Redaktionssidan

Ledare

Äntligen har nollan försvunnit och vi har fått ettan
till sektionen. Jag hoppas att alla 94:or har haft en
bra nollning och att ni känner er välkomna till
Konglig Elektrosektionen.
NOllegasquen var en höjdare som vanligt. Spexen
var bättre än vanligt, tyvärr satt jag lite för långt
bak för att höra allt, men på de som satt längre
fram lät det som om det var väldigt roligt.
Sittningen var trevlig, bara något lång och något varm. Våra
finska gästers sång med de finska ord vi svenskar behärskar
var en höjdpunkt av många.
Att hösten kommit har väl knappast någon undgått att märka.
Det har ju blivit så kallt att bron över Roslagsbanan blivit frost
belagd. Det är ju lite mystiskt bara att det aldrig smälter bort,
inte ens när solen legat på en hel dag har det försvinner fro
sten.
Med hösten kommer också tentaperioden närmare, när det här
skrivs är det bara fyra veckor
kvar. Tiden går fort när man
har roligt. Jag undrar om man
ångrar allt det roliga när ten
torna delas ut någon gång
framåt vintern...
Det kommer att bli en massa
papper att fylla i på föreläs
ningarna framöver.
E-utbildningen skall utvärde
ras. Så också renoveringen av
E-husen och sektionslivet på
Elektro. Se till att fylla i allting
så kanske du kan påverka det
du inte tycker är bra. Resulta
ten kommer du förhoppnings
vis att kunna läsa i nästa
Eder Chefsemitteur.
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Hur lämnar man in manus?

Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att
täcka sektionens verksamhet samt att förmedla information och
nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till
tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel re
dan är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det bara att
skicka över det med MAIL till EMISSION på Elmer. För att
skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectermfönster på
VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Använder du UNIX så går det för det mesta inge vidare att mai
la decwritedokument. Lägg i stället filen i ditt Public directory
och skicka ett mail till oss och berätta vad filen heter. Skriv ock
så hur mycket du gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga
produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du
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skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra i insänt material (läg
ga till rubriker tex). Vi kan också ta emot en text på
Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brev
fack i Tolvan, i vår brevlåda, även den i Tolvan, el
ler till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl
12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver
en extra behandling. De kan lämnas i Emissionens
brevlåda eller direkt till en emitteur.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.
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Ord För Ord

Hej igen, hoppas ni mår bra
efter alla festigheter. Då menar
jag speciellt nOllegasquen som
var ett sju särdeles party. Ty
värr var jag tvungen att åka
hem tidigt i år, vid tre-tiden,
men då var det räjält trångt på
dansgolvet. Jag hoppas många
stannade kvar till frukost.
UNDER NOLLEGASQUEN hände
det som vanligt mycket trevligt. Bl.a.
delade styrelsen, genom mig, ut två
stycken Silverepsilon. Det första gick
till en person som faktist skulle ha
fått det redan på Vårbalen. Mats
Nordqvist, E-90, fick mottaga ett Sil
verepsilon för sitt myckna slit inom
Studienämnden, bl.a. som SNO, för
att våra åsikter skall bli hörda på in
stutionerna. Styrelsens andra Sil
verepsilon gick till en i hösta grad
övermeriterad E-Osquar. Magnus Lin
dell fick mottaga sitt Silverepsilon för
sin stora insats för sektionen. Vi hop
pas att han lyckas med det uppdrag
han nu gör för sektionen lika bra som

de tidigare. Dvs infiltrera vårt kansli
så att de blir ännu välvilligare och
mer givmilda än nu. (Det är inte lätt.)
För att gå över till något helt annat.
Jag hoppas att ni inte missade SM den
11:e oktober. Om ni var där så vet ni
att vi valde en sammankallande för
SBK, SångBoksKommitten. Jag kan ty
värr inte tala om vad personen heter
eftersom det här skrivs ett par dagar
innan själva SM. Dessutom valde vi

Västerås Ordförande
Hej svejs! När jag skriver detta
så är det ca en vecka kvar till
det att E-94 ska få komma till
er i stockholm för att kon
verteras. Som fadder i Västerås
så får man set från den andra
sidan den här gången.

