätt bli pannkaka av
alltihop.
Nu är dock såväl quarnevalen som mitt
arbete med Emissionen till ända, och jag
måste säga att det skall bli skönt att få
ryggen fri ett tag. Med mig till lättjans
boningar tar jag Ingela som också lägger
av efter ettåthalvt års trogen tjänst. Våra
avskedsansökningar skapar nu tyvärr vissa
problein då det inte på länge tillkommit
nå.gra. nya. till tidningen. Därför efterlyser vi
nu nya. emitteurer. Ett måste för att detta.
organ ska kunna fortleva.
Att vara emitteur innebär att man en helg
i månaden sätter sig ned och redigerar
inkommet material med hjälp av Elmer eller
Elin. När detta. arbete är gjort är det dags
att klippa och klistra in artiklarna på. 'A3papper. Dessutom kan man ju ibland om
man får lust skriva. något eget skojigt. Men
utan pengar blir det ingen tidning. Pengar
får man frå.n annonser. Därför är det viktigt
att hå.Ila kontakten med sina. annonsörer.
Detta är väl i stora drag vad emitteurskapet
inn�bär, och om du tycker att detta lä.ter
intressant så. ta kontakt med nå.gon av oss
nuvarande emitteurer. Vå.ra telefonnummer
stå.r längst ned på denna sida.
Du som börjar till hösten få.r en ny chef.
Det är Helge Sten1tröm E-84 som tar över
rodret efter mitt halvå.r som slavdrivare.
Jag är helt övertygad om att han kommer
att sköta sitt jobb alldeles utmärkt, det
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Ett nummer med Jonas
Jan Bohult
E-83
Jonas Gunnarsson E-85
Björn Lundgren
E-84
Harald Sjöztedt
E-86
Helge Stenström
E-84
Ingela Thyselius
E-85
Telefå.ne:
Elin Vaxlund
E-81

08-36 18 49
08-766 33 55
08-15 36 11
08-15 93 15
08-16 58 55
08-62 60 54
08-14 17 95

har han nämligen gjort som emitteur. Men
för att göra en bra tidning krävs en bra
redaktion. Därför behövs d�t folie som kan
hjälpa honom att dra det tunga lasset som
ju chefsskapet innebär.

Frå.n det ena till det andra skulle jag vilja
ta upp en liten ordningsfråga. på vå.ra kalas.
Jag har nämligel} nu under vå.rterminen spo
radiskt besökt Kemisektionens samkväm
och där lagt märke till en mycket underlig
men väldigt trivsam sed. Ingen röker in
omhus! Det kan till en början verka vara
en smula obekvämt att behöva gå ut för
att mätta sitt nikotinbehov, men vid en
närmare granskning finner åtminstone jag
att fördelarna är många. Om det inte röks
inomhus blir lokalen ifråga mer lättstädad.
Se på BPA-gasquen t.ex. Skräpet på golvet
består· nästan uteslutande av fimpar. Ett
rökförbud skulle innebära att st�dningsar
betet skulle minskas avsevärt. Dessutom
skulle luften inuti lokalen bli en hel del
mycket trevligare att inhalera, så väl för
rökare som icke-dito. Att sen rökning är en
av de handlingar som förorsakar den beryk
tade Dagen-efter-sjukan är väl vida känt.
Blir man tvungen att gå ut för att inta en
cigarett när det är som roligast, avhåller
man sig nog lite då och då från att röka. När
man sedan sent omsider lägger sig finner
man kanske att man rökt hälften så mycket
som dagen innan, och si, huvudet blir inte
lika tungt som vanligt.
Härmed uppmanar jag PR 'att sätta sig
ned och diskutera detta och snara.st komma
fram till att ett rökförbud inomhus på kala
sen enbart är av godo, för alla och envar, och
därefter införa detta på �lektrosektionen.

Adress:

emissiö@ä

THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress:
Osquars backe 12
Telefon:
08-21 31 18
Tryck:
Philips RE-gruppen
Upplaga:
800 ex
Nästa manusstopp efter sommaren
Biider 1om skall vara med I aktuellt num
mer lämnas In 1ena1t kl. 12:00 dagen In
nan, dv1 p6 tisdagen.
Icke signerade artiklar tar redaktionen an
svar för.
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Hej
Här kommer ett litet ord från mig 1gen.
Hoppas ni alla har haft ett trevligt påsklov.
Mitt har i varje fall varit mycket bra.
Det är en mycket hektisk tid nu fram till
sommarledigheten. Vi har nu allra först
vår traditionella vårbal å Sheraton, sedan
sektionsmötet, och så förstås Stockholms
stora händelse quarnevalen, och sist men
inte minst esquadern. Allt detta, plus
skolarbetet.
Jag har under våren varit i täta kontakter
med Stockholm Energi. De kommer hit och
informerar om sig själva den 7 Maj. Som
tack får elekrosektionen två verktygslådor
att ha nere i tolvan plus en generös summa
pengar att användas till en sektionsbil.
Om det finns någon på. sektionen som har
kontakter innom bilbranschen och kan tipsa
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oss om en minibuss eller dylikt, eller tycker
att det vore kul att hjälpa oss att få fram en
buss. Hör av dig i så fall till mig eller någon
annan i styrelsen.
När vi firade vårt 75-års Jubileum 1985
instiftade ASEA ett stipendium som skall gå
till den studerande på elektrosektionen som
har uppnått bästa studieprestation. (Man
måste givetvis ansöka om det.) Stipendiet
innebär att man får praktisera på ett av
ASEAs utlandskontor, där ASEA står för
a.lla kostnader. Det har delats ut för första
gången i år och det gick till P-0 Backman,
E-84. GRATTIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jag vill än en gång tacka Stockholm Energi
för deras gåvor till elektrosektionen.
Jag vill tillönska alla en trevlig sommar.
So lonfl från eder ordförande

Solen sticker i ögonen. Ja.g tvingas åter till
medvetande. Efter en föraiktig blick med
vänster öga. ställer ja.g mig frågan: Varför
drog jag inte för gardinerna? Nu minns ja.g.
Sillfrukost. Vårbal. 0 hur härligt ma.jsol
ler! Då slår det mig: Emissionen, Snoord,
manusstopp... Dags aU bekanta. sig med
Elin igen.
Nu undrar du förstås vad som hänt sen
mitt förra Snoord. Jo, Ragn ar Ottoson,
TTT blev Elektros kandidat till Grund
utbildningsnämndens interna.tion aliserings
u ppdrag. (Gerhard Kristensson, TET blev
glad för att vi föreslagit honom förs�, me�
vill inte åka utomlands.) Den 15 maJ får v1
veta vem som får uppdraget!
Studienämnden fixa.de en utbildningshelg i
stugan 20-22 mars. Det var en ovanligt ge
mytlig stughelg! Lite dåligt besökt tyvärr.
Läs mer därom på annan plats i detta num
mer!
EU studienämndsmöte försökte vi pressa in
i en fullbokad period 8. 29 april samlades
vi, denna gång enda.st några få som lyckats
komma loss för att över en god middag bl
a välja linjenämndsrepresentanter. Vi får
tacka Lena. Lange så mycket som lämnar
plats för Anders Önerud fr o m 87-0701. Sedan pratade vi om den kuralitteratur
kampanj som dras igång i höst. Desförinnan
ska all litteratur på Teknis ses över. Kam
panjen ska förhoppningsvis inte bara lyfta
upp litteraturen utan även undervisningen
över huvud taget!
Innan sommarlovet är hä.r !terstår "ruti
njobb", ett linjenämndsmöte och givetvis,
äntligen, Quarnevalen!

Sen är det dags för mig a.U styra. ESN
skutan i hamn för sommarlov, &,quader,
praktikjobb, tågluffning. • . Har jag då
lyckats med allt jag ville då ja.g skrev mitt
första Snoord i höstas? Ja, mycket i varje
fall. En del saker var enkla. T ex har
en förslagslåda. kommit upp i Tolvan. Nu
är det bara för dig att fylla den! 180poängsomläggningen är helt klar vad gäller
de tre obligatoriska åren. Inriktningarna
formas nu a.v de I k profilgrupperna. I höst
beslutas hur inriktningarna. ska se ut. Vi har
fått bättre fart på kursnämnderna. genom
kursnämnds- och inriktningsansvariga. Min
önskån att alla ska vara engagerade i stu
dienämnden har förstås inte infriats. Men
jag räknar till ungefär 130 olika poster och
nä.etan 100 engagerade teknologer! Så var
tionde är med!
Till hösten kommer ESN-skutans besättning
att se annorlunda ut. Vi behöver många
nya förmågor, då det ständigt finns de som
konstigt nog slutar här för att få· kalla sig
civilingenjör. Så var snabb och mönstra.
på, medan chansen finns! Själv .ställer �ag
givetvis upp till omval. Sen får v1 se om Jag
klarar konkurrensen på val-SM . . .
Till sist vill jag passa på att ta.eka alla de
som hjälpt mig och studienämnden under
det snart gångna läsåret!
Med önskan om en vansinnig Quarneval och
en härlig sommar
Eder SNO,

PS Hurra, jag blev omvald! DS

HEJ HOPP!

