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Som rubrik idag har jag valt en gammal
favorit, den säger liksom en hel del.
Tillbaks från sommaren alltså. Allt
är som vanligt tycks det, tolvan skitig
och G B har höjt glasspriserna medan
kurslitteraturen är lika dyr som van
ligt, osv. osv. Mitt i detta elände kan
dock skönjas ljuspunkter! Tolvans ter
minal är numera nästan dräglig sedan
en smart person gav mig den underbara
iden att byta ut de sämsta tangenterna.
Ett par timmar med lödkolv, tång och
tennsug hos THR gjorde susen för a:et
m.fl. Ok, den är ju inte som en Vax
station, eller en vanlig VTlOO terminal,
men nu klarar den i alla fall att koukur. 
rera med de gamla VT80 terminalerna
som skall kastas ut ur det lilla terminal
rummet. Efter som mitt kall medför en
hel del hackande, skall jag också nämna
att även Vax-Kab avancerat en del i
fråga om möjligheter för oss terminal
bundna stackare, det är riktigt drägligt
att sitta och 'fE:Xa sina artiklar.
En annan ljuspunkt är nOllan som
verkar var pigg och på bettet i år. Ny
fikenheten och förmågan att nästla sig
in har tagit sig smått bisarra uttryck.
En mycket liten nolla tycks t ex ha tagit
sig in i laserskrivaren, ty på varje ut
skrift, och så har det i skrivande stund

varit i några dagar, har denna nOllan
lämnat ett litet spår efter sig i form av
just en liten nolla.
Därmed till nummrets tävling!
Visst, visst, det är långt ifrån alltid vi
har tävlingar, men ibland måste man
ju få slå på stort. Alltså, tävlingen i
eilli�i���!J nr5-88:
Du skall leta reda på så många av
dessa små nOllor som möjligt, de finns
överallt, och sedan redovisa det för
redaktionen.
Observera att vanliga
nollor, (0) och fusknOllor (0) etc ej
ingår, bara de små totalt ovidkom
mande nollorna räknas! Om du vill vara
med på allvar kan det vara bra att svara
före manusstoppet för nr7-88.
Segraren ( =den som hittat flest äkta
nOllor) Erbjuds medverkande av totalt
valfri art (nästan i alla fall) i eiflissi�!m!J
nr7-88.
För er alla andra som inte kommer
att vinna denna utomordentligt exlu
siva tävling, skall jag säga att man
givetvis kan medverka i eifä�i�@!1 ändå.
Det är bara att koka ihop något menings
fullt/-löst, men om det är stora saker
kan det vara bra att prata med någon
av oss innan, bara så vi ·vet vad som
kommer.
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BASTA VANNER

Trots sommarens hälsosamma lättja och
gottgörande aktiviteter, vilka man gärna
skulle ägna sig åt året runt, och trots
grön grädde som det tog två dagar att
snyta ut, tycker jag det är roligt att
komma tillbaka. Man går inte många
steg mellan hälsningar och ordväxlingar
med vänner och bekanta. En fibril verk
samhet råder nu när den nya nOllan
anlänt. NOllan är trots sin schlem
mighet, hjärtligt välkommen.
Välkommen nOllan.
I strid med min läggning, ska jag
sprida rosor kring mig. Vår balsarrange
mangen var mycket trevliga. Ni som
inte var där missade ett tal till kvinnan
av Aglen som rörde den annars så hårde
Vaghultar'n till fukt i Ögonvråna, en be
jublad sångartäflan som stod för både
kvalite' och kvantitet, och sedvanlig god
feststämning. Men det är klart, ett
par minuspoäng fanns också. Man äter
inte sill med porerna. Jag skall låna ut
en bok till ProgramRådet. Den hand
lar om avtalsrätt med inriktning på
Transporträttens område. Tacka SL's
smidighet för att vi överhuvudtagit kom
till efter köret.
Traditionsenligt avslutades läså.ret
med Valhalls sommartentapub, lika mag
nifik som vanligt, och traditionsenligt
började sommaren med Esquaderseg
ling. 28 båtars besättningar njöt av ett
av världens vackraste hörn. Av alla de
överraskningar Esquaderstaberna bju
dit på under årens lopp, är nog årets
mobila bastu, ett av de mest spek
takulära och uppskattade.

Sektionen sprudlar av liv och rörelse.
En rörelse jag inte gillar är den som rör
till röran i tolvan. Ska det vara så svårt
att hålla ordning. Tolveriet är nu till
baka efter omtentor, men deras uppgift
är att hålla med städutrustning, inte
plocka upp efter andra. Eftersom vi
är så trångbodda, måste var och en ta
hem sina pinaler fortast möjligt. Ligger
grejerna tillräckligt länge kan de åka i
soporna. Snälla, om vi hjälps åt kan
Tolvan faktiskt se riktigt trevlig ut. Jag
hoppas att ni alla har uppmärksammat
att några flitiga vänner har målat om
Vextrummet och Damturken. Att dam
turken lik förb-t är otrevlig beror på
hantverkare som inte kan laga avloppet.
Datum för sektionsmöten (SM) är
spikade, den ll'e Oktober och den 6'e
December. På Oktober-SM tillsätts en
valberedning och på December-SM skall
nya funktionärer väljas till samtliga pos
ter. Redan nu börjar åtminstone jag
tänka. Var inte så blyg. Träd fram
och tala om att du vill bli ordförande,
SNO eller något annat roligt. Om några
nOllor, mot förmodan, skulle ha kon
verterats till ettor, är dessa hjärtligt
välkomna att anmäla sitt intresse. Mer
information senare, bl a på sektionens
information för ettan den 11 Oktober kl
14:00, och i Emissionen.
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Vet ni, att ni kan åka land och rike
(även utrike) runt och gå på fest. Vi
får en massa inbjudningar från andra
skolor och sektioner. Vi sätter upp dem
på anslagstavlan intill funkrumsdörren.
Ett litet bidrag till present brukar gå
for sig. Intresse anmäls lämpligen till
fröken Mazur.
Slutligen ett mycket tråkigt med
delande. En sektionsmedlem har gått
bort. Benny Lundsten E87 (Västerås)
omkom i en motorcykelolycka i slutet
av sommaren. Må han ha kommit dit
han, av sin tro, ville. Kan det verkli
gen finnas en god högre makt när livs
glada människor får sluta sina dagar så
unga? Sektionen representerades på be
gravningen av fanbäraren. Men, man
skall inte sörja för att en människa är
död utan glädjas åt att hon har levat.
Lev väl

Vaghultar'n
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SNOORD
eller

Hänt i politiken
Det har varit en lång sommar och följd
aktligen kom·mer här ett kort snoord.
I våras var jag och Karin Ahlström
(stvlE - Karin) på Refteckonferens.
Reftec står för REFerensgruppen
TEknis-Chalmers och var från början
en samarbetsgrupp mellan studentkår
erna på KTH och Chalmers. Med tiden
har fler högskolekårer anslutit sig och
i dag är alla kårer på de tekninska
högskolorna med. Reftec är i sin tur
med i SFS, Sveriges Förenade Student
kårer, som är en sammanslutning av
nästan alla studentkårer i sverige (se
fig.). SFS ängnar sig bland annat åt
att svara på remisser och att på andra
sätt påverka poilitiker och makthavare
i frågor som rör studenter, till exem
pel studiemedel och antagningssytemet.

Reftecs främsta uppgift är att inom och
utanför SFS försöka driva frågor som
ligger i just teknologernas intresse.
På konferansen i våras, som höll till 'här
i stockholm, så diskuterade vi under
visnings och examinationsformer. Vi
enades om att det vanliga föreläsning
- övning - korvstoppning - tenta inte
alltid var det bästa sättet att lära sig
på. Eleverna inriktar sig mest på ten
tan och man tappar förvånansvärt fort
intresset för själva innehållet i kursen,
som borde vara det viktiga. Vi hit
tade ingen självklar lösning på prob
lemet men uppslagen var många, till
exempel trodde vi att fler projektar
beten och bättre laborationer skulle få
oss enfaldiga teknologer att tänka själva
i större utsträckning.

UHA, Riksdag, regering
SFS
REFTEC
THS
E-sektionen

Andra universitet
och högskolor
Andra tekniska
högskolor

Andra sektioner

Förstår ni?

Vi här på teknis har ett lite ovan
ligt periodsystem, d-e andra tekniska
högskolorna har fårre och längre peri
oder (6 veckor), alla kurser går över en
dast en period och man tentar kursen
i slutet av perioden. Det gör att man
tentar mera sällan men att man då har
2-4 tentor på en gång. Fördelen med
deras system är att terminen inte blir
så splittrad, man frestas inte att ta det
för lugnt i början av en kurs bara för att
man snart har tenta i en annan. Vårt
system är bra på så sätt att man sprider
ut tentorna och oftast slipper tenta mer
än en eller två åt gången. På. konfer
ensen tjafsade vi lite om vilket som var
bäst, men vi från KTH tyckte nog att
vårt system var vassast ändå.
Hänt och bestämt i sommar:

- I höst skall vi se till att kursnämn
derna fungerar i ALLA årskurser.
- Vi har fått en ny vice SNO
(StudieNämndsOrdförande),
han
heter Robert Ekengren och går i 2:an.
Han kommer naturligtvis att med liv
och lust kasta sig över allting som har
med utbildningen att göra.
- Ki Blomquist E-86 och Robert Eken
gren (se ovan) valdes.på senaste stu
dienämndsmötet till representanter i
Linjenämden.
- De olika inriktningarna skall ses över
till nästa år, störst förändringar blir
det på mikroinriktningen som kanske
byter namn till elektronikonstruktion
och får ett bredare kursutbud med
inriktning även på analogteknik.
- Fortsatt utsökt och gratis mat på stu
dienämndsmötena, alla är välkomna
se anslag i tolvan då och då.

Det blev inte så kort men det ar ert
problem.
GLAD HÖST önskar
eder SNO
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Studievä.gledningen informerar:
Återbetalningen
Återbetalningsreglema är också lite an
norlunda. Lån som tagits enligt det
gamla systemet kan återbetalas enligt
både det gamla och det nya systemet.
Lån enligt det nya systemet återbetalas
enligt det nya systemet. Tidigare hade
man en frist på två år innan man
måste betala tillbaka. Numera är fris
ten krympt till ett halvår. Räntan
var tidigare begränsad uppåt till 4.2
procent. Numera finns ingen sådan
gräns. Räntan är hälften av statens
upplåningskostnad. Lånet blir lite dy
rare, men det är fortfarande ett bra lån.
Återbetalnigen är inkomstrelaterad.
Man skall betala tillbaka fyra procent
av sin inkomst varje år.