Jag ser fram emot att få åka upp till er
i Stockholm den 7 /10 för att få
bevittna spektaklet.

val- och budetberedning. Dessa kom
mer att jobba fram till december-SM
med sina resperktive uppdrag. Vi i
valberedningen, (jag sitter med där),
ska ta fram funktionärer för nästa år.
Några är halvårsposter, som t.ex.
Cigarettflicka, och några sitter ett helt
år, som t.ex. Ordförande. l år så väljs
Ordförande, SNO, Sture och vice Or
förande lite annorlunda än tidigare.
Dessa ska nämligen direkt in i Full
mäktige på Kåren och därför börja
väljas en vecka innan SM genom urn
val i Tolvan. Valet kommer att avslu
tas på SM och där kommer rösterna
dessutom att räknas så att vi får veta
vilka som blivit valda innan kvällen
är över. Mer om detta kommer berät
tas senare när jag vet mer. Man om ni
vill kandidera så är det bara att ta en
"Jag vill kandidera lapp" och lägga
lådan i Tolvan.
Må bra

Mattias
PS Tolvan är vår nya fina sektionslo
kal, var rädda om den!

Välkommen till
Elektro Ettan !!!
Grattis alla nyblivna Ettan. Ni
är nu E-Osquar och fullvärdiga
medlemmar av Konglig Elek
trosektionen.
DET VAR KUL att se så många på
nOllegasquen och vi hoppas att ni fort
sätter komma på de arrangemang
som sektionen ordnar.

MAN TÄNKER TILLBAKA på hur
man själv upplevde allt som händer
nu. Jag kommer ihåg att om man
ställde upp och gick på gasquer och
sånt så fick man en enorm gemenskap
och hade dessutom otroligt roligt. Nu
när man som dagt är den den "andra"
sidan så är det roligt att sehur det
man gör blir uppskattat från e94orna.

Det är vi Förfaddrar (FoF) som till
sammans med Oskar och Sk�nderiet
planerar nOllningen och ser till att allt
fungerar. Till vår hjälp har vi cirka 90
faddrar som hjälper till med allt möj
ligt. Det har varit massor med jobb,
men samtidigt väldigt roligt. Vi hop
pas verkligen att ni har haft det minst
lika kul som vi.

För att upplys er om senaste nytt när
det gäller våran nya lokal så har vin
den vänt igen, beslut om det har skjutits upp till mitten av november. Vi
hoppas verkligen det blir ett positivt
besked.

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till:
Faddrarna, Sk�nderiet, Inger Larsson,
Studievägledningen. Utan er hade det
aldrig blivit någon nOllning!

See you!

Stefano Castagna E-93

Bengan, Per och Anna, FoF 94
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Seriösa sidan

Sno ett Ord?
Jag har äran att gratulera alla
nya ettor. Nu när nollningen är
över finns det antagligen
många som vill engagera sig i
sektionens verksamhet.
GÅ GÄRNA MED i en kursnämnd.
Det tar inte mer tid än ca 2 timmar
per kurs och det är ett mycket bra sätt
att påverka, även för sin egen årskurs.

KURSPLAN FÖR E-94
På grund av E-93:ornas resultat, tex
bara en 40 poängare tom 15 augusti,
har linjen beslutat att flytta upp vå
grörelseläran till tvåan och flytta ner
Teknikinformationen till ettan för att
minska arbetsbelastningen i ettan. Vi
försökte få INDA-kursen utspridd
över hela året men det gick inte. Jag
hoppas att detta skall resultera i bättre
resultat.

UtbildningsUtskottet och KF
Vi har haft ett UV-möte och där dis-

kuterade vi om THS skall gå ur SFS
(Sveriges förenade studentkårer, en
organisation som de flesta kårer i hela
Sverige är med och dessutom "stu
denternas ansikte utåt" gentemot tex
riksdag och regering). SFS förser med
lemskårerna med mycket information
om regeringsproppositioner etc. THS
har inte alltid samma åsikter som SFS
men i tex studiemedelsdiskussionen i
våras var vi på samma linje. På KF be
slöt vi att inte gå ur SFS och elektro
stödde det beslutet. Vi ansåg att det
inte fanns skäl nog att lämna SFS.
Visst kostar det pengar att vara med,
ca 30 kronor per THS-student, men
om vi skulle gått ur skulle vi varit
tvungna att bygga upp en egen lik
nande organisation och vad det skulle
kosta vet ingen. Gratis hade det inte
varit.