Sommar, sommar, sommar... inte riktigt än
men snart! Innan dess ä.r det dock dags att
välja kurser för nästa år.

nya. Läs . och begrunda nedan och slink
gärna in och prata med någon av oss eller
slå en signal. Vi jobbar en bit in på lovet.

... behöver bara välja· en kurs, och det bara
om ni helt sparat Vektorn till nästa år och
vill gå på undervisning i den då. Om
tillräckligt många väljer den kommer den
att gå som extra.kurs annars kommer den
att saknas under ett övergångsår. Tentan
går dock i vilket fall som helst. För övrigt
är det bara att önska er ett mycket trevligt
första sommarlov, med sol och annat.

... ska också välja. Vad gäller valbara kurser
inom inriktningen är det så att ni kan rätta
er efter den valbroschyr ni fick när ni skulle
börja trean. De kurser som då låg inom er
inriktning men sedan försvunnit får ni räkna
ändå.

ETTOR...

TVÄOR...

... som vill gå om undervisningen i någon
av följande kurser måste också välja till ex
traundervisning på grön lapp, som ettorna.
Det rör sig om Mat stat, TET 2, Dator,
Halvledare och Elkraft. Annars är det l,ara
(!) att välja inriktning. Kom ihåg att ni
gjorde ert viktigaste val när ni valde hit till
Elektro, inriktningen är faktiskt inte särskilt
avgörande. Lika trevlig sommar önskas er,
och till hösten... . studievägledare? Det är
huvudsakligen bland er vi hoppas hitta två.

..

TREOR OCH ALDRE...

EFTER TENTORNA ...

...är vi tillbaks för att jobba lite bakom
kulisserna. (Vad i h-e har de för sig på Stvl
efter tre?) Somliga av oss blir vid vår lä.st
stora delar av sommaren så hör gärna av
er. Vi tycker mycket om vykort! Vi tål
också höra om ni är missnöjda med vad vi
gör. Det ä.r inte alltid vi vet vad ni tycker, ·
och ibland skulle vi handla annorlunda om
vi gjorde det, men ibland handlar vi efter
samlad erfarenhet. Det brukar ligga en
tanke bakom...
Till slut - från oss alla till er alla, en riktigt
somrig sommar!!!
Bettan, Denne I& Monica

VI SÖKER•• TVÄ NYA
STUDIEVAGLEDARE
Gösta har tagit examen och börjat på. ASEA
Kabel, och till hösten blir jag (Monica)
också färdig och då behövs det förståss nya
krafter. Vad ska man då ha för krafter
att erbjuda på det här bygget? Lyhördhet
framför allt. Det spelar inte så stor roll hur
det har gått med pluggandet tidigare men
eftersom man jobbar ca 10 timmar i veckan
här bör du nu ha städat upp bland resterna
så du har tid och ork för detta. Det allra
viktigaste är att du kan föreställa dig hur
världen ser ut genom andra fönster än dina
egna. Du måste tycka om att prata med
människor men också vilja lyssna. Du som
känner dig hugad, hör av dig så berättar vi
mer.
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Studienämndens Utbildningshelg i Stugan.
eller
.
Aldrig har så få ätit så gott på så mångas bekostnad.

Så var det d ags för Studienämndens årliga
Utbildningshelg i Stugan. Helgen som det
skrivits om i EMISSIONEN, och som det
hade pratats om på studienämndsmötena,
reklamlappar hade också synts. Målgruppen
för utbildningen var 1:or och 2:or speciellt
de som sitter i Kursnämnderna.
I år hade ESN, med förra årets succeartade
Elektro-Maskin helg i färskt minne, slagit
sig samman med Datasektionen. Ett som
det skulle visa sig ödesdigert beslut ( för
Data ). Ett orosmolm på himlen var att
Ture Teknolog inte hade hörsammat kallel
serna till helgen.ESN hörde att Ture Tek
nolog var mycket upptagen, KS på måndag,
labbar på tisdag, onsdag, torsdag och fredag,
Ture skulle också "försöka komma ifatt".
Stugan hade hyrts för två dygn, så att man
skulle kunna åka ut på fredagen och in
stallera sig, tända brasan och värma upp
huset ( + bastun ) . Lördagen var tänkt
för ordentlig utbild- ning med gruppdisku
sioner och genomgångar. Söndagen skulle
ägnas åt den oundvikliga städningen innan
hemfärden.
Som utbildningskonsulter hade två visa män,
med stor insikt i KTH:s värld, engager
ats. Det var FC-85 Mats Kindahl och Reijo
Kuukkanen SUvO.
Efter ankomst till Stugan och det inledande
fikat började Mats att berätta om hur Kåren
och dess organ fungerar.
Det var vid denna tidpunkt som Datasektio
nens fatala blunder började uppenbara sig.
Bussen som skulle komma med den andra
omgången människor kom bara med en en
sam elektriker och inga Datasnubbar.
Mats fortsattte med att berätta om SSCO,
SSIF och SSSB. Reijo tog nu över och vidgade
vyerna till att även berätta om de nationella
organ som finns för teknologer SFS och
Reftec. Vi som var där fick också veta vart
kåravgiften tar vägen.
Middagen avnjöts i all gemytlighet, den var
delikat tillagad ( se receptbilaga ) . Mot
slutet av densamma hördes också en förstulen Punchvisa.

Mats och Reijo började nu att ångra att de
inte hade sina sovssäckar och stugkits med
sig. De båda såg sig nu tvungna att be om
trans.port ner till Gustavsberg.
Denna transport hade dock det goda med
sig att Alf:s bil kommer få genomgå en
större renovering. Alf hade välvilligt ställt
sitt fordon till ESN:s förfogande, med Mar
tin som försteförare. Martin körde nu ner
Mats och Reijo till Gustavsberg, där hade
han också det tveksamma nöjet att stöta
på. två av ordningsmaktens tjänare. DE
två poliserna ha.de vissa synpunkter på for
donet Martin framförde och trots den muta
som fanns i handsfacket gjordes en mycket
gru ndlig besiktning. Besiktningen gav for_.
donet en nådatid av en ( 1 ) månad.
När Martin återvänt till Stugan övergick
verksamheten från ut- bildning till de för
Stugan så vanliga. verksamhetena bastubad
och lösande av världsproblem.
Den tappra lilla skaran som nu var kvar blev
ganska. utmattad av de tunga världsproble
men, det var därför som lördagens frukost
blev något försenad. Vid frukosten lyckades
Martin få kontakt med en av de sakna.de
Data.teknologerna och följa.n<;!e konversation
utspann sig då ( namnet har uteslutes ) "
Hej XXX hur är läget" säger Martin ( M)
" Ta.ek bra " svarar D-teknologen ( X)
M: " Du den där stughelgen "
X: " Ja, den vi ska ha. nästa. vecka.........."
En lämplig present till D-sektionen vore
kanske ett garnnystan som de kan använda
till att knyta. trådar runt fingret. Det. är ett
utmärkt stöd för minnet.
Nåja. utbildningshelgen gick vidare. Men
eftersom utbildning i små grupper med hög
lärartäthet är mycket effektiv så kunde ut
bildningen bedrivas under avslappade for
mer i det va.ekra vår( ? )-vädret. Efter
promenaden och en stunds vedhuggning var
de så dags för lunch.
Efter det att lunchen avslutats var det strax
tid att börja planera. för middagen. Midda
gen lagades enligt principen man tager vad
man haver och det ha.de vi !