Anders, Tommy, Karin, Alf

Välkommen tillbaka efter en förhopp
ningsvis trevlig sommar och ett alldeles
speciellt välkommen till de nyantagna
samt de Västeråsare som nu börjar
trean.
Studievägledningen har bytt ett an
sikte. Danne är ute och reser. Jag som
ersätter heter Anders Jansson och går i
trean. Ha tålamod med mig i början så
skall det nog gå bra.

Sammanfattning
Vid inkomst Över fribeloppsgränsen
reduceras studiemedlen i samma takt
som tidigare men med en nyhet. Bi
draget reduceras först och därefter re
duceras lånet. (Tidigare reducerades
lån och bidrag proportionellt). Studie
medlet minskar med hälften av det be
lopp som överskrider fribeloppsgränsen.

Studiemedel
Riksdagen har fattat ett beslut om
hur studiemedlen kommer att se ut i
framtiden. Vi tänkte i korthet sam
manfatta beslutet på lättbegriplig sven
ska här. Studiemedelsbeloppet höjs
till 21.915 kr per termin varav 6.450
kr är bidrag. Barntillägget försvinner
helt. Likaså förmögenhetsprövningen.
lnkomstprövningen finns kvar. Dock
något annorlunda. Tidigare har nian
använt bruttoinkomsten. Nu skall man
använda "beräknad sammanräknad in
komst vid taxering till statlig inkom
stskatt". Detta belopp är oftast det
samma som din bruttolön minus det
schablonavdrag du gör när du deklar
erar. Schablonavdraget är 3000 kr "per
år, dvs 1500 kr per termin.
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Förr:
Stort lån, litet bidrag, liten ränta
Nu:
Mindre lån, större bidrag, större ränta
Har du frågor så är du mycket välkom
men till oss på studievägledningen

Karin Alf Tommy Anders

emissiM

Nr 5-88

Emissionens öppettidsguide
Institutioner, Öppettider och (där vi lyckats) t.fnnr. För att komma fram kan det vara smart
att före de fyra siffrorna slå 790. Bor man långt bort dessutom 08-.
TET
TTT

(Tentavisning)
TdE

Alla dagar

"

TDS

-"-

Elmät
Mikrovåg
(Elektrum)
El.anl
El.mask
Acc.teknik
Talö+Mus.ak
Plasmafysik
Matte

_,,_

NADA

Mek
Fysik

Teor.Fysik
Regler
Indek
StvlE
Kårexp
Posten
Bibl.lånexp
Komp.f.
Kårmatsalen
Grillen
Cafe
Korvkiosken
Rest. Borneo

Sista T-bana:
Downtown
Norrut

09:00-10:30
10:00-16:00
10:00-11:30
09:45-10:30
13:45-14:15
09:00-11:15

"

09:30-10:30
09:00-11:00
(Ännu oklart)
09:30-10:30
09:00-10:15
09:00-15:00
08:00-16:00
Kontorstid!
09:00-11:45
13:30-15:00
09:30-11:15
11:00-13:00
09:30-11:15
13:00-14:15
09:45-11:15
09:00-10:30
10:00-11:30
12:00-15:00

"
"
"

Må-To
Alla dagar

,,
"

"
"
"

T i To
Må-to
Alla dagar

"
"

Alla dagar
Må-To
Alla daga't
M å -T o
Fre
Alla dagar

10:30-12:30
13:30-14:30
10:00-16:00
09:00-19:30
09:00-17:30
11:00-16:00
10:30-13:45
10:30-19:00
09:00-21:00
11:00-24:00
11:00-01:00
09:30-22:00
09:30-23:00
12:00-23:00
13:00-22:00

"

-"-

_,,_

Sö-To
Fr-Lö
Må-To
Fr
Lö
Sö

8196
8436
7801
7851
7860
8444
8653
7759
7728
7686
8050
8176
7070
7280
7322
8487

7087
7088

00:05
23:54

Alla dagar

"

En klassiker att riva ur och spara med
andra ord. Naturligtvis är ingen felfri,
så var därför bussig att meddela oss om
någon institution inte har öppet enligt
ovan eller om några uppgifter ändras.
Tack på förhand.
Johan
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MEDBORGARE
Nar ni röstat? Det har jag, men ibland
undrar· jag varför. Hör på det här.
Naturvårdsverket gjorde härom året
en undersökning av 60 bilar, representa
tiva för den svenska fordonsparken, för
att se hur avgasernas sammansättning
beror av hastigeten (eller snarare farten
då avgaserna nog är riktningsobero
ende). Resultatet kan utläsas i dia
grammet här intill. Undersökningen in
nebör ett oreserverat stöd för 80/100kampanjen. Om jag skulle tvingas köra
100 km/h istället för 110 km/h på min
20 km långa väg till stan, skulle jag
förlora 1.09 minuter. Jösses, jag un
drar hur lång tid jag står vid trafikljus,
letar efter parkeringsplats, slösar bort
p g a avstängda och enkelriktade gator,
för att inte tala om all tid i köer. Men
nu är det så här i världen, f'låt i poli
tiken, att beslut som inte förväntas ge
förbättrade SIFO-siffror eller är direkt
nödvändiga, undviker man.
Men när ideellt arbetande opinions
bildare satsat tillräckligt med arbete
och frivilligt satsade pengar på infor
mation, kommer allt fler bilister inse
att hastighetssänkningar är nödvändiga
och inte så tidskrävande. Då vågar P.oli
tikerna ta beslutet. Fega stackare. Skall
ideella föreningar* med sina medlem
savgifter alltid ge politikerna möjlighet
att fatta nödvändiga men beska beslut
utan att tappa väljare? Måste det
vara så? Kan inte de trötta skallarna
läsa expertrapporter innantill och ta de
nödvändiga besluten?
Idag får säkert sälforskarna resurser
och politikernas stöd då massmedia ly
ckats dunka in i Svenssons skalle att
något är snett. Men endast ett fåtal
vet att 1994 kommer vår kolförbrukning
nästan att ha fördubblats, men detta
utan att etablerade tekniker för ren
ing av försurande kväveoxider, tvingas
på anläggningarna. Några söta, men
döende sälungar har inte kunnat visats
upp till stöd för någon ettöring per kWh
för att betala reningen. Nä, politik-
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Så hir mycket kviveoxlder, kolviten
och koloxid slipper den svenska nor
malbilen ut I ollka hastigheter, enligt
naturvårdsverketa färska unders6k
nlng av 60 bllar.

erna vet men vågar inte ta nödvändiga
beslut. De har fullt upp med att hålla
sig kvar vid makten. Mönstret går igen
i andra frågor.
Men vi har väl de politiker vi för
tjänar.

Vaghultar'n
PS Jag röstade inte på miljöpartiet.
Riksdagen rymmer inte ett parti för
varje fråga.
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* De föreningar jag ovan syftade på är
främst Svenska NaturskyddsFöreningen
(medlemsärenden tel 15 15 50, medlem
savg 130 kr, pg 2166-7) och Greenpeace
(tel 11 88 28, medlemsavg 120 kr, pg
151360-5). Medlemskapen innefattar
prenumeration på resp förenings tid
ning, vilka väl beskriver miljösituationen
idag. SNF's utvärderingar av de poli
tiska partiernas miljöprogram är bety
dligt mer läsvärda än politikernas dito
av varandras program.
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emissiffi presenterar:

HENRIK
ERIKSSON
effiissiöiieii

sta rtar n u en se rl e
presentationer av vå ra före
läsa re på Elektro. Fö rst ut ä r
H e n ri k Eriksson p å N ADA.

Henrik visade sig vara ett tacksamt ob
jekt att intervjua.Jag ber honom att
berätta allt och från början.Han börjar
då förtälja om gymnasietiden på Norra
Real. Skolan var på den tiden my
cket borgerlig, vilket inte gynnade Hen
rik. Modern var riksdagskvinna for so
cialdemokraterna. Av skolkamraterna
tilldelades han ofta personligen skulden
när den socialdemokratiska regeringen
höjde skatten. Pennalism var inte ovan
ligt. I lärarkåren förekom nazistsympa
tier. En pensionerad lärare hade skänkt
ett bibliotek till skolan innehållande
mestadels Hitlerpropaganda. Gymnas
tikläraren hade sin visselpipa i en läder-

rem som han gärna använde. Ibland
ansågs dock eleverna ha varit duktiga
på gymnastiken och bjöds då på un
derhållning.
Eleverna fick sätta sig