Smådatorelektronik
Smådatorelektronik var en mycket
omtyckt kurs som försvann förra året.
Om det finns intresse för att den skall

återuppstå måste de som är intresse
rade ta kontakt med institutionen och
få dem att ta upp kursen på nytt.

Utvärdering
E /Y-utbildningarna i Sverige håller
nu på att utvärderas för att vi skall se
vad som kan göras bättre. 7-9 decem
ber kommer det en grupp till Elektro
som skall intervjua personal och tek
nologer. Är D u intresserad av att vara
med i intervjun skall du ta kontakt
med mig eller någon annan ESN
funktionär. Vi kommer att behöva ca
7 teknologer ur varje årskurs. När det
här trycks kommer jag att ha delat ut
en enkät i tvåan och trean. Enkätens
syfte är att ta reda på vad Eteknolo
gerna tycker om linjen och studier på
högskola.
På återseende

Er egen tillgivne SNO.
daniel@elixir.e.kth.se

Vägledande information
Hej igen, alla glada. Nu har vi
klarat av halva höstperioden,
och allt börjar lugna ner sig.

få välja. Om du känner på dig att det
ta gäller dig, hör av dig till oss snarast
möjligt.

DET HAR FAKTISKT inte hunnit
hända särskilt mycket sen sist, så det
blir en ganska kort artikel den här
gången.

www

Val till mellanblock
När du läser det här har förhopp
ningsvis valbroschyren redan kommit
ut. Om du inte fått nån, kom upp till
oss och hämta en. Det blir allmän in
formation onsdag 12 oktober i Ql. Se
dan kommer det att bli mer inrikt
ningsspecifik info under veckorna
fram till sista valdagen, som är den 31
oktober. Du som skall välja kommer
att få mer information fortlöpande.

Spärren
Det kan kanske vara på sin plats med
en liten påminnelse om att det finns
en spärr som måste klaras av innan
man får påbörja mellanblocket. Har
man inte klarat den, måste man upp
rätta en individuell studieplan för att
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Vi lovade ju redan i våras att vi skulle
fixa några WWW-sidor. Nu finns de.
Vår ambition är att vi på detta sätt
skall kunna sprida information snab
bare än tidigare. Det kan alltså vara
god ide att kolla igenom sidorna med
jämna mellanrum. Vi är också mycket
tacksamma för förslag om vad som
skall finnas där.

Komplex analys eller Funk
Många har frågat oss, om det går bra
att läsa Komplex analys, i stället för
den gamla Funktionsteorin. Svaret är
ja. Detta innebär dock inte att man
kan springa omkring och byta kurser
mellan det gamla och nya systemet
hur som helst. Om man vill göra nå
got sånt, måste man prata med oss
först.

Kursnämnder
Jag skall avsluta med att skälla lite.

Jag har fått höra att intresset för att
engagera sig i kursnämnder är myck
et litet, framförallt bland E93.
Att vara med i en kursnämnd kräver
en mycket liten arbetsinsats, men kan
göra desto större nytta. Kursnämnder
na är faktiskt det effektivaste verktyg
vi har för utvärdering av kurser. En
väl fungerande kursnämnd har dessu
tom stora möjligneter att påverka en
kurs medan den pågår.
Studienämnden, Studievägledningen
och Kansliet gör allt för att er utbild
ning skall bli så bra som möjligt. Det
förutsätter alla att vi skall göra, men
varför skall vi 1?.ry oss, när ingen an
nan gör det. SKARPNING!

Öppettider
Ett litet klargörande verkar vara nöd
vändigt:
StvlE har stängt mellan 15.00 och
12.00, alla dagar.

StvlE

ABB h ar många intress anta
ker. Arb et en

o

arb etsuppgifter

för unga tekni-

i främmande miljöer världen över, på teknikens

o

försa··1J· ning pa tre ar

framkant, med avancerade tek nis ka

hjälpmedel, öga mot öga

med kunden , med st anda rdprodukter elJer uni ka a nläggning-

- det a··r ABBs export-

attack!

ar.Mångfalden

och valmöj-

ligheterna gö r oss unika.

Det finns ytterlig are en dimension. Ett arb ete inom ABB är

mer än ett jobb - d et är ett led i elen p ersonliga utvecklingen.
Inom ABB har möjligh eterna tilJ internationell a konta kter

och utlanclstjäns tgöring a lJticl va rit stora. Inte blir de mindre
av

svens ka ABBs exportsa tsning. Under en treårsperiod s ka

expo rt en

fördubbl as - från 14 till 28 milj ard er kronor.