)

Förrätten var en njutning, kanske var det
vita vinet nå.got för varmt. I sitt middagstal
till de församlade sa SNO att han önskade
att promillen skulle gå. upp. En viss disku
sion· uppstod då. om han menade del av, E
sektionen närvarande eller om han menade
promillen i de närvarande. En senare un
dersökning visade att det var det senare som
inträffade men till nästa å.r...
Huvudrätten serverades med ett spanskt Ri
ojavin ( -81 utmärkt å.rgå.ng ). Huvudrätten
var en gryta. som de närvarande väl lät sig
smaka. av. Efterrätten var en äppelkaka.
lika delikat som resten av middagen. Ett
portvin skulle inte ha suttit helt fel men
vi hade bara. punch ( inte så. bara heller ) .
Vid midd agsbordet diskuterades det "Peda
gogiska Programmet" men också. lumparliv,
hundavel, stickning och bergsbestigning.
Eftersom en hel del världsproblem hade
blivit olösta kvällen innan forsatte diskus
sionerna långt in på. natten. SNO hade som
vanligt kloka och visa inlägg, som t.ex detta
i biologi- debatten: "Här finns det ju sko
rsten så. det blir ju inga problem"
Söndagen började med frukost, därefter vid
tog städning av Stugan. Sen å-kte vi hem
glada och nöjda över en trevlig helg. Nästa
gång hoppas vi att fler tar chansen och följer
med.
VI SOM VAR DÄR
genom Stefan
P.S Vi hoppas att Ture Teknolog klarade
sin KS och att han hann bli klar med sina
labförberedelser
D.S

ORDFÖRKLARINGAR
Emissionen - Välkänd tidning som finns i
Tolvan.
ESN • ElektrosStudieNämnd, ansvariga för
studiefrågor på. sek- tionen. · Medlemmar
alla på. sektionen.
FC - .FörvaltningsChef, pamp på. kåren
SUvO - StudieUtskottetsviceOrdförande, pa
mp på. kå.ren ansvarig för studiesociala frå.
gor.
SSCO - StockholmsStudentersCentralOrgan
isation samarbetsorgan för studentkårerna i
Stockholm.
SSIF - StockholmsStudentersldrottsFöreni
ng driver bl�. Frescati- hallen, underställt

ssco.

SSSB - StiftelsenStockholmsStudentBostä
der äger student bostäderna i Stockholm,
underställd SSCO.
SFS - SverigesFörenadeStudentkårer samar
betsorgan för student- kårerna i Sverige.
Reftec - , Samarbetsorgan för de tekniska
högskolorna i Sverige.
Pedagogiska Programmet - En skrift utgiven
av kå.ren där minimi- kraven på. utbildnin
gen stå.r angivna.

I omröstningen blev det vinnande förslaget
"Tröja med endast brösttryck" och då vi
redan har T-shirts med bara epsilon på.
bröstet, få.r det vänta tills dessa är slutsålda.
De nya försl agen verkade inte tilltala er
och nå.got gammalt ny-tryck blir det inte
förrän Hallen-tröjorna är slut. Däremot ska
jag försöka ordna fram svart polo med vitt
epsilon.
Jag hoppas ni alla får en trevlig sommar och
en rolig Quarneval.

••

Ofvrig info

Nu när solen börjat skina och vårkänslorna
har kommit, börjar nå.gra kanske att längta
efter sommartröjorna. T yvärr måste jag
meddela, med sorg i hjärtat, att det inte
blir någon sommartröJa i å.r.

PUH
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RECEPTBILAGA
Köttgryta (6·. pers)
ca 650 g grytbitar
1 pkt bacon
gula lökar
2
1
medelstor purjolök
2
stora morötter
400 g champinjoner (en stor burk)
6
k ryddpepparkorn
buljongtärning
1
2
lagerblad
2 msk creme fraiche
1 msk kinesisk soja
vatten
4 dl rött vin
Fräs köttbitar, bacon, lök (hackad),purjo
lök (skuren i skivor) och morötter (skuren i
skivor). Lägg alltsammans i en gryta och
häll över ca 3 dl vatten. Häll i champ
injonburken (med vätska och allt), k ry
ddpepparkornen, lagerbladen och buljong
tärningen. Låt grytan sjuda i en halvtimme.
Därefter tillsätts vinet och grytan får sjuda
ytterligare 15 min. Smaka nu av med soja
och ev salt och peppar. Rör i Creme Fraiche
och låt grytan sjuda tills såsen tjocknat.
Serveras lämpligen med ris, sallad och bröd.
Ett rött vin är gott att dricka till.

Kanelbullar
Se recept på vetemjölspaketet.
Fiskgratäng (12 pers)
1,5 kg fryst torskfile
8 dl (4 burkar) Creme Fraiche
300 g röd kaviar (stenbitsrom)
salt o vitpeppar
Skär fiskblocken i 4 cm breda bitar och
lägg dem i en ugnsfast smord form. Tina
i ugnen, 175°C ca 15 min. .. Krydda med
vitpeppar och lite salt (såsen ar ganska salt).
Blanda Creme Fraiche och kaviar. Häll
sedan blandningen över fisken. Grädda i
175°C ca 20 min. Serveras med ris sallad
och bröd. Till detta dricks lämpligen ett
torrt vitt vin.
Ostsås till pasta (6 pers)
8 dl mjölk
idealmjöl
1 pkt (125 g) frusna ärtor
150 g grönmögelost
100 g riven greveost
1 pkt rökt skinka
salt, grovmalen svartpeppar
Blanda mjölk och mjöl och låt blandningen
koka upp. Riv osten och klipp skinkan i små
bitar. Tillsätt dessa. Låt såsen sjuda 45 min på svag värme. Tillsätt ärtorna och
låt såsen sjuda upp på nytt. Servera med
nykokt pasta, bröd och sallad.

Stekta äpplen (6 pers)
7 st syrliga äpplen (Granny Smith)
1 pkt peppa.rkaksmix
200 g margarin
Vaniljsås för 6 personer
Skala och kärna ur äpplena, skär dem i bitar
och lägg dem i en smord ugnsfast form. Strö
över kakmixen och klicka på margarinet.
Grädda i 2000C, ca 20 min. Servera med
vanilj såsen.

Förrätt a la Warg

6 st ägg
1 dl Creme Fraiche
100 g röd kaviar (stenbitsrom)
Hårdkoka äggen, skala och dela dem i halvor.
Klicka på Creme Fraiche och kaviar ovanpå.

Till Bettan
Med tanke på ditt brev förra hösten. Hur
vill du förklara att nästan 50 procent av
Västeråseleverna som blev färdiga i år valt
att stanna som forskarstuderande?
OSA Max
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OSQUAR! OSQULDA!
Under en längre tid har elektros fagra borggård ståndaktigt iklätt sig elektronens vita färg. Lycksaliga
har Osquar och Osqulda lögat och lekt sig under det vackra vita täcket.
Den senaste tidens spektroskopiska mätningar av färgsammansättningen i borggårdens återstrålning har
prygelkäpprätt pekat på en grav missfärgning. Anledningen, käre Osquar, högt älskade Osqu.ld a, är en
annalkande våg av nOlleschlem. WE!
Wi, den Konglig Öfvex:sk�ndaren har beslutat kväva detta rötangrepp i sin linda och kommer med hög
effekt att taga nOllan av daga.
Wi vill draga maximal nytta av den tillfälliga tillgången på denna viljelösa cirkulära amöba. Därför ligger
som ett delmoment i den förutbestämda hädanfärden att nOllan skall utföra ett nOlleuppdrag. Osquar
och Osqulda har här med · sin gedi191a tekniska och sociala �rfarenhet och ymniga fantasikompetens ett
utsökt tillfälle att generera är-100000-ets nOlleuppdrag. Förslag lämnas till mig innan augusti månad,
helst skriftligen. Jag hoppas att �tta och Osquars och Osquldas Övriga inverkan kommer att borga för
den bästa mottagningen se.n .revolutionen, osagt vilken.
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Skt13ndare, gamhel utåfw hålwites (gravyr av Furst 1 656). Ob servera &kyddsklädseln mot nOlleschlem samt
smedens och solglasogonens dåvarande utformning.
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108 DAGAR KVAR !!
Nu är det snart bara ett välbehövligt som
marlov kvar tills nollan kommer.Här kom
mer nu lite kort information från det vid
här laget utarbetade förfadderiet
När du läser detta så kan du läsa på anslags
tavlan vilka som får vara teknologassar i
höst.
Det behövs mer folk som hjälper till på
arrangemangen i höst. Det är din enda
chans att få närvara vid dessa kalas eftersom
det bara är nOllan som kalasar.
Fler teleterrorister behövs också. Som tel.
terr. får du ringa upp en liten del av
nOllan och förklara allting som nollan un
drar över,samt ge lite råd och tips efter eget
huvud.
Information kommer att skickas ut till huvud
faddrarna under sommaren. Det är mycket
viktigt att denna information sprids till alla
faddrar i nOllegruppen.
Om vi inte ses förr så ses vi på informa
tionsmötet den 23/8 kl 13.00 i El.
OBS!! Glöm inte bort att det är pic
nic(KNYTKALAS) i den del av gröngräset
som ligger i solen,efter mötet.
Ha en rolig Quarneval samt en skön och
solig sommar. Det förtjänar ni!!
symbol(ligger i er brevlå.da)