I
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ner och titta på när en pojke som var
ovanligt tjock tvingades att hoppa över
bockar och plintar med det osvikliga re
sultatet att han trillade och slog sig.
Situationen tycks dock ha blivit
mycket trivsammare när Henrik började
på F-linjen på KTH. Årskullen bestod
av 30 elever varav 1 flicka. Hon hette
0
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Att Henrik trivs är ganska lätt att
se. Han gillar inte "slipsvärlden" som
Dessutom
han själv uttrycker det.
kändes det knepigt att ta betalt för
sina produkter på QZ. Med tiden har
NADA utvecklats till ett familjeföretag.
I samma rum som Henrik sitter fru
Gerd.Intill finns sönerna Kimmo och
Viggo samt den sistnämdes fru.
Hålologi eller hur man går
under jorden
Henrik och några vänner drabbades en
dag av insikten av att det finns massvis
med hål i marken, täckta med ett lock
som man lätt flyttade på. Om man
lyfte på locket och kröp ned i hålet så
uppenbarade sig ett fascinerande sys
tem av tunnlar för t. ex. fjärrvärme
och dagvatten. Systemet av tunnlar är
synnerligen omfattande. Inte ens kom
munen tycks ha kontroll över hela sysTill tröst för oss vanliga dödliga
kan härmed meddelas att även Henrik
haft problem att klara tentor. I ämnet
teleteknik godkändes han endast om
han lovade att aldrig befatta sig med
Detta löfte har hållits
elektricitet.
mycket väl. Han låter t. ex. sin dotter
byta glödlampor i hemmet. Henrik tog
examen vid 21 års ålder. Han tog sedan
licensiaten tillsammans med Gerd.
Jobba på TV
Henrik fick anställning på TV som ma
nusförfattare till undervisningsprogram.
Under denna tid blev han inblandad i
starten av Linköpings tekniska högskola.
Skolans ledning hade annammat den
sällsynt korkade iden att låta teknolog
erna få föreläsningar i form av inspelade
videoprogram. Henrik skrev manus till
föreläsningarna samt föreläste själv.
Iden höll givetvis inte även om pro
grammen var bra.
Efter 10 års anställning på TV fick
Henrik jobb på Stockholms Datacen
tral, förkortat QZ. Henrik blev QZ tro
gen i 11 år. Under denna tid hade han
flitig kontakt med KTH och N ADA. En
dag frågade han om NADA möjligtvis
hade någon anställning att erbjuda ho
nom. " Kan du börja i morgon ?" blev
svaret, och därmed var saken avgjord.
Att arbeta på NADA
-"Jag kan göra precis vad jag själv
vill. Om jag ägnar varenda föreläsning
åt Bellmanhistorier så kan ingen göra
något åt det. Jag får klagomål på
kursnämndsmötet, men nästa år kan
jag fortsätta med historierna som om
ingenting hänt."
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temet. Kamraterna har kartlagd stora
delar av de tunnlar som finns. Målet för
Henrik är att hitta en väg under jord
från sitt hem i Sollentuna till Teknis så
han kan gå till jobbet utan att behöva
se solen.
Ett annat av Henriks intressen är
musik. Han hanterar gitarr cello kon
trabas bastuba och tvärflöjt.Dessutom
spelar han fiol om han får ha den i knät,
som en liten cello. Om ni såg Fysiks
spex Ivan den 3:e så såg ni Henrik spela
kontrabas.
Liksom många andra så har Henrik
studerat problemet med otillräckligheten
med tolvtonsskalan. Tillsammans med
en kamrat upptäckte han efter en smula
räknande att en nittontonsskala skulle
ge mycket snygga mollterser (se artikel
här intill om detta). Man höll sig cl.Pek
på jorden och insåg att man nog inte
var först i världen med denna upptäckt.

smissiffl
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Man studerade litteratur och upptäckte
att den svenske kungen Gustav 111 hade
givit en samtida professor i uppdrag att
bygga ett nittontons handklaver. Vi
dare letande resulterade i att Henrik
hittade klaveret på en vind i gamla
stan.Man insåg med en gång varför den
inte rönt någon framgång. Varannan
tangent var vit och varannan var svart
vilket gör det närmast omöjligt att hitta
rätt (Jämför med ett vanligt piano).
Dessutom blev kvinten sämre än i tolv
tonsskalan. Man lyckades dock stämma
instrumentet och spela på det, men
någon större framgång lär inte instru
mentet röna.
Henrik gjorde en undersökning hos
matematiska samfundet där det visade
sig att alla medlemmar utom en var
intresserad av musik. Tydligen hänger
intresse för matematik och musik ihop.

Framtiden
Henrik tror att programspråk kommer
att förändras radikalt. Mer pek på
bildskärm och mus. Fåniga ord försvin
ner. Snart kan vi köpa en sällskapsdator
i affären. Han tror inte att man behöver
vara rädd för datorer. Försöket att sälja
hemdatorer till svenska folket gick åt pi
pan just därför att man inte behöver en
dator för att lägga upp matrecept på.
Vi tackar Henrik för hans hjälp
samhet och dyker upp igen i nästa num
mer med nya avslöjanden.

text &. bild: Anders Jansson
bild: Patrik

Arkivet har havererat!
Sorgligt men sant. Arkivet, som är
tänkt att förse E-Osquar och E-Osqulda
med möjligheter att skaffa sig extentor till deras tentaveckor, är i mycket
dålig kondition. Pärmen med ettans
tentor gick tydligen sönder någon gång
under våren. Papper låg och drällde
lite här och var. Intensiva försök att
rekonstruera innehållet har pågått under sommaren men faktum kvarstår, en
stor del av ettans tentor fattas. I enoch flervariabel finns inga tentor eller
KS:ar som är yngre än 1985 om jag inte
missminner mig. Även andra årskursers
samlingar av extentor är i bedrövligt
skick. Vad gör man då åt detta? Jo,

man donerar sina gamla buntar av ex
tentor till arkivet! I varje kurs brukar
man ju få, alternativt få köpa, de tre
senaste tentorna (med lösningar) som
givits i ämnet. Den bunten har man ju
ingen som helst användning av om och
när man klarat tentan. Alltså, skänk
dem till arkivet! Eventulla gamla KS:ar
är också hjärtligt välkomna.
Hur gör man då detta? Det finns två
metoder:

*

Man ger tentorna till mig direkt.
Vem är då jai;i;? Jo,

*

Anna Larsson E-85
Professorsslingan 31 ltr
104 05 Stockholm
tel 08/15 70 95
Man lägger tentorna i en härför
avsedd brevlåda eller liknande som
jag bör ha hunnit med att sätta
upp i tolvan när den här tidningen
har kommit ut. Riktigt var den
ska sitta vet jag inte men leta lite.
Skulle letandet misslyckas kan man
ju alltid ringa upp mig och fråga var
den hamnade.

Arkivarien
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En civilingenjör som
säljer

•

• • •

"Nu vet jag var skåpet ska stå"

"Jag har just upplevt några av mina mest spännande och avgörande år. Tiden efter
högskolestudierna. Nu har jag fått testa om min utbildning håller, om allt pluggande vid
högskolan var värt mödan och om framtiden är lika ljus som förr.
Med maskinteknik och marknadsföring i bagaget kom jag till Ludvika och Asea
Distribution hösten 84. Det skedde via ett tidigare exjobb för Asea Switchgear. Jag fick
jobb på projektsidan och ordentlig produktkontakt redan från början. Så ville jag ha det.
En ordentlig grund att stå på innan jag jag hamnade på försälj ningen. Under ca 2 år fick
jag börja arbeta med mellanspänningsställverk, bl.a en nyintroduktion. Jag fick lära mig
företagets rutiner och produkter. Jag lärde känna många människor ocli fick en bra start
för att jobba internationellt.
Nu är jag på försäljningsavdelningen och ingår i en grupp på tre personer som ansvarar
för Asien. På min lott ligger bla. Kina, Taiwan och Thailand. Vi jobbar mot ABB:s
dotterbolag därute och gör allt för att stötta dem med offerter, säljhjälp, teknisk
konsultation etc. Ofta kommer vi med egna lösningar som givetvis förankras på
konstruktionssidan. Vi suger också upp information för att skapa förutsättningar för
produktförbättringar och nya produkter.
Jag finns idag på ett företag som gett mig möjligheten att använda min utbildning rätt.
Det är dessutom ett företag i ständig förändring. Det skapar möjligheter.
Det var inte svårt att välja Asea hösten 84. Att välja ABB idag borde vara ännu lättare.
Ulla-Mari Gustafsson, 27 år, kommer urprungligenfrån Småland. Som naturvetarefrån
Växjö kom hon 1980 till LiTH och linjenfor industriell ekonomi. Det kändes bra attfå
kombinera ekonomi och teknik redanfrån början. Ejier exjobb på Asea Switchgear och
projektjobb på Asea Distribution arbetar Ulla-Mari nu påförsäljningen på ABB Distribution i
Ludvika, där hon redan märkt att ABB kunnat erbjuda henne ett arbete som passar hennes
utbildning. Hon arbetar medförsäljning av mellanspännings- ställverk till Asien ochfår en
utmärkt möjlighet att kombinera sitt ekonomi- och teknikkunnande i internationell miljö.
ASEA BROWN BOVERI är världens störstaföretag inom elektroteknik. Företaget
har över 180 000 medarbetare i över 100 länder och 100 miljarder i omsättning.
Huvudinriktningen på forskning och utveckling är energiteknik. I Sverige har ASEA
BROWN BOVERJ, inklusive Räktgruppen, 35 000 medarbetare inomforskning, till
verkning, marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommuner.
Stora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås och
Växjö.

ABB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

Il

ASEA BROWN BOVERI
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emissiöiii Presenterar:

ansli-E
Om man tar trapporna vid Lindstedsv. 14, förbi Vax- Ka b och Studievägled n i ngen , kommer
man u p p till elektros kansli. I syfte att att lite nä rmare utröna vad som försigår bakom
glasdörren i nvid E6, gjorde effiiffsiiiiiäii ett litet besök .
På kansliet jobbar fyra personer, in
nanför första dörren till vänster sitter
Inger Larsson, kanslichef, tillika vår cis
eron under denna vandring i maktens
boningar.
Vad sysslar �an då med på kansliet?
Jo, först och främst ser man sig som
ett serviceorgan till en rad grupper på
skolan, som te x Linjenämnden och Sek
tionsnämden (Ungefär LNE's motsvar
ighet på forskarsidan) samt inte minst,
teknologerna.
Vad gäller servicen till de olika
nämnderna, så står ofta kansliet för
framarbetandet av olika förslag, som
budget och inköp etc. Dessutom är
har en hel del beslut delegerats från
nämnderna till kansliets olika befat
tningar. Som ett "teknolognära" exem
pel kan nämnas godkännandet kursval
i de högre årskurserna.
Vi skall nu ta en titt på de olika per
sonerna, och lite av vad de sysslar med.
Först ut är Barbro som sitter direkt
till höger innanför glasdörren. Det är
non som (förhoppningsvis) godkänner
din praktik när du stått och jobbat en
hel sommar med de sjutton veckorna
avlägset i sikte. Oftast är det väl till
STVLE man vänder sig i när det gäller
praktiken, men det är alltså hos Barbro
som det riktiga avgörandet sker. Vi
dare handhar hon enstaka kurser, som
när Kalle som läset vid universitetet
fått för sig att TET skulle vara en rolig
liten kurs. För att Kalle (och alla vi
andra) skall få oss precis lagom med
TET till livs, försöker Barbro också
utarbeta vettiga lär- och timplaner för
linjen. Och som om hon inte hade
tillräckligt att göra ändå så är hon
dessutom sekreterare i linjenämnden.
I nästa rum håller Lena till. Hon
håller mest på med forsknin�ssidan och