Utgångsläget är bra. Den låg a kronkursen i kombination

med

den ökad e produktiviteten i T50-process ens fotspår,

innebä r att ABB har ett mycket attraktivt kostnads- och
konku rrensläge.

För att uppnå mål en för ökade volymer och marknads an 

dela r

förstä rker vi säljorga nisationer både i Sverige och lokalt,

runt om i världen. Det öppnar oanade tillfäl1en för den som ä r
int ressera d av kundkont akter, internationell m ar knadsföring

och mö ten med nya kulturer.

Ett a rbete inom ABB ä r en ch ans att få

Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

företagskultur m ed en positiv

mä nnis kosyn. Mer

än ett jobb!

ta

del av en kreativ

jl 1111
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Stålar

Sektionens ekonomi
Tänkte orda lite kort om sek
tionens ekonomi. Den är gan
ska ryckig, så en detaljjäm
förelse av halvårsresultat mot
budget är inte särskilt me
ningsfull.
AV DE STÖRRE avvikelserna har vi
följande utfall (budgeterat belopp
inom parentes):

Utgifter:
telefon: 27 000 kr (14 000 kr)
inbrottet 93: 10 500 kr (0)
Hösten kommer att innehålla ytterli
gare några utgifter som blir för stora,
men tack vare god kopiering och tyg
märkesförsäljning förväntar vi oss att
årsresultatet blir runt 0, eller strax un
der.

Det har också blivit dags att börja
klura på nästa års budget. Budget
beredningen som valdes på oktober
SM skall till december SM ta fram ett
budgetförslag. För att få veta vilka
önskemål, visioner och synpunkter på
sektionens ekonomi du har kommer
vi att göra en enkät i slutet av oktober.
Då kan det vara bra att veta hur sek
tionens budget ser ut nu, så titta i dia
grammen.

Anders C & Mattias N

Några förtydliganden:

Inkomster:
överskott studieresa 93: 21 400 kr (0)
överskott skidresa 94: 2 800 kr (0)

Diagram inkomster:
Rånlor (12kr)

• Alla belopp är per skalle, och to
talt finns det 1 400 teknologer på
el ektro.

Diagram utgifter:

• Service pryttlar är Buss, Kopier
ingsmaskin, Akvarium, Tidnin
gar mm.

Övrigt (6kr)

• Service funktionärer är funk
tionärsgasque och nOllegasque
för OKS, FoF och styret.

Tefefon (10kr)

• Information är Emissionen och
sektionsmöten.

OfvriQ (märken)
(14kr)

• Sektionens kapital varierar mel
lan 200 000 och 300 000 kr under
året.

Vart går din

Kåravgift?

Lite information om kårav
giften utlovades i förra
numret, så det kommer
här.
INFORMATIONEN ÄR lite
inexakt eftersom det är lite svårt
att följa kårens budget, men här
kommer lite siffror. Förklaringar
na kommer efteråt.
Kårhus: 200 kr
SFS:
30 kr
Reftec: 13 kr
12,50 kr
SSCO:
Styrelsen: 18 kr
RN /FN: 2,50 kr

KårX: 90 kr
KU: 1 kr
UU: 18 kr
StU: 18 kr
PrU: 5 kr
ArmU:-20kr

Siffrorna är väldigt ungefärliga,
men storleksordningen är unge
fär rätt i varje fall.
Som ni ser så kostar underhållet
av kårhuset en hel del. Under
den posten så ligger även kostna
den för vår vice KårOrdförande,
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Sektions.lokail
(21kr)

eller numera vice Orförande. Detta pga
att det är gamla FörvaltningsChefspo
sten, FC, som är omdöpt och dessutom
fått lite ändrade uppgifter. SFS är Sveri
ges Förenade Studentkår. Reftec är de
Tekniska Högskolornas Studentkårers sa
marbetsorgan. SSCO har som ni vet hand
om bl a SSCO.kortet, SSSB och SSIF. Sty
relsens kostnad är i princip Ordförandes
arvode (lön). KU, UU, StU, ArmU, står
för Kår-, Utbildnings-, Studiesociala- och
Arbetsmarknads Utskottet. De som har en
högre kostnad har en arvoderad tekno
log. ArmU drar istället in pengar till kå
ren. Detta för att Armadan går rejält med
vinst. Och det ska vi vara tacksamma för,
så missa inte det.
Om ni har fler frågor så är det bara att
prata med mig.

er stressade ordföratide
Mattias

Serv.Ce,
funktionärer
(19kr)

fllIllll!1llil1
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· .· Fr6gor besvaras av Quarnevalen på tel 1 0 20 1 8
Fredsquarnevalen är en del av "One Day of Peace"

Gimme, gimme, gimme.