Om ni vill fråga eller tycka, ring
Johan Backman Karin Sandvall Roger Boden
08-473707 08-7682149
0758-37879

Lagom till sommarens ankomst är det återi
gen dags för SMusK att gå in i skivstudion.
Denna gång för att fästa några av låtarna
f�ån Jubileumskonserten på svart plast. E
lektriker kan, om lyckan och Vattenfall står
oss bi, hoppas att till hösten få möjlighet
att avnjuta den lilla svarta. Som alltid
har SMusK fullt upp med roliga aktiviteter.
Valborg i Uppsala och Studentorkesterfestival i Linköping är årligen återkommande
traditioner. Bland uteaktiviteterna ingår
också Stockholm Marathon då SMusK deltar
med en höjdarspelning på någon bro. Skol
avslutning med ivriga musicerande grupper
på Teknis blir det samtidigt med Elektros
avslutning

SMusK Euoropean Tour
87

Att åka utomlands är jätteroligt. Dänör
åker SMusK till Wien i juli, och det för att
delta i en orkesterfestival. SMusK hoppas
naturligtvis kunna göra en studentikos kul
turgärning mitt i allt det seriösa. Dessutom
kommer alla inspelade pengar väl till pass.
Till sist: SMusK önskar alla ett trevligt
sommarlov!
P.S Grabbar, akta er för kvinnor i karriären.
(De kallas numer för klättermöss).

.
.
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Indien, ett väldigt stort land med en yta
och en befolkning större än hela Europa, där
kontrasterna är större än kanske någon an
nanstans i världen. Samtidigt som landet
är väldigt fattigt och ofta drabbat av na
turens krafter, är det en av de största indus
trinationerna som finns. Landet har ett eget
rymdprogram, en egen kärnkraftsindustri
och egen datortillverkning. Indien har också
genom åren erhållit flera Nobelpris. Ändå
är de flesta indier fortfarande sysselsatta
inom jordbruket. Medelåldern är låg och
sjukdomar finns det många av. Någon har
sagt att motsättningar och kontraster mel
lan olika förutsättningar i Indien kan liknas
vid att placera datorer på jordgolv. Elektros
studieresa anno 1987 går just till Indien.
Att planera och genomföra en studieresa
är inte något som gör sig självt. Det krävs
ME. Meghal aya
mycket arbete, en organisation, mycket mo
TA : Tripura
tivering och en outtröttlig inställning. Tänk
Stftran under delstatsnamnet
anger antal miljoner invånare 1981
er att starta ett företag från noll, med
en årsomsättning i miljonklassen, utan att
ha någon erfarenhet av det sedan förut.
Att dessutom ha en produkt som kun
den inte har någon egentlig nytta av, plus
en säljkå.r som inte är särskilt flitig utan
gärna gör allt annat än säljer. Dessu
tom börjar marknaden för studieresor bli
mättad. Företagen är trötta på. allt tiggeri
och alla förfrågningar om annonsering de får
från linjer och sektioner över hela Sverige.
Att profilera sig som en seriös studieresa
med ett späckat program med besök på. olika
skolor och företag biter ofta inte alls på.
,
företagen. Några av Sveriges största företag
fördelar ändå sina annonspengar genom att
lotta bland inkomna förfrågningar. Det efi 1
fektivaste sättet att samla in pengar till en
I io
,
studieresa verkar vara att göra flera minLakshadweep
.,,.
(Lackadrvemal
dre resor med omkring 15-20 deltagare i
\;;i
varje. Sedan öser man ut brev till företag
\�
och
erbjuder dem att annonsera väldigt
s,er<ge
MA1.0MJINA
o
billigt.
En så. stor studieresa som Elek��
:;.:���::�an
,. ·•
tros, med omkring 60 deltagare, har ingen
möjli �h:t att hålla dessa låga anno��pri�er
DELHI - BOMBAY - POONA - BANG ALORE - MADRAS får darigenom
konkurrera på ett OJ amhkt
sätt.

j { .f�

För att veta lite om Indien innan v.i.
kommer ·dit har vi också anordnat "kul
turkvällar". Olika föreläsare har inbjudits
att föreläsa om olika områden som kan vara
nyttiga att känna till nå.got om. Det har
varit föreläsningar om indisk historia, reli
gion, statsskick, naturvetenskap ·och kom
mer att bli fler under sommaren då tiggeriet
avtar alltmer.

Med oss på. resan har vi som reseledare
KTHs rektor Gunnar Brodin som givetvis
är en stor hjälp att "öppna dörrar" till
intressanta studiebesök. Vi har också. med
oss indologen David Stå.hl med fru Valsa,
vilka båda har varit till stor hjälp, speciellt
under uppstartandet av studieresan. Det
känns skönt att ha med folk som varit i
Indien förut då allt kanske inte fungerar lika
bra och strulfritt som hemma. Televerket
och ASEA-Hafo skickar också med varsin

Efter att ha kört igång med försäljandet
av annonser (tiggeriet) i början av septem
ber, har vi nu tillsammans kontaktat drygt
1000 företag. Många har varit väldigt små.
och inte speciellt inkomst bringande. Alla
finns nu lagrade i en databas som nog bör
städas ur en del innan nästa studieresa
tar vid. Det är inte enbart annonsplats
i våra båda tidskrifter "Swedish Industry"
och reseberättelse i Elteknik som vi sålt,
företagen har. också fått köpa så kallade
"företagskvällar" då de under en halvtimme
fått berätta om sitt företag för de samlade
intensivt lyssnande studieresedeltagarna.
Många av dessa kvällar har faktiskt varit
mycket givande och bra.

Vi har fått ett väldigt fint program up
plagt åt oss i Indien av en man som heter
Minu Debu och är gammal indisk militär
med förflutet från alla krig som Indien varit
inblandat i de senaste 40 åren. I program
met ingå.r besök på många av de mest intres
santa företagen inom indisk teknik. Dessu
tom skall vi besöka flera forskningsinsti
tut och högskolor, som alla har varit my
cket vänliga och positiva till besök, i de
brev vi erhållit från dem. Debu har sett
till att vi får besöka både rymdforsknings
och kärnforskningsinstitutet, något som
normalt brukar vara kanska svårt att få se.
Den officiella resan är planerad att starta
den 18:e september i Delhi och därefter
fortsätta genom de största indiska elek
troteknikindustristäderna i tre veckor. Re
san avslutas i Madras, men de få som flyger
tillbaka till Sverige direkt, flyger från Bom
bay.

Att delta i en studieresa är, fast det
ibland känns jobbigt, ändå en belöning efter
fyra års slit med studier. Det har trots ett
trögt tiggeri varit kul att se hur bankkontot
vuxit månad för månad. Nu är vi nästan
"där" och tur är väl det med tanke på att
sommaren närmar sig mer och mer för var
dag.
Ha en trevlig hösttermin!
SRKB 1987

r

--====�
--.:::"<::
affliiiiiiiJ nr 4 - 87��
> ====
------

Här krävs krafttag!
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Vi önskar Er alla en glad som
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Vårbalen

Klockan va.r en kvart i sju på onsdagsmor
gonen då sex glada. besökare från värt västra.
grannland anlände till Stockholms C. Iklädda.
sina. traditionella. lusekoftor samt knickers
fick de en nyckel av en teknolog, som senare
snarast begav sig därifrån. Norrmännen
stod där strandsatta på Centralstationen
med enbart en nyckel till en förvaringsbox
som ledtråd till vart de skulle ta. vägen, och
beslöt sig för att undersöka densamma.. Den
visa.de sig innehålla ett stycke teknolog samt
ytterligare en nyckel, som i sin tur ledde
till en a.nna.n box innehållande ett stycke
teknolog samt ytterligare en nyckel, som i
sin tur. . . När processen var över, stod där .
fyra elektriker med biskvier och Bäsk, vilket
erbjöds vära. gäster som frukost. Efter in
tagandet av densamma begav vi oss till
baka till 12:an för att ta emot våra två fin
ska gäster, Kim och Christian, vilka skulle
komma till Östra station med buss från
Kapellskär.