sektionens administration, men lär vara
lika trevlig för det. Så för att få med
henne att göra torde en doktorandplats
eller dyligt vara rekomendabelt.
Mitt emot finns för det mesta Johan
Fehrman, studierektor för de (numera)
tre första obligatoriska åren på Elektro.
När så de tre åren är till ända, är
det Johan som kollar kursvalet och
godkänner detsamma. I samma person
återfinns också kansliets datorfreak (the
one and only!!!) som ofta påträffas med
fingrarna i tangentbordet och näsan
mot den alldeles egna microvaxens stora
vita skärm. Som en konsekvens därav,
är han ansvarig för linjens datorer; Elin,
Elmer, Ella, Elton. . . det börjar bli
många nu! Dessutom finns det en del på
Electrum i Kista att räkna in i skaran.
-" Massa roliga skall det finnas där borta,
vad var det nu dom kallades?. . . PC,
eller något liknande, tror jag. . . och så
någon vax och lite annat" säger Inger
och riktigt demonstrerar sin måttfulla
erfarenhet av ämnet.
Så till sist Inger själv, kanslichef
med ekonomin som huvudsyssla. När
vi skall precisera hennes egna arbet
suppgifter blir det bara ett enda stort:
Pengarna, dvs budgetförslag, fördel
ning av medel till institutioner etc.
På bordet hittar jag en gammal gum
mihätta för en fingertopp, kanske ett
minne från den tiden då kassaskåpet
innehöll riktiga sedelbuntar. Numera
räknar Inger pengarna på datorskärmen
när hon tappert försöker få de knappa
anslagen att förvandlas till den " jätte
bästa" utbildning vi alla vill ha. Lin
jen får för närvarande 26.800 kr per
E-Qsquar och år, och det är ganska
knappt om man jämför med vissa av
KTH's Övriga linjer:
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Linje

Kr/X-Osquar &. år

A

35.000
34.000
33.000
32.000
31 .000
29.000
29.000
27.000
27.000

K

L

D
B

F

T
E

M

Härav kan alltså utläsas att arkitektur
och kemi toppar, och att endast maskin
ligger någon tusenlapp lägre än elektro i
utbildningsanslagen. Medel-Osquar får
ungefär 29.500 kr per ·år. Fick elektro
det skulle det innebära nästan 3 nya
miljoner, att jämföra. med linjens brut
toram på nuvarande ca 28 milj som skall
räcka till både utbildning och forskn
ing. (Då kanske man skulle ha råd att
köpa sig lite mer meriterade assisten
ter i vissa ämnen! CHE's anm.) På
kansliet och i nämnderna. kämpar man
hårt för en gynnsammare fördelning,
men som vanligt är det svårt att vinna
gehör när man behöver mera pengar.
Något annat som Inger skulle vilja
ha är en buss, en riktig stor buss alltså!
Den skulle målas vit och gå mellan Elec
trum och KTH för att underlätta för
teknologer med kurser i kista. N ågra
turer, avpassade efter schemat ( t ex för
och eftermiddagspass) och en chaufför
som övriga tiden tjänstgjorde som vakt
mästare eller dylikt skulle säkert fungera
utmärkt. Tyvärr kostar en buss en hel
del pengar och bussindustrin har visat
ett mycket svalt intresse för att skänka.
ett av dessa fordon. Man vill nämligen
ha en buss av något fräschare årgång
än den beryktade PQ-bussen, så SL's
utrangerade är dessvärre inte aktuella i
det här fallet.
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Lite pengar har man iallafall att Vill man ha pengar skall man dessutom
disponera, på frågan varför det blev försöka med den uppsj ö av fonder och
sju övningsgrupper åt nOllan just i år, stiftelser som finns. Ett tips är Anders
svarar Inger att man från linjehåll länge Malme's Fond. Riktigt goda chanser
velat utöka antalet grupper för att få har man om man skall åka någonstans i
mindre folk i klassrummen, men först i Europa; England, Frankrike eller Tysk
år fått pengar så det räckte. Huruvida land exempelvis.
detta är det bästa sättet att försöka
Under besöket har Inger ganska ofta
förbättra undervisningen i övningssal betonat att kansliet till stor del är till
arna torde dock vara osagt, en jämnare för teknologerna och deras väl. Om det
kvalite på assistenterna och en därav är något som är galet, någonting fel,
minskad turbulens mellan grupperna eller varför inte? något verkligt bra, är
vore troligen ett nog så effektivt medel. man alltid välkommen upp på en prat
Men det skulle säkert kosta lika mycket stund. Om man har tur kanske man
rentav kan bli bjuden på en kopp kaffe.
det.
Linjenämnden har också lite pen Den gängse gången för sådana ärenden
gar för andra aktiviteter, nämnas kan är ju annars studienämnden och SNO
att Elab och mottagningen delvis finan (som ofta är uppe och hälsar på), men
sieras av LNE. Dessutom kan man söka det går hur bra som hellst att också
sk. internationaliseringsmedel om man vända sig direkt till kansliet.
vill åka utomlands och praktikjobba,
Nu börjar intervjun lida mot sitt
göra sitt X-jobb eller kanske rentav slut och jag påpekar försiktigt att klock
studera. Om man är uppe hos Inger och an hunnit bli halv fyra (fredag efternud
tigger tillräckligt ofta och är tillräckligt dag) och Inger utropar
trevlig kan man få sig en duktig slant. -"Oj är klockan så mycket, jag som
(Läs mer om detta i Mats Kindahls måste förbereda mötet på måndag. . . "
artiklar i detta och nästa nummer.)
I ord och bild, för P.ifäR!_i�[�l1

Patrik
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Rollin ' down tl1e river ...

Sedan Quarnevalen 1981 har det varit
Squ VALp varje år som det inte varit
Quarneval, dvs 82,83,85,86 och fram
förallt 1988.
Den 12 maj kl 1408
gick startskottet för tävlingen, och årets
tema var "fantastiska sätt att ta sig
fram på vatten".
Ekipagen sjösattes vid Rålambshovs
parken, och forslades längs Norr Mäl
arstrand på allehanda vis. Framfors
lingssätten varierade, allt i från padd
ling med händerna, trampning, och seg
ling till det föga eleganta hinkning.
(Hinkar fastbunda i snören kastas fram
åt, när de vattenfyllts hivas de in).
Vilken farkost som vann vet jag inte
säkert, men jag tror det var den rosa
raggarbilen med jättestereon.
Elektros enda bidrag var Wheat
stones Brygga, se bild. Andra sek
tioner hade varit betydligt flitigare med
bidrag, bla Maskin. En flytande, röd
folka-bubbla hade de snickrat ihop. Inte
dåligt. Motorcykeln på traktorslangar
( se bild) var också deras skapelse, men
mest jubel fick den när den välte, efter
att ha stänkt vatten på publiken. En
annan farkost ifrån Kemi, en jättelik
molekylmodell av den så populära (xlle
hunden, sjönk omedelbart. Den gick
ner i spagat vid sjösättningen.
Vädret var perfekt under dagen,
och en jättelik publik hade samlats
längs stränderna. Ett stort antal fritids
båtar besåg evenemanget ifrån vattnet.
Iland kunde man. inhandla sig ett pro
gramblad, Blasquan, med diverse
småroliga texter. Klart lyckad dag!
Missa inte nu i vår!
För BifJ�Ri�@R

Vi flyter med strömmen ...

bild:
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SOLASTAFETTEN 1988

Jag halkade in i laget p å ett bananskal!

Sent omsider kommer nu denna re
seberättelse som behandlar solastafet
ten. Vad ä.r nu solastafetten frågar sig
säkert den ovetande. Läs och lär: Sola
är en storslagen studentstafett mellan
Göte borg och Karlstad som avverkas i
31 sträckor. I årets upplaga 6-7 maj
deltog 120 lag.
Det hela började med att 30 trötta
E-teknologer samlades vid Lilje- hol
mens T-banestation redan klockan åtta.
Den 31:a behagade komma först en
timme senare. Därefter trängde vi ihop
oss i fyra stycken mini- bussar och drog
iväg till Göteborg. Resan gick som
smort och efter några timmar var vi
framme och klara för start. Vi fick en
flygande start med stålmannen i spet
sen. I början gick det till och med fort
are att springa än att åka bil eftersom
vi irrade oss fel bland hemska bilköer.
När den första nervositeten och täten
släppt fick vi riktigt bra snurr på servi
cen samt löpandet och vi nådde första
etappmålet i Lilla Edet betydligt tidi
gare och lättare än vi hade räknat med.
Klockan var nu elva och det var
dags för omstart i mörker. Därför hade
vi utrustat oss med en emittera,J1de
ljusstav så att vi kunde känna igen vår
deltagare. Och på den vägen sprang vi
sakta men säkert hela natten.
Stafetten förflöt under dundrande
påhejningar från oss andra och vid femti
den på lördagen nådde vi äntligen Karl
stad efter 27 tröttsamma mil. Väl i mål
visade det sig att vi hamnade på 35:e
plats (det var inte så illa), långt före
Elektro Västerås.
Efter segerbanketten på Restaurant
Gustaf Fröding begav vi oss till den avs
lutande, pulserande, svettiga, härliga
festen på Högskolan.
Vi vill tacka Vattenfall för den gene
rösa sponsringen som gjorde det här
äventyret möjligt, och PRIPPS som höll
oss flytande med sportdryck dygnet
igenom.
Du som tycker att det här låter
kul, prata med Idrottsledaren eller vice
Thomas Werner E-86 och håll ögonen
Öppna i början p å · nästa termin då
anmälningar tas upp.
Och glöm inte all annan rolig idrott.
Titta på vår anslagstavla i Tolvan.
Ha det bra Önskar,

Förfadder förevisar företräden...

Bosse och Thomas.
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Hela stora feta laget (nästan i alla fall):
Öt1ersta raden fr.v. Bengt Carlsson, Hans Dovner, Michael Eriksson, Micke Jonsson, Erland Almström, Mats Båvegård,
Johan Näslund, Erik Appelqvist, Roland Stenberg, Theodor Berg
Mittenraden: Johan Eriksson, Torbjörn Möller, Nicklas Branting, Claes Andersson, Johan Sandfeldt, Bengt Häll, Mats
Hugosson, Thomas Werner
Undre ra.den: Marie Gustavsson, Elisabeth Jändel, Lena Helge, Karin Heden, Pernilla Sönne, Maria Jönsson, Anne Pekula,
Inga Sundborn, Anette Karlsson.