Flickor och Baileys!
Vi skriver den 16:de septem
ber u.n.å. 1994 (bt) och E2 har
PRe, vilket givetvis kallas
PRE2• Samtidigt har det utlysts
världsmästerskap i Baileys
häf. Det var tänkt att det skul
le bli två paralella mästerskap,
för proffesionella resp. amatö
rer, men p.g.a. lågt deltagaran
tal uppskjöt tävlingsledningen
amatörmästerskapet till ett se
nare tillfälle.
PERSONALEN OCH BIRAN är som
väntat snygg resp. billig och maten är
utsökt. Häfvame gör sig redo inför
häfvet. Spänningen är olidlig, kom
mer det kanske att sättas något nytt
rekord under tävlingen, Elektriens lag
lär vara i toppform. Tidsdomaren
kontrollerar uret en sista gång, Bailey
sen tas fram och häfvet skall strax bör
ja.

En Skdl! Observera det officiella tidtagarnret (går ca 40% for fort).
Omedelbart efter tävlingen samlas en
grupp delegater för en omfattande re
videring och i många drag förbät
tring av tävlingsreglema. Nya distan
ser och ett helt nytt poängräkningssy
stem införs. Samtidigt utses vinnaren
i klassen Bästa skål; Magnus Daniel
son med skålen för E-Osqulda, vilket
också det, är ett nytt världsrekord.

Häfvame är redo, klockan startas och
häfvet börjar. Skålarna avlöser varan
dra i exakt lagom takt, detta är
världsrekordtempo! Av de skålar som
utbringas kan nämnas skålarna till
Elektrosektionen, E-Osqulda och bar
byggarna. Så utbringas den femte och
sista skålen, klockan stannar på 19 mi
nuter och 52,7 sekunder, värdsrekor
det är ett faktum.

Tävlingen har givetvis lockat en
mycket stor publik och något senare
utföres ett mycket eminent öfvnings
häf tillsammans med en nytillkom
men amatör, Christin Wendel, en

t
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västgötska från Falbygden med myck
et goda förutsättningar för ett senare
proffsengagemang.
Samtidigt fortsätter PReet med disko.
Musiken är både bra och välblandad.
Baileyshäfvarne utser Gimme, gimme,
gimme med Narada Michael Walden
till åttiotalets största slagdänga.
Säkerligen har ni läsare undrat om re
glerna vid Baileyshäf och de är i korta
drag följande:
l.

Baileys är en ädel dryck som skall
avnjutas. Därför är hastighet nå
got som inte premieras, man må
ste få god tid på sig att njuta.

2.

Liksom ett Baileyshäf är en fröjd
för gomen, skall det också vara
en fröjd för ögat. Därför poäng
sätts gracen i utförandet, samti
digheten lagmedlemmarna emel
lan etc.

3.

Även tajjmingen vid utbringan
det av en skål och skålärnnet be
döms och sammanräknas i den
totala poängsumman.

Den som vill veta mer om Baileys
häfvarne och tävlingsreglema är syn
nerligen välkommen att läsa vår Mo
saicsida, under Sammanslutningar,
under E-sektionen.

U.

Text: Andreas
Bild: Anders
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Vattenfall svarar för hälften av den el

Sverige behöver och är därmed Väst

europas femte största elleverantör.

Vårt försö1jningssystem tillhör världens

mest tillförlitliga och baserar sig på miljö
anpassad vatten- och kärnkraft.

Vi utför kvalificerade konsultuppdrag

som gör svensk industri till ännu effekti

vare energianvändare. Vår forskning och

utveckling bidrar till tekniska lösningar som
snabbt kan bli lönsamma för våra kunder.
Vattenfall erbjuder även kvalificerade

konsult- och entreprenadtjänster t ex berg-,
betong- och undermarksarbeten.