Gästerna bjöds sen på brunch varefter de
skickades ut på stan för att genomföra en
punschorientering i den Kongl. Hufvud
stadens inre domäner. Efter målgången
var det dags för stugköret ute i Osqvik.
Gästerna visade sig ha kämpat väl under
eftermiddagen då de alla. va.r en smula yra i
mössan vid framkomsten, men än fanns det
plats för mer i magen. Mer Bä.sk åt Sverre,
stormeister på omega, vilket sedan skulle bli
tungan på vågen. Vi blev tvungna. a.tt tala.
om för honom vad som hade hänt efter det
a.tt han sänkt en ubåt ikapp med Peter Agn
vall. Vi sjöng och stod i som vanligt och fick
också lära oss en del nya sånger från såväl
NTH som Teknologföreningen. Vi glömmer
väl aldrig Kims framförande av den gamla
slagdängan "Minnet". Detta blev ett tungt
\'

kör. Inte minst för Ingebjörg som söp
bort i stort sett alla sina klädesplagg ib as
tun. R yktena. säger att jag och Sven skulle
da.nsa.t någon slags kalsongda.ns .klockan tre
pc\ morgonen, men det kan inte vara sant.
Vi gör aldrig sånt.

På morgonen efteråt blev vi alla inbjudna
till finländarnas hörna på frukostbordet för
att äta frukost med dem. Alla accepterade,
men jag har svårt att tänka mig att någon
uppskattade inviten av de pigga(!) , finska
teknologerna. Det är inte gott med en fyra
Gordon 's kvart i åtta på morgonen. Hem
igen för att vila ut och klä upp sig inför
vå.rbalen.

eirJääiöiiift nr 4 -87
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Sheraton hotel blev framåt kvällningen på
valborgsmässoaftonen invaderat av uppkläd
da balbesökare. De var dock inte så många
som de kanske borde varit då PR till gästerna
från SUS skickat inbjudan med felaktigt an
givet klockslag. De kom följaktligen en
timme för sent. Vi bänjade oss och lyssnade
till frekvensnormalen Anders stämma som
skulle hålla ångan uppe sittningen igenom.
Likaså satt vi där och såg Peter Agnvall
motta en gasquesäker sångbok från tekno
logföreningen, helt inbakad i polyesterharts.

.Qet delades ut silverepsilon till "Eva 1":tarsson,
Carl Nisser samt Bengt Bergström. Lunkan
delade ut några medaljer till de fyra ettor
som fixade granen till tolvan i vintras, samt
en gigantisk långbänk till styrelsen apropos
det nya träbänk-i-tolvanförslaget som det
inte . verkar bli något bevänt med . . . tack och
lov.
Senare, lagom till kaffet, var det dags för
så.ngartäfvlan. Vi säg Svart bröl framföra en
gammal Göte-speciJl till födelsedagsbarnet,
frekvensnormalen Anders Höglund samt
Sista biten sjunga en serenad till datorn.
Debåda stod sig dock ganska slätt emot
Mikael Bäck och Roger Boden, dagen till
ära lystrandes till namnet Raggar-Rulle,
som framförde en nidvisa om raggarna med
titeln Svettig lukt, 8ka runt och skr8la, en
sång av högsta klass med melodin tagen
från Fyra bugg och en Coca-cola. Värdiga
vinnare på min ära.

Det är dock förhållandevis komplicerat att
vända blad eller se vad det står i den.
Omega skänkte · oss ett blinkande epsilon,
och Peter höll på att få motta Ragnar Ot
tossons fru som gåva av den för kvällen
utnämnde professorn.

15
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Nu tog dansen vid och det inhyrda ban
det spelade Wienervals på sina elektriska
instrument. Det var väl OK, men när de
senare började spela rock för folk iklädda
frack respektive långklänning, tappade jag
geisten. Inte blev det bättre av att de hade
sin fanclub stående längst bak gastande och
ihärdigt klappande sina händer. En liten
miss där kanske PR. Dra dit såna band till
efterköret istället. Buss till Sing-sing för
röjraj.

Efterköret var som efterkör brukar vara. En
massa folk och en massa pilsner. Men vi som
hade varit i stugan dagen innan, var inte
fullt så. kaxiga som vi var på Osqvik. Men
köret höll på till nio-tiden på. morgonen och
je tappra. höll ut. Tapprast var nog ändå
Carl Nisser som höll en ruskig låda. under
sillfrukosten för att sedan formligen stupa i
säng i legationsrummet.

- Vad är klockan, fråga.de ·•balle hest?
- Fyra, svarade jai ligga.ndes i en soffa.
- Fan också, sa. Calle. Jag som skulle
varit på Pripps klockan tolv och fixat kalaset
som börjar om en timme. Jag har nog
minst 60 minuter meddelanden på min tele
fonsvarare. Jag har nog inte en vän i hela
världen.
Då insåg jag att även jag hade bråttom ut
till Pripps, där Amiralitetets kalas skulle
gå av stapeln. Vi ryckte sålunda med oss
våra gäster, och begav oss mot den kända
processindustrins domäner.
Där ute fick vi gratis mellanöl (mumsfil
liba.bba) samt bevittna en lå.ng föreläsning
om katedralen i Krakow. Rundvandrin
gen avbröts ibland av en ölpåfyllningspaus,
om man nu inte föredrog Cholad istället,
(knappast troligt), en kolaläsk som av de
flesta ratades för pilsnern. Avslutningsvis
fick vi lära. oss allt om de polska. potatis-.
grisarna, och följa deras sista få.rd mot
burken. När jag sentomsider kom hem sov
jag gott. . . mycket gott.

VILJA OCH FRAMÄTANDA

Hes os s J::ÄR.

MlrN INTE VA M
f<ADD F oR A TT

H Uf/9A- 1 I

Framtld1jobben har

d11
�*�-·�a 10
ab) Televerket
� � n�

Ring Lars-Åke Nöjd, 08-713 4714
eller Nils Tullbrink, 08-713 4945
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Klockan va.r sju på morgonen, och vi stod
där och vänta.de på bussen som skulle föra
oss till alpens land. Det är då självaste fä.en
att man själv ska.Il vara tvungen a.tt släpa sig
hit till Teknis vid denna okristliga tid, när
bussen ändå alltid kommer försent, tänkte
j ag i mitt stilla sinne. Någonstans i mitt
bakhuvud kunde jag också erinra mig ett
riktigt trevligt förkör vi hade natten innan,
kallat Vallvakan. Nåja, i bakhuvudet satt
det kanske inte. Sviterna. kändes sna.ra.re
mer i pannan. Sent omsider kom så bussen
och vi var äntligen på väg.

På bussen insåg ma.n ju ganska snart a.tt
det va.r en stor skandal a.tt uppfinna.ren
till videon ännu inte fått mottaga. Nobel
priset. Som uppmjukning inför den kom
mande veckan visades Snowroller (Sällskap
sresan 2) på densamma, vilken blev mäkta
uppskattad av oss resenärer. Stig Helmer
Olsson och Hedlund (uttalas Heedlunn) blev
snabbt kultfigurer vars repliker omgående
inlärdes. Hela veckan kom sedermera att
präglas a.v dessa..

Drygt 30 timmar efter avresan från gamla
Svedala anlände vi till vårt resmål. Avoriaz
är en liten by som ligger ett tiotal mil söder
om Genevesjön, vackert belägen insprängd i
bergskammen ova.n för byn Morzine. Trots
att byn är modern är den inget Tensta
på. kalfjället. Alla byggnader hade vackra
träfasader. Här skulle vi säkert kunna
trivas. Jag var dock inte lika övertygad om
att byn skulle "'finnas kvar"' när vi lämnade
den. Det visade sig små.ningledes att mina
farhå.gor var ogrundade till viss del.

Första dagen slängde vi oss ut i det omfat
tande liftsystemet, vilket bjöd på. allehanda
pister, så.väl flacka och släta som branta och
puckliga. En av de värre backarna var Le
Mur,· i svenskt tal kallad Muren. Denna
nedfart är kanske inte den brantaste, men
väl en av de absolut längsta, grymma puck
elpister jag sett. Den kom åtminstone jag,
och många med mig, att bekanta mig med
mycket under min visit i Alperna.
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Det förefaller kanske vid första anblicken en
smula konstigt, men det finns faktiskt in
get dåligt väder bland alptopparna. Vilket
väder det än är har det något gott med
sig. Om solen strålar cancer över en hela
dagen, utan minsta tillstymmelse till mol
nansa.mlingar på himlen, är det givetvis
mäkta. behagligt att sitta ned på någon slut
tning och låta. sin finniga. hy bli vackert
solbränd av den livsfarliga UV-strålningen.
Men när så plötsligt ett litet moln up
penbarar sig blir centraleuropeerna så oin
tresserade av att åka skidor, som kom mol,M