Åldrig I Denna Sektions
historia har det varit så viktigt att
skydda sig som nu!
I egenska p av te knologrepresenta nter i skyddskommittee rna
h ä r på skolan har vi fått ta del av i nformation, som vi hä rmed
vill dela med oss av:
#

Karta med KTH:s återsamlingsplat
ser efter utrymning vid brand finns
i årets kårkatalog. För oss gäller
i första hand E l och i andra hand
F2. Återsamlingsplatsen bör alltid
uppsökas efter utrymning, särskilt
om du behöver omplåstring, sak
nar eller tror att du är saknad av
någon. Efter brända tentor är det
återsamling på Kårens tentapub!

# Råkar du ut för olycksfall under sko
larbetet (förutom brända tentor),

hör av dig till oss så fyller v1 1 en
arbetsskadeanmälan.

#

Hälsoproblem? Ring till sjuksköter
skorna på Studenthälsan, mån-fre kl
8.30-11.30 på telefonnr: 15 91 11.
Där finns även läkare, psykologer
och kuratorer att tala med (efter
brända tentor. . . ?)

#

Vid stopp i avlopp, översvämnilfgar
och kalla radiatorer eller liknande
kan man ringa Driftcentralens fe-
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lanmälan: 790 9000 (dvs internnr
9000). Gäller även brända glödlam
por. Interntelefon finns i en grå låda
vid porten mellan ingångarna till F1
och F3.

#

Har du några synpunkter ( =klago
mål?) på undervisningslokaler, toa
letter el dyl, kontakta oss så får vi
se om något kan göras åt saken.

Har du läst så här långt är du antagli
gen intresserad av arbetsmiljö- och sky
ddsfrågor. Går du dessutom i ettan
eller tvåan, så kommer du att behövas
i framtida skyddsarbete.
Elektrosektionen behöver skydds
kommit teteknologrepresentantsu pple
anter och framtida ordinarie dito.
Hör av dig till oss!!!

Åke Laneus 08-760 08 49
Johan Sandfeldt 0758-351 85
Hellre utbränd än innebränd!

effiissiiiiiiö
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Sommar, Sommar, Som ...
Ja så var då å rets esq uader ti l l ä nda, rubriken ä r för övrigt ett försök att illustrera de
första dagarnas väder. Det va r riktig som mar med en skina nde sol och ett sva l kande hav,
men kanske l ite väl svaga vi ndar. Att det sedan bra kade lös m ed ösre�n och halv kuli ng
resten av veckan ä r väl i nte mer ä n rättvist. Dessutom fa n n s j u en va rmande bastu till
hands de kvällar det va r som värst.
Det började söndag kväll i Napoleon
viken, sakta och värdigt gled båt efter
båt in i viken, med epsilonflagg och
humör i topp. Knappt hade folk kom
mit i land förrän rykten började cirkulera
om att Staben Emeritus hade haft en
lättare bottenkänning i inloppet. Hur
det igentligen var med den saken vågar
jag inte orda om, men lite sannigshalt
brukar ändå ryktan ha. Hur som hellst
hälsade CE båtarna välkomna och de
lade ut årets sångböcker, tyvärr hann
n ågra besättningar krypa till kojs före
(Det tar en faslig tid att
besöket.
besöka en massa båtar.)
Dagen därpå bestod av en lugn
seglats upp till Säck.Vackert väder var
det som sagt, och det var mer än en
esquaderman som tog sig ett svalkande
dopp i kölvattnet under färden. I den
på eftermiddagen lugna viken vid Säck
hade ett ungt par förtöjt sin segelbåt
och hoppat i land för att avnjuta en
stilla kväll i skärgården. Emellertid
Martin Bakusin och hans besättning på det tredje dygnet av kappseglingen
verkade de ta det hela med fattning när
viken sakta fylldes med esquderbåtar
från både Maskin och Elektro. Det
hela var allt annat än planerat, men lite
kontakter över sektionsgränserna ute i
det gröna är ju bara trevligt. Kvällen
bjöd i övrigt på allmän korvgrillning
och en härlig sång- och visstund på
berget med ett par av sektionens goda
gitarrister i centrum. Senare drog sig
besättningarna ned i sina b åtar för att
vila lite inför morgondagen, d å det
ryktats om kappsegling.
Och kappsegling blev det också,
men "bara" en träningssegling, med
äran som första pris, inför den riktiga
kappen i slutet av veckan. Därför var
banan ganska kort, ner runt Möja och
sedan upp till Lillkastet på lngmarsö
Där mötte Televerket Radio som bjöd
på såväl mat som drycker med pro
cent. Till maten offentliggjordes också
dagens resulat, segrare blev Say No
More, skeppare Mats Lindström. Vi
dare utdelades ett specialpris till skep
paren Anita Frisell, för hissandet av
Engelska flottan har siktats vid Vinga
en upp och ned vänd spinnaker under
tävlingens gång. Nämnvärt är ocks å
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Staben Emeritus äventyrligheter som
för dagen bestod i en osäkrad pul
versläckare som gick bärsarkagång i ma
skinrummet precis innan start, varför
man missade densamma med en dryg
timme.
Som tur var fanns det under kvällen
en liten lada till hands, som skydd mot
det tidvisa regnet. Under natten vred
vinden dessutom kraftigt och framåt
fcnuiddagen låg den på, rakt in i viken.
Smärre kalabalik blev resultatet när
några ankaren lossn.ade och en hel drös
båtar tjU slut låg och tyngde på ett
par an'k'�re. Det hela förlöpte dock
utan större missöden och flottan kunde
i grått väder ta sig vidare mot Lökaö.
Här var det så dags for "årets es
quadergrej", den flytande bastun gjorde
entre och hälsades med hurrarop och
allmän glädje. Den var redan uppel
dad vid ankomsten och snart var det
kö till de åtråvärda platserna. Viss in
stabilitet i sidled gjorde dock att det
hela tidvis svängde rejält när både ag
gregatet och sinnena gick på högvarv.
Torsdag morgon, och äntiigen dags
för den riktiga Pripps-Kappseglingen!
Banan var dagen till ära både lång och
varierande med en kraftig sväng innåt
land före målgången utanför seglarskär
gårdens Mecka, Sandhamn. Lite för
lång var banan för esqaderns långsam
maste båt, en Hearlie med lystal 0.83,
som direkt på morgonen kastade in
handuken och istället åkte direkt till
Sandhamn och gick på krogen. För
spänningens skull väntade man med
prisutdelningen och resultaten till fre
dagskvällen, så alla fick nöja sig med
bastu (lite stadigare förtöjd den här
gången) och sedvanligt fylleraj på ber
gen.
Det är plötsligt fredag, Esquaderns
sista heldag. Förbi Sandhamn för en
;ista bunkring, påfyllning av gas etc
inför återlämnandet av båten. En gan
ska odramatisk segling för de flesta,
dock med en lite krånglig avslutning för
den båten som hade godheten att hjälpa
staben med mattransporten Över viken,
TACK! På kvällen så prisutdelningen
med månget ölspel från Pripps men
även diverse nyttoprylar för de bättre
placerade båtarna. Vem vann då? Jo
som vanligt, Attiram, som därmed fick
behålla bucklan från ifjol.
På lördagen var det då dags att
säga farväl Över sedvanlig champange
frukost, både mat och champange gick
åt och en del gjorde nog klokt i att hålla
sig borta från roder och tampar under
hemfärden.

Bastun som värmde gött

Staben i blåsväder

Pelle Petterson, A ustralia
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Om jag själv inte varit med i årets
stab hade jag naturligtvis tackat för
den bästa esquader jag någonsin delt
agit i. (Att jag före denna tilldragelse
sammanlagt varit ombord på segelbåtar
mindre än tolv timmar hör emeller
tid inte hit!)
Men som det nu är
förbjuder min blygsammhet dyligt in
ternt smicker.
Jag hoppas att vi ses nästa år i
en sprillandes ny och härlig esquader,
som bastubyggare kan jag också lova att
såvida inga vandaler sänkt eller satt eld
på den, så blir det esquaderbastu äveri
nästa år!

Till sist vill vi tacka följande vänligt sin
nade företag, vars olika bidrag möjlig
gjort årets Esquader och inte minst den
flytande bastun.

Televerket Radio
Svenska Pontonhamnar A B
Magnussons Transport A B
ASG Nyköping
Pripps
Ekesiöö Byggvaror
Beijer Byggro
Trygg Hansa
Elfa AB

Patrik
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SKALARmusiken tour

Hej nOllan och alla andra !
SKAL Ä Rmusiken har återigen varit på
Europaturne. För den oinvigde kan vi
tala om att kongl. 1. SKAL Ä Rmusiken
är Elektrosektionens alldeles egna or
kester, men trots det finns det skojigt
nog, medlemmar från andra av skolans
sektioner. Denna sommar, liksom före
gående år, åkte vi· på turne i Europa.
En verklig höjdarresa. I år har vi
försökt korta ner reseberättelsen något.
För den ohejdade SMusKentusiasten,
som vill veta mer, har vi ett gott råd.
Läs mellan raderna !