För att möta en framtida öppen elmark

nad, blir det allt viktigare att knyta inter
nationella elproduktionssystem närmare

varandra. Genom samproduktion och ut

byte av el mellan gränserna vidgar vi

samarbetet med nordiska och europeiska
elproducenter.

Det innebär direkta fördelar för våra

kunder i form av stabila elpriser och hög

leveranssäkerhet.

VATTEN FALL �
�

Satan också
netise the head. Have you got a disk
head demagnetising loop?"
"Uh.... No?"
"OK, we'll have to do it the hard way.
Have you got your original diskettes
for your software?"
"Yeah."
"Right, chuck them in the drive, one
by one, and format them."
"WHAT?!"
"Don't worry, it won't work - remem
ber the drive is failing. All that hap
pens is that the virgin magnetic field
of the disks realigns the magnetic
field of the head, because they weren't
written by a doppler effected drive."
"Oh, yeah!"

STELLANL. Personen på bilden har absolut inget med artikelinnehållet att göra.

Bastard Operator
from Hell, del 13
I'm busy with my new shell
replacement login script, and
it's almost foolproof. Let's just
say it pops up with:
"YES MEANS NO and No means
Yes. Delete all files [Y)? "
upon login. I'm really starting to
worry about the number of account
breakins we've been having re
cently.... The manager isn't though.
His main cancern appears to be the
number of computer-related fatalities
on campus. Funny world, isn't it?
I flip the excuse card. "DOPPLER EF
FECT" Sounds implausible enough
that it's plausable - with a little work
of course. The phone, the bane of my
existance, rings.
"Hello, Computer Room" I say, being
helpful
"Is this the Technicians?" The caller
asks.
Amazing the number of deaf people
that use these things. What the hell,
I'm bored..
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"Yes it is" I lie (Nixon could've done
with me)
"I've got a problem with my floppy
drive, it doesn't seem to be reading all
the time"
"Hmmm. How old is the drive?''
"About a year.. "
"And it sometimes fails and some
times works, but it's starting to fail
more and more?"
"YES!"
"Ye_ah, i �'s the Doppler effect of mag
netism..
"I thought that only happened with
light and sound?"
>Bullshit mode ON<
"Yes, well it's been found that on a
spinning surface, like a disk, the parti
cle's magnetic alignment changes, es
pecially when the head is stationary
and slightly magnetised in respect to
it."
"Duh. Oh"
"So, what you need to do is to demag-

"So, when it gives you a write error
and asks if you want to continue, you
say yes. Do it with all your original
diskettes, then, to complete the de
magnetising process, run a head
cleaning diskette through the drive as
well, which will pick up the stray ma
genetic particles clinging to the head."
"Oh. Ok. Thanks"
"Don't thank me - IT'S MY JOB"
I put the phone down, it rings again.
It's the big boss.
"Simon, could you come to my office
please?"
>ALERT!<
Quick as I can, I press the panic but
ton on our LAN-Analyser, or to be
more precise, the "Generate 90% ran
dom traffic" button
"Sure, would you like me to come
now, or..
The other phone rings. I chuck it on
hands free
"Hello, Computer Room, Simon Here,
How can I help?"
"THE NETWORK IS DOWN, ALL
OUR PCS HAVE SHIT THEM
SELVES!" the voice on hands -free
screams inta the mouthpeice of the
other phone
"I see" I say calmly "Yes, our Monitor
shows it up, it looks to be a bad seg
ment of thinwire - please hold the line
while I unplug it"
I press the "I just got a raise" button
(AKA "Stop Traffic Generation") on
the Lan Analyser, and almost imme
diately the user shouts back "Excel-

mi�
------------------- iiii
-------=-lent, it's working now, thanks"
"That's ok, don't mention it. Have a
nice day"
The big-boss has been listening to all
this, so I reckon that the trip to his of
fice won't be so bad after all. I tell him
I'll be right down as soon as I secure
the net and hang up. On the way
down, I invent a new buzzword
which always keep management
happy. Complete Transient Lockout.

Sounds much better than pulling the
plug. Like Master-Reset sounds better
than off-switch.
I get to his office and the staffing offi
cer is there too. Uh-oh.
"Simon - How would you like to be
our System Manager?"

"Extra 10 grand a year, Varisty Car .. "
"Monaro?"
"Ok"
"Sold!"
.... And so ends the saga, as it should
have at#lO.