.i,

-· ·

· -����
att ordet liftkö upphör-\·.,

net fr�n Tjernobyl,
att existera. Detta mina vänner ' är inte
särskilt tråkigt därty man slipper att under halva dagen stångas i köer med ohyf
sade · och föga disciplinerade fransoser och
tyskar. De tre dagar under veckan vi hade
en väderlek av den sistnämnda typen, blev
således väldigt angenäma. Lustigt blev
det när man hörde de tysktalandes kommentarer: "Dumme Schwede!" anspelande
på dessa vikingar, åkandes skidor i tio minusgrader samt tio sekundmeters vindstyrka,
ibland även ätandes pique-nique under lik
nande väderleksförhållanden. . . i backen.
a

Vi hade blivit tilldelade en rajselajter vid
namn Mia. En flicka som aldrig gav efter
för några "negative waves", utan istället
ständigt höll en glad min. Jonas Vaghult
( eller var det Johan Jonasson, jag minns inte
så noga) och hans rumskamrater bestämde
sig för att bjuda in denna kvinna på en
smärre middag. Sent omsider dyker hon
upp, och vår måltid kan begynnå.. Efter
en stund sitter en av herrarna och sover
vid matbordet, en herre vid namn Rikard
Mendel. Från och med denna kväll har ha.n
dock ett annat namn: Hedlund. Samma
episod kom att utspela. sig ånyo endast
två. dagar senare. Hedlund somnar på
nytt då Mia ämnade bjuda herrarna till
sitt rum för att återgälda deras utsökta
middag bestående av torra biffar och kall
pommes frites, med en mexikansk chiligryta..
Resenärerna hade äntligen fått sin Hedlund
som de läng:tat efter sedan nedresan.

\---

----

----

/ )J
--��-;·

r'(/
, 1

:1 1
11

I

effiisSiöiå nr

I A voriaz anordnades även ölhäfvartävlingar.
Må.hända inte lika proffsigt arrangerade som
Valhalls, men ändå. Lasse Eriksson och
Janne Jansson blev våra representanter i
tävlingen och hade som svåraste konkurrent
svenske mästaren i va.rmkorvätning emeri�
tus från Club 33. En hundrafemtiokilosbiff
som petar i sig 16 korvar på 4 minuter. Det
visade sig snart att en stor tunna inte är
allt när man ska häva pilsner. Lasse slog
honom på halvliter med 3,3 sek (!). Även på
kvartsliter med sugrör fick biffen se sig sla
gen. Men detta räckte inte. Reglerna sade
att de fyra bästa från de tidigare grenarna,
skulle mötas i en final på enlitern. Lasse
var på väg mot segern även här då en retfull
luft b1.1,bbla sökte sig ned i hans strupe, och
plötsligt stod Biffen där som segrare. Något
oförtjänt kan tyckas. Våra vilda heja.rop
hade inte räckt till. Kanske beroende på
att herrar Nenne Jakvik och Jonas Vaghult
mest satt och limmade på vå.r rajselajter
Mia. Nenne kom hädanefter att kallas lim
Nenne och senare också epoxy-Nenne . . . med
all rätt.
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Dagarna gick och mot slutet föll det sig
inte bättre än att Torbjörn Jonsson gick
åstad och fick vatten i knät, varför han
blev opererad. Men inte var han ledsnare
för det inte. Han drog givetvis nytta av
situationen och bjöd in samtliga flickor till
sitt sovrum för att låta dem en och en se
hans röntgenbilder. Vad som hände därinne
är förmodligen en fråga. vi aldrig kommer att
få svar på, men man har ju sina föraningar .

.
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Veckan avslutades med en gigantisk slat
tfest. Alla teknologer sprang in på sina rum
och hämtade det förråd av sprit som fanns
kvar, varefter dessa placerades på ett bord.
Detta var kollektivets liquida medel. Allt
mitt är ditt var paroijen och vi var väl en
tjugo-trettio stycken i det där lilla rummet
som rajade till fram på. små.timmarna. När
kalaset var över fann man sjutton heltomma
flaskor på bordet. Behöver j ag tillägga
att lördagen inte var rolig att vakna upp
på.. Men ut stack j ag för att hyra mig en
monoski och glassa i den strålande solen

--=::�\

och efter ett par åk börj ade faktiskt såväl
huvud som kropp lyda mig igen. Men säg
den glädje som varar för evigt. Just som
det börj ade bli riktigt roligt, var det dags
att återvända till bussen som skulle ta oss
tillbaka till vårt kära Sverige igen.
På. hemresan sammanfattades veckan me
delst limerickskrivning, och när man nu
läser dem är det inte utan att man blir en
smula nostalgisk. En riktig lå.ngnä.sa till er
som inte var med. Ni missade en massa
underbar skidåkning och en sjujäkla slattis.

ffl,,,\\l\lllti

ASEA I LUDVIKA
med ornfattande internationell verksamhet söker

Civilingenjörer

Civilekonomer

från linjerna D, E, F, I, M, Y.

med inriktning på redovisning.

ILudvika arbetar ca 3 500 personer inom
ASEA SWITCHGEAR AB
ASEA TRANSMISSION AB

ASEATRANSFORMERS AB
ASEA DISTRIBUTION AB

Vi levererar högteknologiska utrustningar för elkraftöverföring och har hela
världen som arbetsfält.
Vi har utländska dotterbolag för tillverkning och försäljnz.ng samt projekt för
uppbyggnad-installation av anläggningar i alla världsdelar.

Utbildning - utlandspraktik
Traineeutbildningen är 15 månader lång och gerförutom ökade fackkunska
per även en god personlig utveckling. Bland annat ingår språk, presentations
teknik och persondatoranvändning i utbildningen.
6 månaders tjänstgöring vid något av Aseas utländska dotterbolag eller pro
jekt ingår i utbildningen.

Vill Du veta mera
kontakta gärna Karl-Ake Haglund, 0240-82044 eller Lars-Ove Almquist, Personal
avdelningen, 0240-820 27.
Ansökan sänds till ASEA SWITCHGEAR AB, Personalavd. Box 701, 771 01 Ludvika
(märkt "Trainees").
Sista ansökningsdag 15 maj. Start 31 augusti 1987-& � �

-&.

ssionen�n
ffii=
7 --�
J�
_:1�---=-8--=:::::: �r 4

__,-L------- -�

KTH på Course
Croisigre
EDHEC 1987

Vi kör slalom i bästa rysk-roulette-stil och bär av med
tänder, fötter och svordomar. Redan förtöjda båtars akterspeglar
rusar förbi i rasande fart. Skratt hi;rs från land. Ett hundratal
b_�tar fr�er �om vi runt i lia_mnen 1 jakt på e!1 Jedi� PI!lt�. Jop an
lagger plotsl1gt om rodret dikt babord och v1 ar pa vag 1n pa en
!bs�1ut "glassigaste" platserna i hamnen, mitt bland de stora
havskappseglarna, och alldeles intill en båt med enbart kvinnlig
besättning.
En flock fransoser gör vad de kan för att försvara detta ypperliga
läge men
givetvis även i detta fall utan framgång. Nordmännen tar hem
spelet igen !
Vi kan nu slita av oss sjöställen för att gå de nyvunna båtgrannarna
tillmötes och inleda ännu en helkväll i gasquandets tecken .

Tell-talesen vajar bl�' en symbol för det
sa..kra.
GOTLAND RUNT FJUTTIGT !
Hamnen vi befinner oss i heter Morgat och är det andra etappmålet i den
gigantiska studentkappseglingen Course Croisiere EDHEC, i å.r förlagd
till Brest, Bretagne, Frankrike. I runda tal 2500 studenter har samlats
här för att i fem dagar köra musten ur varandra på. kappseglingsbanorna och
i land på. kvällarna. EDHEC är frankrikes 3:e rankade ekonomihögskola och de
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arrangerar årligen sedan 1969 CCE. I år deltog drygt 500 båtar.
Det finns inte en fransk seglare som
inte känner till tävlingen. Le Figaro, landets största dagstidning, hade ett
tvåsidors uppslag i ämnet på andra dagen. De 10 utländska lagen, varav vi
alltså var ett, seglade entypsklassen First dass 8. Båten är 8 meter lång,
centerbordsförsedd och ruskigt snabb. Ofta segla.de vi mot slutet av en
6 timmar lång segling om 40-fotare (11-12 metersbåtar) som startat 40
minuter före oss. Den internationella delen av seglingen skall bli större
till nästa år så sätt igång med träningen och planeringen alla sailors på.
vår sektion.
TAKE-OFF
Vid den tid på. påskaftonen då. gemene teknolog just satt första sillbiten
med tillbehör i vrångstrupen var det <lags för elektros elitförband att
breda ut sig i en för färden, av framsynta grabbar på Fogelström Bil,
utlånad Mitzubishi space wagon, redo för take-off.
Efter 250 mil av vin, mat autobahn och autorutt samt försök till minnesvärt
toabesök i eiff eltornet
skapades två. gummiosande bromsspå.r på. Brest hamnparkering. Brest mötte med
sol, ett myller av hå.tar och tenta i signalteori och integrerade kretsar vid
tunga. ekbordet hos honorärkonsuln. Han hade avbrutit sin semester i
provence tre dagar för tidigt enkom för att vakta oss ! Ära. vare Loic Maurice.
------