Lördag
Tidigt, tidigt; vid 0 -rycket på mor
gonen "invigdes" årets resa. Tyvärr
kunde inte bussen åka, ty vi saknade ju
färdskrivaren; den svarta lådan. Efter
ha delat upp sig i två gäng, trotsat
hemliga agenter ,letat efter skrivmask
iner etc.; fick vi tag i lådan.(Ett litet
TACK till två okända: KS och A�O.)
När nu detta var avklarat vidtog ett
OST&vin-kör, som var totalkul. Detta
höll på fram till strax innan första 1/4delen av dygnet hade passerats. Då vi
med pommacliknande dryck firade, att
vi fick åka ifrån vår lokal. Bussföra:ren
lade kompassen mot Liseberg. Vi andra
invigde dock BussBaren, som vi lånat
av vår vänorkester Lithe Blås, med ståt
och pompa. Väl inklivna på Liseberg
startades en tradition för resan. Det
började totalregna. En kul regnspel-

Tråkig bildtext
ning tack vare en regntrotsande publik.
Vi prövade sedan givetvis alla attrak
tioner, innan vi åkte till slöjdskolan för
att sova i takt med Sommarklubbens
Disco, som var lite för fina i kanten för
att ta emot jam-gäng

Söndag
Vi startade tidigt denna morgon för
att hinna med Helsingörsfårjan, efter
som den går så sällan. På grund av
detta inmundigades frukosten i bussen.
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Maten fixades denna gång, liksom alla
gånger vi åt spontant, utav Hasse "Hat
ten" Larsson och Maj "Catarina Wale"
Ken. Väl framme i Köpenhamn plock
ade vi fram allt för en attaquespel
ning på Ströget. Mycket folk, men lite
pengar. Det kanske berodde på, att
skämten var lite väl. svårförståeliga. På
eftermiddagen gick vi på Tivolit. . . det
började regna. Middagen skulle ätas
långt,långt bort . Tydligen hade de
ansvariga tyckt att vi behövde motion
era.
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Måndag

För att vi verkligen skulle hinna med
en färja, som gick 2 timmar innan
den vi bokat in oss på, gick vi upp
3.30. Kompassen pekade mot Legoland.
Då vi klev in på Legoland, började
det givetvis regna. Efter det att vi
hade spelat, gick vi runt och tittade
på detta enorma miniatyrlandskap. Till
slut när vi hade lekt färdigt, så åkte
vi mot Västtyskland och staden Ratze 
burg. På vägen dit dracks det otroliga
mängder Läskeblask. Trots att vi kom
fram sent, hindrade inte detta delta
gande i en tysk tältfest.

Tisdag

På något outgrundligt sätt lyckades
vi ta oss runt en sight-seeingtur på
eftermiddagen, trots tröttheten. Då
fick vi se delar utav "järn- ridån" och en
del historiskt kring staden Ratzeburg.
Därefter spelade vi vid en badstrand.
Reg Net kom också till slut. Efteråt
badade vi, tills dess att vi skulle åka
till stället, där vi åt våra måltider, för
att där spela i trädgården. Ett riktigt
attaqueregn började då "All of me" :s
sista ton spelats. Vi fortsatte dock
en stund senare inomhus. Sentomsider
kunde vi hugga in på middagen. Den
höll på tills långt efter midnatt.

Vi prövade Legolands attraktioner.

Onsdag

Efter en bastant frukost for vi mot Han
nover. Väl framme packade vi in oss
på ett vandrarhem, som låg nära nöjes
fältet, där vi spelade på kvällen. Det
reg. . . I Hangover finns det en dryck,
som varje läsare av denna artiklel borde
pröva, som endast finns där. Den
heter Liittjelage. Efteråt prövade vi
nöjesfältets alla maskiner, innan det var
dags att gå hem.

Torsdag

På förmiddagen gjorde vi ett studiebesök
på bryggeri Gilde.
Ett upp- skat
tat besök som avslutades med att vi
bjöds på lunch. Den innehöll en massa
gott att dricka men tilltugget var ingen
höjdare. Påföljande eftermiddag var fri,
vilket innebar att många lade sig på sof
flocket. På kvällen honkade vi på det
vanliga stället. En del medlemmar i vår
orkester tröttnar dock aldrig på att lira,
såde jammade ett par timmar, innan de
kröp till kojs. Somliga knoppade inte
utan gick RUK-ronder.
Tjoho vilken toppenfest.
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Fredag
Efter frukost med mjukost blev
I vi guidade runt den gamla
hansastaden Hannover. Reg' net tilltog rejält, då vi tittade
på Europas största fontän.
Vår något våta guide ville
nog åka raka vägen hem, men
vi tyckte det var intressant,
så hon fortsatte. Efter två
kvällsspelningar bjöd SMusK
på läskeblask. Tjoho vilken
toppenfest!
Lördag
Morgonmålet åtnjöts av
många vid lunch tid, varefter
vi åkte in till centrum för at
taquespelning. Givetvis mu
sicerade vi även denna kväll
på nöjesfältet. Givetvis re. . .
det då också. SMusK bjöd
på saft. Drickandet fortsatte,
och det blev . . .

Söndag
utan att någon lade märke till det. Vi
åkte iväg mot Sverige. Till slut kom
vi till Helsingborg, där Limpan gick
av enligt tradition. Efter en hetsande
Sverigeresa såg vi snart doi:k vår kära
Qlouaque igen. Tjoho vilken toppenfest
I

Du kanske vill åka på en lika tråkig resa
någon gång. Du kanske dessutom kan
vill vara med och spela/dansa i SMusK,
ring då genomtrevliga
Anna Stenflo

eller

Per Åkerlind
tel. 99 19 90

tel. 15 80 79

PS. Till slut måste jag få dra en av
sommarens sämsta:
Förr i tiden svingade en del sig upp i
karriären sängvägen. Men nu i och med
Ebbe Carlsson-affären så har det visat
sig att, det tydligen går bra bakvägen
också. DS.
Knäskål & Välkommen

Oj vad jag gillar spagetti!!!

Svampen
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fula
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Hlk

"Offi<\18<. E>J e.utL002.ER EOI'\ �.SEJ'<:
TVs�S � Ta)
6',cf164 AT?;:M�
l'ER I

Jlme-t-,Rt..:
-r

--

-��� �� . ... tef!:'e�'--

ca::

F.ARL.l6A,.- ....
�
51� N62. I.. 6�
VAllNEr'

24

vE1'W-.I l ceJ.
\..JUA si;,,.ce.l
Tt2Ett!6t5�

·�

·ev ·T'E(J, • .

��
J"G�
sil>vtBI

atte

••

EN STANDIG

UTMANING

Nr 5-88

Forsränning
Under Valborgshelgen var det återigen
dags får den traditionella forsränningen
på Fyrisån genom Uppsala.
Förgäves sökte vi efter MS-Epsilon
som enligt ryktena skulle existera men
utan resultat. Med stor möda lyck
ades vi få tag i 5 traktordäckslangar och
ett 10-tal lastbilsdäcksslangar att bygga
något hejdlöst av. Vilda rykten hade
sagt oss at farkosten måste vara oerhört
hållbar och säker för att man Över
huvudtaget ska ha en chans att Överleva
evenemanget. Under en provbyggar
kväll försökte vi använda våra kun
skaper från första mekanik tentan och få
fram en duglig farkost. Byggförslagens
fantasifullhet stod helt i proportion med
kvällens ölkonsumtion.
Väl uppe i Uppsala började vi bygga
ihop vårt flytetyg för den slutgiltiga
färden. Efter avslutat bygge gick vi
utefter stranden för att beskåda de
beryktade fallen och blev något snopna
när vi fick se de minst sagt ynkliga for
sarna. Här stod vi nu med en farkost
med 1 1 tons flytkraft och byggd för att
klara Niagara och såg nästan besvikana
oss den fruktade forse'n. och det gick
ut. Snabbt gjordes. vissa omjusteringar gå sönder.
som en ilning genom kroppen när man
Starten
gick
och
äggen
kom
genast
på farkosten för att det åtminstbne
plötsligt
åkte utför fallet för att sedan
flygande
från
alla
håll.
Vi
närmade
skulle finnas någon chans för den att
landa i ett väl skummande vatten, allt
under publikens tjut och gynnande av
den svenska ägg- och tomatindustrin.
Under resten av loppet gjorde vi tappra
insatser för att stänka ner publikum så
mycket som möjligt med gott resultat
även om en handdriven brandspruta
hade varit lämplig utrustning.
Väl i mål fick vi diplom och tygmärke
att nita fast på åverålen. En snabb
och trång dusch bjöds det på innan.
det bar av mot en silllunch för alla
tappra deltagare. Kvällen avslutade
vi på Stockholms nation och i dansens
virvlar kunde jag inte låta bli att fun
dera på, och också komma fram till
att en farkost som brister nog har ett
högre publikvärde än en som håller. Så
därför:
Fram för bräckligare farkoster

Text: Anders Sellin E-87
Foto: Fredrik Elinder
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Tidi gt i våras ...
var det vå rba l , lite avlägset
n u , men för sa kens skull kom
mer h ä r ett litet reportage. . .
Oj oj oj, så var den på igen, fracken, den
varma kladdiga, omständiga. Tjugo
minuters promenad hemmifrån ner till
Sheraton och värmen är klart märkbar.
Fast när rocken är av så ser det hela inte
så dumt ut! Nästan stiligt rentutav!
Årets vårbalskör gick alltså av sta
peln å Hotel Sheratons salonger, in i
entren, bort till garderoben,
- Nämen godda!, så du står och köar för
att bli av med kläderna du å.
- Jovisst, en måste ju bli av med lite, så
där ja!. . .
uppför trappen till det övre planet, och
se! Där hänger ju sektionens stolta fana
över foajen.
- Hf"j på dej,
- nej men är du också här! Hur är det?
- Jo tack bra! Förresten hur gick det på
tentan sist?
- Käpprätt åt. . .
- Inte alls? Det var ju synd!
- Vacker klänning du har!
- Åhh, hemmasydd till på köpet, jovisst
blir det billigare så!
Osv. Osv. Osv.
Snart börjar bordsplaceringen dra åt
sig uppmärksammheten, trängseln är
tidvis sto1 kring de magiska listorna,
tndast de inbjudna celibxiteterna som
fått ett alldeles eget rum att husera i,
kan riktigt slappna av. I ett annat rum
är det desto nervösare, där 1epas det
friskt inför interna sångaxtävlan.
Efter mycken väntan, (man var ju
där i tid och mer däxtill) Öppnas så po1tarna och in väller allt det vackra, letar
bord och lugn efter ett tag ner sig. Mid
dagen förflyter sakta under det att di
verse tal, medaljutdelningar och andra
spektakel passerar, givetvis uppblandat
med frekvensnormalens sånger. Mot
kaffet vidtog den interna sångartävlan,
en skön kontrast till det tidvis utdagna,
men därför på intet sätt tråkiga, pratet.
Segrare i ojämn men tidvis god konkur
rens, blev doun Tord Karlin - Håkan
Holmkvist, iklädda varsin vacker peruk
av gräll och krullig karaktär.