?!!!

Simon Travaglia
spt@waikato.ac.nz

"Well... I don't know, I like that hands
on .. "

Påverka din studiemilj ö!

Ettan kanske undrar vad StURe gör. Jag har hand om de frågor som gäller lektionslokaler,
studiemedel, alkohol, student
hälsa, bostäder osv.
JAG SITTER bl a med i ett utskott på
kåren, där jag framför dina åsikter.

E-husets renovering
Som du säkert har märkt, så har första
delen av E-husets renovering blivit
klar. Klassrummen och föreläsnings
salarna har fått en rejäl ansiktslyft
ning, och det har tillkommit grupp
rum och läsplatser.

vill du ha? Är det bättre med
grupprum än läsplatser?

• Tvärställd möblering. I den del som
är klar nu finns det en del salar som
är tvärmöblerade. Är de bättre än
de traditionellt möblerade, som har
tavlan på kortsidan?
Jag hoppas att du fick syn på och fyll
de i ett exemplar av enkäten som legat
ute i klassrummen. Gjorde du inte
det, så är det inte försent för det. KTH
är glada för alla anmärkningar och
förslag när de än kommer. Kontakta
oss så för vi det vidare.

Andra delen av renoveringen påbörja
des under sommaren. Den berör loka
lerna mellan flygsektionens gamla lo
kal och Mekanik/Nada. Tyvärr blev
Smusk och Teknologkören av med sitt
krypin Qlouaquen. Smusk har fått er
sättningslokal i elektros gamla barack.
Teknologkören har fått ett rum i kår
huset.

Om du stöter ihop med Kristina Ry
den (E93), så bjud henne på fika eller
nåt. Hon har på eget initiativ skickat
brev till Ulf Ringström på fysik
institutionen, och påpekat-att det sak
nas dragskåp där vi genomför holo
grarnlabben. Mer sånt!
Om du ser nåt som är galet, så ta tag i
det. Lita inte på att någon annan gör
det. Det är inte nödvändigt att skicka
brev till föreläsaren, som Kristina
gjorde. Det räcker gott att säga till oss,
eller någon av våra årskursrepresen
tanter. Lista på dem finner du nedan.

StURes årskursrepresentanter
Erik Sundberg, E90, stmdberg@e.kth.se
Georg Kultgren, E91, kullgren@e.kth.se

E7:s vändning

• Grupprum kontra klassrum kontra
läsplatser. Totalytan för dessa ut
rymmen är redan fastställd, men
inte deras inbördes fördelning. Vad

Slutligen

Saker som är trasiga eller behöver åt
gärdas å det snaraste kan dock med
fördel anmälas direkt till KTH:s felan
mälan på telefon 790 90 00. Det är inte
farligt alls. Tro oss, de bits inte. Se
bara till att ha kollat upp beteckning
en på lokalen. Det brukar stå ovanför
dörren.

Ombyggnadens tredje del omfattar
allt mellan E7:s trapphus och valvet in
mot borggården. Nu i slutet av okto
ber ska KTH fatta beslut i en del frå
gor som berör oss studenter.
Enligt planerna skall E7 återställas till
ursprungsskick, dvs med tavlan på
södra långsidan. De tre dörrarna på
balustraden blir då bakkant på salen.
Fördelen är att de fönster som idag är
igensatta kan tas upp igen. Nackdelen
är att siktvinkeln till tavlan blir dålig
från vissa av sittplatserna.

det bara att säga till. Den är inte särskilt tungläst. Du skummar igenom
den på en halvtimme.

Anders Malmros, E91, malmros@e.kth.se
}avier Catriaw, E91, carriazo@e.kth.se

Klaga hos Martin Bäcklund

Studiemedel - igen
I förra numret skrev jag om det nya
studiemedelssystemet. Då hade jag
bara läst en sammanfattning. Nu har
jag fått tag på propositionen som an
togs av riksdagen i somras. Om du
vill ha ett eget exemplar av den, så är

Jenny Brunnberg, E92, e92_jbr@e.kth.se
Fredrik Carlsson, E93, e93_fca@e.kth.se

Eder StURe och lill-StURe
Martin Bäcklund
Björn Ållebrand
(e92_mab@e.kth.se
e93_bjd@e.kth.se)
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Jobb och pengar

Amse talar

Armada, Armada, Armada.
Varför ringer detta ord stän
digt i mina öron. Det kanske
kan tänkas bero på att det nu
börjar närma sig rejält.
DEN 25 OKTOBER, kl. 17.00 smyg
startar det hela med en framtidsdebatt
i sal Fl. Debatten leds av Magnus
Briggert (känd från Stora Pengar i
TV4) och inleds av Bengt Wahlström
(Omvärldsanalytiker) som spelar upp
ett kort scenario över hur Sverige kan
tänkas se ut år tvåtusen, varefter en
panel diskuterar runt ämnet 'Sverige
inför år 2000'.