Pick som ett strykjärn, med Ha.lkias i famn
i v�r rymdfarkost.

l'LL SUCK YOUR ...
Första kvällen minns vi väl alla mest för att en inte helt oförarglig
skotska tog tag i videoteamets mikrofon mitt i ett av våra paradnummer
och väste ... ( JFR rubriken + short for Richard !)
Tobbe håller förmaningstal om AIDS, och sedermera Bosse i ämnet TAIDS,
nordsjöns eget lilla virus. Strömmarna lät inte inte vänta på. sig.
Under nattetappen (vi festade inte varje kväll) sögs sextio båtar tillbaka
till startlinjen av en
obärmhärtig 4-knopsström och fick bryta. Vi hade vår egne lille franske

�--- ----- == --==�

cigarettpuffande strömguru Jean-Marc (båtägaren) ombord. Han pekade ut en
halsbrytande väg utmed klipporna, som skulle ta oss ur syndafloden. Med släckta
lanternor gled vi ifrån ett ansenligt paket opponenter. Meningenen var a:�\
vi skulle gå imål nästa morgon men vinden dog och vi och alla de andra blev
kvar till havs.

'\ · ·.

First class team on first class 8:

fr. v Jean-Marc, Magn us, Bosse Tobbe Jo,
,

h an.

JORDNÖTTER OCH ÖL
Nu fick alla som av viktskäl ,bantat' matlasten 1äta upp'
detta.. För vår del bestod födan av fiktiv entrecote med bearnaisesås
( jordnötter med öl )
avrundat med smörkola och kexchoklad. 0 ljuva. franska kök.
Så småningom svepte en
metangasosande bris genom fältet och vi kunde ta oss i hamn. Mållinjen
hade vi dock inte den stora ynnesten att få passera eftersom den riggats upp
för passsage på. dagen och alltså var helt osynlig på natten. Eftersom vi
valt en lite annorlunda väg än fältet kunde inte vi se vart lämmeltåget
barkade hän. Vi närmade oss Duardenez ( målgå.ngshamn)
övertygade om att tävlingsledningen
märkt ut linjen med ordentliga ljus, men icke. 0 ljuva. franska organisations
förmå.ga. Fly förbannad
förhandlade skipper Johan till sig en gynnsam målgå.ngstid och arrangörerna var
glada att de åtminstone fick behålla livet. I staden Morgat hittade Johan en
restaurang som han inte kunde hålla sig för att beställa bord på. En fallfärdig
lada bakom en ogenomtränglig häck. Det slutade med att vi lyckades få ett
hundratal fransoser att sjunga den för kvällen hopkokade
sången ' Ett litet backs ';
MATNYTTIGT
Ryktet säger att vi kom sjua i first dass 8- klassen och trea i den
internationella divisionen, detta hade inte varit genomförbart utan
>-------- -
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Fogelström Bil
Man bör i det här sammanhanget hålla i minnet att det fanns motståndare i vår
klass som tidigare deltagit i flera jolle-världsmästerskap.
Mer info kan fås av J Strömbäck 406313 eller M Berg 616088.
r

Magnu, Berg E-83

EXAMEN EFTER 87-03-1 1

Ulf Ranggård
Hassan Sadeghi
Matti Hjelm
Lars Wallberg
Jacob Larsen
Ylva Svensson
Tomas Gullström
Anders HMl
Leif Lindkvist
Gunnar Andersson
Hans Beling
Gösta Bergman
Anders Björkman
Magnus Hjern
Tomas Andreasson
Ann Borgerot
Alexander Latour-Henner
Per-Åke Moe
Sören Norberg
Lars Svensson
Ulf Wilhemsson

E-78
E-78
E-79
E-79
E-80
E-80
E-81
E-81
E-81
E-82
E-82
E-82
E-82
E-82
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83
E-83

Examen under 1986

Pontus de Laval E-82

Mikro

Tele
Egen
Dator
Dator
Egen
Tele
Tele
Dator
Dator
Fysikalisk
Dator
Egen
Dator
Tele
Dator
Elenergi
Tele
Elenergi
Dator
Fysikalisk
Dator
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WAM's Trophy

Den 25/3 gick WAM's Trophy av stapeln i
Allhuset på det fjärran belägna. Stockholms
universitet. Denna glamorösa. kraftmätning
instiftades av WAM själv, PRIPPS populäre
studentkontakt och drivne ma.rkna.dsförare,
för c:a. 5 år sedan. Tävlingen är öppen för
vilka klåpare som helst, och grenen man
tävlar i är tvåma.nna.plusenkvinnastafett.
Allteftersom tävlingen framskred frapper
ades man av de enormt skiftande häfvsti
larna. T.ex klunkstilen: ta 5 klunkar, vila,
ta 5 klunkar, repeat until eoliquid. Det tog
tid ska ni veta. Högsta godkända. var 63,0
sekunder! Sen hade vi den listiga smyg
fuskstilen där deltagarna i lönndom försökte
låta en betydande del av flaskinnehållet sip
pra ned efter halsen och in i halslinnin
gen. Ve! Men tävlingsledningen, som för
omväxlings skull bestod av våra egna Val
hall, lyckades efter ett gediget domarar
bete avslöja skälmarna, varpå de genast un�
derkändes.
Till sist hade vi också rävarna. De som
genom gester, kroppshållning, utrop och

sluttider klart visår a.tt:"Vi har minnsann
hävt förut". Denna klick bestod av 6-7 lag
och det var dessa som stod för spänningen
denna kväll. Bataljen blev lång och blodig.
Stridslarmet och ropen hördes in till Riks
museet, publiken i puben skrek som vansin
niga och när dimman lagt sig stod Valhall
överst i högen av slagna. Återigen. Nu har
grabbarna. vunnit pokalen så många gånger
att den rimligtvis borde vara deras för tid
och evighet. (Vilket också blev fallet enligt
en något onykter WAM). Som goda tvåor
fann vi BeZa. 2 täh följda av BeZa. 1.
Nämnas bör att de schlemma fysikerna inte
ens tog sig till final (he, he) , vilket de nog
hade räknat med då la.get hade ett sådant
tungt ankare som Runa. Nämnas bör också
Anne Pekulas helt sublima insats i Valhalls
lag där hon gjorde ett mycket stabilt och
säkert intr1ck. Med igen nästa år Anne?
Det hela avrundades med att WAM tog fram
stora tomtesäcken och överöste fina.listerna
med genuina. priser. Efter deita återstod
att antingen bevista efterköret, eller att på
något ostadiga ben vingla hemåt i natten av
vilket jag valde det senare.
Väl mött:
Janne J

Historien oin 12
flaskor whiskey.

Jag hade 12 flaskor whiskey i min källare.
Emellertid tyckte min hustru ej om detta
spritinnehav, varför hon bad mig hälla ut
alltsammans i vasken. Som jag inte vågade
säga emot henne, började jag mitt vansin
niga arbete, sålunda:
Jag drog upp korken ur den första flaskan
och hällde ut innehållet i vasken, med un
dantag av ett glas som jag drack ur. Så
drog jag korken ur den andra flaskan, hällde
ut innehållet i vasken med undantag av ett
glas som jag drack ur. Jag drog sedan ko
rken ur den tredje flaskan, hällde ut ett glas
med undantag av det innehållet som jag
drack ur. Så drog jag korken ur den fjärde
vasken, hällde flaskan i glaset som jag redan
druckit ur. Sedan drog jag jag korken ur
det nästa glaset, hällde korken i glaset och
drog ur glaset. Därefter drog jag korken ur
flaskan, hällde vasken i flaskan och satte ko
rken i flaskan med glaset och hällde whiskey

på flaskan. Då alla flaskorna voro tomma
stödde jag huset med ena handen medan jag
räknade flaskor, korkar och glas. Det blev
29 precis.
För att vara riktigt säker på min sak, räknade
jag en gång till. Den gången blev det 74. Då
huset passerade förbi räknade jag det hela
igen. Och till sist alla husen, flaskorna samt
vaskarna med undantag av en kork som jag
hällde i huset och drack ur.