The winners
När så middagen var till ända och
några valser avklarade, började det bli
dags att ta bussen till MF för tradi
tionellt eftexkör. Men det kom aldrig
någon buss! Vi väntade och väntade
och väntade. . .
men fortfarande ingen buss. Till slut
fick man en hygglig SL-chauff'or att ta
en 1eservbuss till ändamålet, så att vi

28

kunde komma upp till MF. Där vidtog
lite mer disko-aktiga toner som räckte
ända fram på morgontimmarna. En
och annan frack sågs envist sitta kvar
ända fram på sillfrukosten. Om denna,
som var ett kapitel för sig, skall det inte
ordas allt fö1 mycket om, men det var
roligt, även om det blev lite väl kladdigt
längs mittenbordet varefter tiden led.
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Så var det då dags att vandra hem
måt fram på morgonkvisten, det är en
ganska speciell känsla det där, att gå
hem klockan åtta på morgonen i full
högtidsmundering, höra fåglarna sjunga
och möta en och annan förvånad hund
ägare på morgonpromenad.
Kort och gott:
Vårbalen var ett mycket trevligt ar
rangemang, jag tror nog jag skall gå
nästa år också. (Bara studiemedlen
räcker till.)

Bild

: Bertil

Text??? : Patrik

"Fem glada elektriker",
som inte vann . . .

SRKB-89:s ruta
SRKB - StudieReseKomitte B, för dig som inte
visste
Idag - 7 september - sätter arbetet igång på
allvar. Tiggargrupper delas in och dito material
ut. Har du missat detta och redan är anmäld
kontakta TiggC snarast eller någon annan i
styrelsen.
Absolut Dead-Line för anmälan är fortfarande
1 okt -88.
Det kommande läsåret blir jobbigt men belön
ingen hägrar vid horisonten. Tidigare researr
angörer hävdar att halva nöjet var just arrange
manget ...

S R KB-89:s styrelse
genom sekr Katarina Cedermark
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GRATIS FEST
nOllan!

-----·- -

Kom på gratis fester i gasquerna två gånger per termin!
Vilda fester!!! !
Är Du stadgad rekommenderas stadgeändring (poppilärt tema)!
Alla elektriker får komma!
Njut av:

1 - Billig mat/öl
3 - Gratis pladder
C - Gratis live-underhållning med nyskrivna låtar
På dessa sk SektionsMöten ansvarar MusikBorgarRådet för pyngt C.
Sedan SO-talet håller sig nämligen E-sektionen med ett MBR som på
sektionens bekostnad förtär returglasförpackad öl till ett antal av fyra
stycken på nämnda SM, för att sedan framföra ett opus, styrelsen .och
mötet till fromma.
Präglas då denna glättighetens funktionärspost enbart av bifall och
ovationer, lättjefullt glädjerus, ölets och ärans sötma samt långa
viloperioder mellan sektionmötena?
Ack, nej, så fel....
Även MBR har en grå vardag, vars slit bakom kulisserna kanske
inte uppmärksammas. Denna slentrianmässiga, i längden svåra och
monotona huvuduppgift härstammar också från SO-talet: MBR skall
själv eller genom bulvan inte bortföra klockorna i Stadshustornet.
Vilken bagatellartad fjutt-syssla, tror nOllan nu, MEN: Ponera att
klockorna en morgon inte ljuder längre. De är borta. Försvunna.
Detta skulle givetvis väcka visst uppseende. Vissa kanske säger
"kul grej", andra hänger dit sina egna klockor, men många skulle
säkert ta anstöt.
Spår följes. Hetsjakt.
Löpsedlarna dagen efter:

SKANDALÖS TEKNOLOG
HAFFAD PÅ T-BANAN:
"JAG KUNDE INTE HÅLLA MIG..."
eller

'• •' •' •' •' •' •' •' •' •' •'

STADSHUSTRAGEDIN:
"DET BÖRJADE SOM EN LEK. .. "
HAN HADE KLOCKORNA I SMECKEN:
"DET SÅG JU SÅ SKOJ UT.... "

För att undvika en sådan penibel situation måste jag nu
koncentrera mig på denna näst intill impossibla funktionärsuppgift,
och hoppas att vi ses på nästa SM. Utan stadshusklockor.Tjillevipp!

Per Willars, MusikBorgarRåd.
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Bättre ZENt än aldrig ...

1974 kom " Zen och konsten att sköta en motorcykel" av Robert M Pi rsig ut på ett litet
bokförlag. Den blev n ästa n gena st en succe, och är fortfa rande idag något av en k u ltbok.
Enligt en del personer har man i nte ens yttra nderätt, om man i nte ha r läst denna bok. N ä r
den n u kom mit i M å n Pocket, så beslöt j a g m i g för att läsa d e n , något jag i nte ångrar . . .
Handlingen i boken är närmast ba
nal. Eftersom det är en självbiografi,
utgör författaren själv Jag i boken. Han
berättar om sin resa på motorcykel,
med sin elvaårige son, genom ett par av
USAs nordligare stater. Dag för dag får
vi veta hur kallt det var på morgonen,
vart de ska åka, osv. Men detta är bara
ramberättelsen. För varje dag får vi
ett litet föredrag om filosofi, och alla
föredragen tillsammans bildar dels en
berättelse om hans andra personlighet
innan den raderades av elchocker, dels
en förklaring av det moderna samhället.
Detta låter förstås sk-ttråkigt att
läsa, men sanningen är den att man blir
så fascinerad av det han berättar att
man har svårt att lägga ifrån sig boken.
Den ofrivilliga chockbehandling som
författaren utsatts för är idag förbjuden,
eftersom den utgör ett brott mot den
mänskliga friheten. Det kanske låter
som om man gottar sig åt andras oly
cka, men det är intressant att läsa om
en person, som levt två liv. Visserligen
hade han samma fru och barn i båda
liv, men i övrigt fanns få likheter. Innan
han tvångsintogs studerade han filosofi,
och höll undervisning i uppsatsskrivn
ing på ett mindre universitet. Det
mesta av detta liv minns han ej, utom
vissa starka rninnesfragment, i övrigt
har han efterlämnade anteckningar att
gå på.
Eftersom han själv haft svårt med
studierna, funderar han på vad som är
bra undervisning och hur han ska mo
tivera sina elever. Han gör bla experi
ment med betygslös undervisning. Re
dogörelsen för undervisningsförsöken,
och funderingarna kring bla kvalitet är
väldigt intressanta, eftersom det delvis
kan sägas ha knytning till ens egna

studier. Om man någon gång frågat sig
vad det är för mening med att plugga,
så ger den här boken lite ideer.
I det nuvarande livet, som Robert
M Pirsig sas berättar ifrån, arbetar han
med att skriva och redigera tekniska i n 
struktionsböcker. Favorithobbyn är att
meka med motorcykeln, och även här
knyter han in filosofin. Han menar att
det finns olika typer av motorcykelägare
som skiljer sig åt i hur de mekar med
mc'n. En del lämnar bort till verkstad
för minsta lilla grej, medans han själv
engagerar sig i mc'ns välbefinnande,
och lösandet av problemet.
Förhållandet till teknik går igen i
det dagliga livet, olika människor har
olika attityder, inte minst till studier
osv. Kvalitetsbegreppet som hans före
dettajag funderat Över kommer igen när
det gäller mc 'n.
Overhuvudtaget får den här boken
en att börja fundera. Man kan knap
past slöläsa sig igenom texten, eftersom
författaren hela tiden bygger på tidigare
resonemang. Enligt honom ger den inte
några konkreta upplysningar om zen
buddismen och är "ärligt talat inte my
cket till handledning när det gäller mo
torcyklar heller".
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Sammanfattningsvis anser jag att
det är en bok man bör ha läst. Efter
som Robert M Pirsig skriver bla om be
tygslöshet, kan jag dock inte ge något
Betyg: , utan jag nöjer mig med att
konstatera att författaren uppfyllt• de
förväntningar som ställs i och med läs
andet av baksidestexten.

B3LLM'1N.
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Eftersom målgruppen för min bok "Computers in systems - for
measurement and control" efterlystes i ett tidigare nummer av
Emissionen, vill jag också ge en kommentar i tidningens spalter.
Boken är ursprungligen framtagen som kurslitteratur för UNZA,
Universitetet i Zambia, inom ramen för det SIDA-finansierade sam
arbetsprojektet KTH/UNZA. Det var i samband med att vi för några år
sedan introducerade persondatorer, vilka vi bl a införde i ett par
labkurser i mät- och reglerteknik.
Eftersom vi till en början installerade ABC 806-maskiner vid UNZA,
förekommer också en del programexempel för ABC-datorer i boken.
I övrigt rör merparten av tillämpningsexemplen HP 85, som fort
farande är den vanligast förekommande "controllern" för instru
mentstyrning. Det är ju också den maskin, som vi hittills använt för
projektlabbarna i mätsystemkursen på Elmät.
För att kunna göra lite mer omfattande mätvärdesanalyser håller vi
för övrigt på att utrusta vårt lab med såväl nya mätinstrument som
IBM-maskiner, vilka vi bl a förser med programpaketet ASYST. Det
öppnar nya möjligheter för projekt-labbarna.
B oken "Computers in systems - for measurement and control" har
använts ett par år i avvaktan på den kurs- och litteraturutveckling
vi nu· påbörjat i samband med pågående nyanskaffningar.
B oken behandlar huvudsakligen användningen av Basic-datorer i
instrumentsystem, vilket torde framgå av texten på omslaget. Att
andra programspråk omnämnts i några korta rader är väl knappast
väsentligt att kommentera. Lika lite soin den översiktliga historiken
om persondatorer alltifrån Altair-datorn !
Att den engelska språkbehandlingen i boken har en hel del brister
beklagar jag. Boken hade definitivt behövt en bättre korrektur
läsning! (Tyvärr har vi inte tillräckliga resurser för att anlita profes
sionella översättare för den den dokumentation, som vi tar fram för
vårt samarbetsprojektet med UNZA.)
Boken är visserligen inte skriven som kursbok för KTH, men de
kapitel som behandlar instrumentstyrning via GPIB och det kapitel
som behandlar digital mätvärdesinsamling är relevanta för mät
s y s temkursen.
GPIB-bussen finns numera beskriven på många olika håll, tyvärr
som regel alltför översiktligt för att passa våra intentioner! Vi
kommer därför att vidareutveckla egen kurslitteratur (på svenska! )
i samband med revideringen av kursen.
Kritik på kurser och kurslitteratur mottages tacksamt! Översiktlig
kritik för kritikens egen skull gagnar emellertid knappast någon.
Dag Björklöf
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Vi som ser till att det händer saker på sektionen i höst, ProgramRådet,
kommer göra allt för att nOllegasque, PResqutt, höstphäst , sångartäflan etc.
blir så bra raj som möjligt.
Detta förutsätter dock ett gott gasque-humör hos E- Osquar, E-Osqulda och
E-nOlla:h. D ärförest uppmanas Ni att planera Eder tid för att helt kunna
lägga ner Er själ i följande arrangemang:
16/9
PResqutt
Deltag i B-Idrotts slinga, bastu med öl och
sedan högerarms-motion i 12:an. PR och
VALHALL fixar schysst käk och billig bira.
30 /9
PResqutt
Traditionellt PResqutt med Stompa!
5/1 0
nOllegasque
Storslagen gasque å Nymble till morgongryningsljus.
Du som inte köpt biljett skynda ock köp innan de
tar slut, om de inte redan gjort det. Sista dag
för köp är den 23/9.
PResqutt
14/10
Hejdundrande SMusKarrangemang. Tävlingsdansa
mot Skaletten, njut av bara mässingen eller käka.
PResqutt
Besök en kyffig stockholmskrog från 1 780-talet
28/10
och sjung med Bellman i hans alster. Tunga wijnångor, bubblande bira, sprudlande beckasiner och
sprit(t)ande rudor.
PResqutt
Mer om detta i nästa [missionen.
11/11
"
PResqutt
25/11
"
Höstphäst
26/ 1 1
Sångartäflan
å Nymble, fantastiskt förkör i 1 2:an för att
1/ 12
peppa deltagare och åskådare till fantastiska resultat.
LussePResqutt
Sensationabelt , storslagen djävulssittning i 1 2:an.
12/12
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Därest ordet PResqutt återfinns på talrika positioner tordest en explanation
vara av nöden tvungen: P Resqutt avhålles i 12:an varannan fredag. Där kan
man:
1 . Träffa teknologkamrater under gemytliga former
2. Ta ett flertal bira och äta en bit mat vid baren.
3. I overall och smeck sjunga ur sångboken, äta och dricka i Pelarsalen.
För att förhindra stor anstormning av gymnasieelever och andra icke
teknologer ( eftersom Tolvan ligger mycket nära squtt dyker det ofta upp
biratörstande snåljåpar som bara vill ta sig en billig pilsner) kommer vi se till
att P Resqutts-besökaren .är teknolog. Naturligtvis får f,..Osquar/Osqulda/
nollan även ta med sig en gäst .
. Mittemot funkrummet sitter P R's röda tavla (med fladdermusen på). På
den kommer vi att sätta upp papper och affischer om kommande fester,
gasquer och squtt ordnade av oss eller andra. Håll utkik om du gillar roliga
kalas.
I Vl'XTrummet finns PR's bar, bakom den kommer vi att sälja ,biljetter till
nOllegasque, höstphäst, squtt etc. på lunchen, 12.45 - 13.10. Squttbiljetter
säljes tis, ons, tors i squttveckan. nOllegasquebiljetter säljes varje lunch
t.o.m. 23/9.

MISSA INTE DET DATUMET nollan ! 23/9 alltså

Edra snygga klubbmästare: Uffe o Martin
P.S. OBS nOllan ! PResqutten är gratis ! ! ! ! ! (inträdet alltså ... ) D.S.
P.P.S Lyd klubbmästarnas råd: Festa med klass (111) D.D.S
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Tolveriet
informerar

Om du någon gång vill anordna dop, bröllop eller
något annat kalas i Tolvan, lägg då en lapp i
styrelsens mycket snyggare brevlåda eller tala med
tolverichefen Johan Gnosspelius. Att boka Tolvan
är gratis!
Men för att vår sektionslokal inte skall gå
under krävs att man städar upp efter sig och
att man bär bort sopsäckarna till containern på
parkeringsplatsen mitt emot Tolvan. Slutligen vill
vi att Tolvan skall se snyggare ut när du lämnar
den än den gjorde när du kom.
Fler fester i Tolvan.
Tolveriet

Ett stort

till alla
som i somras hjälpte till att må.la och fixa i Tolvan.

Tolveriet
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Exalllen Efter
880421
Carl-Åke Utterström
Mikael Månström
Per Ahlqvist
Lennart Preuss
Torbjörn Ericsson
Olle Häll
Björn Lundgren
Kerstin Ågren
Peter Berggren
Mats Engstrand
Arne Jonsson
Mikael Larsson
Finn Sollen
Lars Estreen
Patrik Dyberg
Fredrik Arinell
Thomas Aspholm
Mats Bortas
Lennart Hansson
Anders Lindberg
Johan Schatz
Karl- Åke Persson
Magnus Lundgren
Anders Arhelm
Magnus Madfors
Sven-Olof Jonsson
Thomas Eriksson
Helena Olsson
Pekka Urmio
Lars-Ola Forsgren
Per Johan Ohlsson
Ragnar Melcher
Gunde Nilsson
Anders Oldebäc.k
Peter Davidson
Monica Kilander
Leif Hansson
Christina Lundberg
Tomas Berg
Peder Holst
Mats Kindahl
Anna Malmström
Kristina Selin
Carl Nissar
Thomas Johansson
Anders Hedebark
Per-Ola Backman

E82
E81
E80
E81
E83
E83
E84
E83
E82
E84
E78
E84
E82
E81
E84
E83
E83
E84
E83
E82
E81
E81
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E84
E82
E83
E83
E82
E83
E82
E84
E84
E83
E83
E81
E84
E78
E80
E84
E84
E84

Nu är det återigen möjligt att kvittera ut
nycklar till labbet .
Industriell
Egen
Tele
Dator
Industriell
Energi
Egen
Tele
Dator
Dator
Special Dator
Dator
Mikro
Industriell
Dator
Dator
Dator
Energi
Industriell
Industriell
Mikro
Mikro
Tele
Industriell
Tele
Tele
Dator
Industriell
Tele
Industriell
Dator
Tele
Industriell
Mikro
Egen
Egen
Fysikalisk
Dator
Industriell
Dator
Industriell
Dator
Special Egen
Industriell
Tele
Dator
Tele

Bli medlem i

KNEPP f

Så här gör du:
Sätt in 65:- i medlemsavgift för 88/89
Sätt in 100:- i depositionsavgift för nyckeln
Totalt 165:- för ny medlem alltså.
Sätt in en fraktion surt f§v�rvade
studiemedel på postgiro o2J-1
ICoNglig t'-sektionens P.hotoPhörening
Tag kontakt med:
Peter Bengtsson tel 37619 1 eller
Jesper Näsström tel 332423
Nyckel utkvitteras endast mot inbetal
ningskvitto!
KNEPP rnera
/Ordf Peter
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Namn & Nytt
Ragnar Kåhre
Loftengatan 35, 5tr
164 33 Kista
tel 08-703 92 39

Mats Hugosson
Körsbärsvägen 4A/303
114 23 Stockholm
tel 08-15 58 98

Mikael Lundquist
Kungshamra 42B/202
171 70 Solna
tel 08-85 82 89

Henrik Hummelgren
Södermannagatan 57-59 D
116 65 Stockholm
tel 08-42 77 82

Peter Chudi, Ann-Sofie Hede
Kammakargatan 1 1
111 40 Stockholm
tel 10 12 18
Robert Källman
Dannemoragatan 10, 5tr
113 44 Stockholm
tel 08-33 82 50

Ulf Eriksson
heter numera
Ulf Enhager
Tunvägen 14, 2 tr.
171 65 SOLNA
08-85 88 30

Mats Kindahl
Li Cardell
Vasavägen 24
171 39 Solna
tel 08-27 66 11

Jesper Näsström
Vegag 15 ltr ög.
113 29 Stockholm
08-33 24 23

Hesume

Det ryktas att...

* Tobba luktar sill. . .

* Piff är sponsrad av treo.

* Hasse lekte målarkludd på vagabond.
* Kapten Andersson gillar täta kontakter.

* Ernesto behöver en ny ryggsäck.
* SpexnOllan gör det med hjälp av en sextiowattslampa.
* När Valhall fotograferar använder de ASA-400.

* MC är en hyvelns tjej. . .
* Patrik F inte jagar längre

* David Phy inte längre vet vad han vill.

* Gösta A lsborn köpt ny båt.
* Kgl. Amiralitetet nedlagt en älgko med två kalvar.

il Aniia-Greta sade· sig · inte
känna till att Tomas gett· Ebbe
pengar för att följa upp Hasses
spår. . Hon trodde att det var
Nisse som gett Ebbe pengarna.
Senåre · framkom att· Anna
Greta; hela .tiden vetat att.,det
-var . •:Tomas · som gav Ebbe
pengarna. I själva verket var
det Nisse som inte visste att
pengarna kom från Tomas el-
ler · att Hasse var inkopplad.
Ingvar .. visste inte att Anna. GJ'eta visste att det var Tomas
som gav Ebbe perigarna. Han
visste inte ens att Nisse inte
visste-- att Anna-Greta visste
att det var av Tomas som Ebbe
fått pengarna. Nisse trodde att
Ingvar visste vem Hasse fått
peng_ama av. Tomas visste för
stås att det var han som givit
Ebbe pengarna. men han visste
inte att Anna-Greta trodde sig
veta att det var · Nisse. Ingvar
visste. ingenting. Hasse ville
inte uttala sig. Han bryd�e sig
inte om hunivida pengarna
kom; från Nisse eller Tomas
ba,;a .pengarna kom till Ebbe
så . at.( ,Ebbe kunde göra som
Hasse ville, antingen nu An
na-Greta visste det eller inte ·
och -antingen Ingvar visste att
Anna-Greta·ti..'7isste det eller
trodde att pengarna kom från
Nisse.

Till nOllan
(och alla äldre??)

Bullar, glass, godis och annat som säljs
i tolvan har ett lågt pris för att E
osquaruldas studielån ska räcka till något
mer än fika på rasterna. Men priserna
skulle kunna vara ännu lägre om alla
betalade för sig. Tyvärr gör inte alla
det. Så om du tar något måste du be
tala och gör det med en gång. Vänta
inte till nästa dag, då kanske du glömt
bort det bland alla integraler och tran
sistorer !
Källarmästar 'n
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