RUM
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ALL MAKT ÅT FOLKE
U r Ugges gröna h j ärna
det värker en fasan
som bri s ter på s i n ankel
fast d e t ä r m i t t på dan
den underredet spolar
l i k t bondens gam l e far
Ja , a l l t ä r f r i d och blaj blaj
vad du har b l i v i t tj ock
Här e l dar de med vantar
som Rud har ka s t a t upp
och Folke har en gasmask
skar öron av s i n bror
men ändock är han muggad
han ser så ängsen i n
s k y l t f ö n s ter av ängsved
d e t f i n n s i Örebro
Texterna ska l l ge nåt
det sade farbror L
Ty fasanen r o s t a l i ngon
samt i d i g t med en keps
plan t e ra p l u s k i p l u n tan
orörda med en sked
Du h i t tade brosk i soppan
men ö l en drack du upp
J a , Ugge bä r på vä skan
som tynges av en dröm
man svä l j er b l o t t d e s s knappar
t i l l i ka med e t t vå t t
då s t rängarna b l i r l ö sa
och dörren l å s e s upp
tj ohej vad l i vet l eker
s e upp där går en grek
F o l k e har gemen s kap
med dom han t ycker om
men även med en skån i ng
s om äger en ba l e t t
på ängen dansar i nä l van
vars moster d r i cker mj ö l k
och u r hundens tarmar
r i n n er det en f l od
A l l t m e l lan mol n e n s skuggor
där f l ög en ama l gam
thank you very much for your l e t ter
and för the p r e t t y b i r t h - card
I l i ked i t very much
P h i l emon A r t hur

Asea Kabel är moderbolag i en koncern inom
Asea-gruppen med dotterbolag i Sverige och
utomlands. Antalet anställda i Asea Kabel-kon
'cernen är ca 2000 personer och omsättningen är
1, 7 miljarder kronor.
Asea Kabel har kontor och huvudfabrik i Väst
b_erga ca 5 km från Stockholms centrum.
Asea Kabel's verksamheter - vilka utvecklar,
tillverkar och marknadsför - är:

• Kabeldivisionen, ett brett sortiment kablar
och ledningar - från teleledningar till kraft

kablar.

• Kondensatordivisionen, kraftkondensato

rer och filterutrustningar med stark interna
tionell inriktning.
• Asea Kabel OptoCom, optofiberkablar och
optosystem.
• Asea Compound, högvärda polymera
materialför gummi- och plastbearbetande in
dustri.

-Vår elevingenjörsutbildning ger Dig som är nyutexaminerad civilingenjör,
helst från någon av linjema E och F, en fin chans att prova på olika
arbetsuppgifter. Utbildningen ger meriterande praktik och internationell
erfarenhet. Kursen är 15 månader lång, varav 9 månader i Sverige och 6
månader utomlands.·
Du kommer att arbeta på tre olika avdelningar inom Asea Kabel.
Detta ger dig möjlighet att prova på många olika arbetsområden.
Dessutom deltar Du i ett antal kursveckor tillsammans med övriga
elevingenjörer inom Asea-koncernen.
Utlandspraktiken ger Dig en inblick i internationell marknadsföring
och främmande affärskultur.

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

• Utbildningen startar i slutet av augus- •
• ti. Är Du intresserad så ring Evalena •
•
•• Ohlsson-Östensson eller Ulf Lund- •••
• gren på telefon oa"-744 6000.
•
•
�
••••••••••••••••••••••••••

Välkommen med Din ansökan till
Asea Kabel AB, Personalavdelningen, 12685 Stockholm.

AS E A KA B E L
STOCKHOLM
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Skåne är ett alplandskap
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SKANINGAR AR INTE SOM ANDRA.
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O En västysk aktionsgrupp moe
aids i Frankfurt säljer påskägg
fyllda med kondom.er. En vecka
före påsk hade över hä(Jten av de
tusen påskäggen gått åt.

SKÅNE

..

• • En stor och ståtlig älgtjur
stod och drack ur en tjärn i
skogen. Han speglade sig sam
tidigt i vattnet, skakade på sin
mäktiga hornkrona och sade:
- Jag är skogarnas konung!
Plötsligt stod det en stor
björn intill honom som ilsket
frågade:
- Vad var det du sa?
- Oh, svarade då älgen. Du
ska inte lyssna på vad jag sä
ger, man svamlar så mycket
när man dricker!

- I Millmö har de en lugnare
takt, berattar han. Plötsligt kan
hela inspelningsginget resa sig
_
upp och saga
att nu ska vi ta
lunch. När j � g frågar hur lång
_
tid, tittar de forvånat på mig och
svarar: ''Tills vi har ätit klart".

HAll.A�O

··�....

�
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Skåningen är inte som andra.
Framförallt är han vacker:
Han har inte stockholmarens lömska blick, inte heller göteborgarens
hysteriska talesätt eller smålänningens hasande gång. Inte sörmlän
ningens låga fotvalv eller medelpadingens kutryggiga dolskbet.
Nej, skåningen är i sanning en prydnad för mänskligheten. Likt ett
majestätiskt monument höjer han sig över slätten. Hans blick är ärligt
!!"fast, haru; kinde< glödenv hälsa och hans hållrung änakryggat re,Hg
Andå - allra vackrast är han inuti.

.
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l fiifltt
Punkh år l)levde kame
in pengar till mat åt d<'n,
Det är. inte lätt att vara
punkar" Hnr man färRat _ hl>.
r('t grönt kan dt't bh uppotet
av en kamel . . . Det hände i
Ri"l<>f<>ld. Den griinhllrlge ha
d" lagt sir. att sova på en
bänk i ett shoppingcent.er.
Förbi gick en karavan med
cirkusrljur. vars äg11re samla-

När kamelen passerade ht1nk�n tog hans käkar ett rerligt
grabht.AR i <ien gr<ina kalufsen - han trodde alt det var
gräs. Han spottade ut hårtof ·
sarnå. Ix>n unp,e mannen blev
praktiskt taget skalperad.

Citat:"Det är inte perverst om man tycker om det"
Hasse Nilsson, E-83

"Hur är det man lagrar programmet i Amis"
Kenneth Johansson,E-84

30
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de svaraste problem, stapla upp framfor honom all Jordens bekymmer,
kom till honom med konflikter och elände. Han kommer att lyssna
tålmodigt på dina jämmerliga klagovisor, men du kommer också strax
finna tröst i hans kloka lösning på världsaltets dilemma
- Jaja, ska du höra honom säga, de bler nock bra me de. Genom
sekler av med- och motgångar, sociala och kulturella revolutioner,
ockupationer och allehanda irriterande intrång i vardagen,
har skåningen lärt sig att korruner bara tid kommer säkert också råd
Blir man bara siddande är jordelivet inte konstigare beskaffat än att
det efter ett tag återgår i normala gängor förr eller senare. Detta hindrar
inte att skåningen både lärt sig ingripa i skeendena och ibland kan
ertappas känna både upprördhet och engagemang.
En gång på en tågresa träffade författaren Axel Larsson några breda
pågar som alla varit med i finska vinterkriget. De utbytte erfarenheter.
Vårst hade det varit på karelska näset ett tag, där hade den ryska
övermakten tidvis varit oerhörd.
Det föll då sällskapet in att han som låg och sov på en tågbrits i kupen
verkligen varit en av dem som stått mitt i kulregnet. Han måste väckas
. och fås att berätta
Alltså väcktes den sovande. Hur var det på karelska näset. den gången?
undrade vännerna
Den nyss väckte tittade sig omkring med trötta ögon. Sen sa han:
- Jo, där va hitt.
Sen vände han sig på andra sidan och somnade om.
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Namn och nytt

Det ryktas...

numera börjar med
att Niclas Ferms adress
c/o Pöppel.
nterar allt.
tt Vera och Niclas deme
15 minuter, reg.n:r
:tt Nenne lyfter en bil på
MIA 666.
..
killar har
på.
AR
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att H e1ene
pcioJI sko1an.

Eva "Ewa" Westerlund
Svartviksslingan 84
161 29 Bromma
08-80 19 65
Fredrik E Osquar Arinell
Körsbärsvägen 9/127
;>1'41' �,,et , _
114 23 Stockholm
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För inte sa länge sedan var det
uppståndelse kring en veten
skaplig avhandling om toalett
städnmg.
Fastän det var förstås i Sveri·
ge.
I.Japan finns en professor vid
namn Hideo Nishioka som ägnat
det senaste kvartsseklet åt att
forska i toalettpapper världen
runl
Det började med en chockartad
bekantskap med det hårda bruna
franska dasspappret
Nu är han ordförande i J ap.inska toalettsamfundet och har även
ordnat ett_ Internationellt Toalettsympos1um dar man d1skuterade denna bruksvara.
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