Höjdare
Panelen består av en rad höjdare inom
svenskt näringsliv: Bo Bergren (Styrel
seordf. Stora & Astra), Janne Carlsson
(Rektor KTH), Ulf Dahlsten (VD Po
sten), Lars V. Kylberg (VD Saab
Scania), Lars Ramqvist (Koncernchef
& VD Ericsson), Bert-Olof Svanholm
(VD ABB Sverige & Styrelseordf. Vol
vo), Monica Ulfhielm (Sjukhusdirek
tör Karolinska Sjukhuset) och Sten

Wikander (f.d. VD 4:e AP-fonden &
Styrelseordf. H&M). Att närvara vid
debatten är gratis för teknologer, men
man måste ha biljett. Dessa biljetter
kommer att delas ut vid bokbord i
kårhuset och utanför Quantum den
20-21 oktober, 10.00-14.00.

Gratis godis
Den 26-27 oktober brakar så Armadan
(eller Arbetsmarknadsdagama om
man hellre vill läsa ut hela förkort
ningen) loss för fullt. I år är intresset
från näringslivet enormt och själv
hoppas jag att intresset från teknolo
gerna skall vara minst lika stort. I
skrivandes stund har vi 81 anmälda
företag, vilket är rekord i armadans
14-åriga historia. För att få plats med
alla montrar har vi spridit ut dessa i
både kårhuset och KTH-Hallen (nu
två Armador för samma pris som en,
fint va ?). Under onsdagen kommer
ett flertal företag hålla presentationer i
olika föreläsningssalar runt om på
KTH och under torsdagen finns möj
lighet till kvartssamtal med företags
representantema (om man har skrivit
upp sig på kvartssamtalslistorna på

ArmU:s anslagstavla på kåren för
stås). Som vanligt kan man naturligt
vis kryssa runt bland montrarna bäg
ge dagarna och stoppa i sig kolor,
snask och annat mums som företagen
bjuder på. Ett och annat praktik-, ex
eller riktigt jobb kan säkert uppenbara
sig också om man pratar riktigt snällt
med sitt favoritföretag.

Info
Alla detaljer om Armadan dyker upp
hemma i era brevlådor i form av den
mycket eminenta Armadatidningen,
dvs Osqledaren nummer 3. Läs detta
alster noga så löser sig säkert alla frå
gor av sig självt (nåja, tentafrågorna
kanske inte löser sig, men alla andra
frågor kanske ... ). När Armadan så
småningom är över tar ArmU nya tag
för att avskaffa arbetslösheten och
ordna jobb till alla törstande teknolo
ger, men mer om detta i nästa num
mer av Emissionen. Vi hörs och syns
på Armadan.

Amse Johan

Stipendier

KUNGÖRELSE
KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN
Dass 33
Dnr 930-1055-94
Kansli EIT

KUNGÖRELSE

1994-10-01

KUNGL TEKNISKAHÖGSKOLAN
Dass 33
Dnr 930-1056-94
Kansli EIT

1994-10-01

STIPENDIUM FÖR TELEKOMMUNIKATIONSSTUDIER
I USA

STIPENDIER FÖR PRAKTIKTJÄNSTGÖRING UTOM
LANDS

Fakulteten för Elektroteknik och lnformationsteknik le
digkungör stipendium ur John och Karin Engbloms sti
pendiefond. Fonden skall möjliggöra studieresor inom te
lekommunikationsområdet till USA för civilingenjörer,
som är utbildade vid KTH. Fonden är i första hand av
sedd för den som bedriver eller avser att bedriva forskar
studier. Utlandsvistelsen bör omfatta minst sex (6) måna
der. Ansökan skall inges till KTH:s registratorskontor,
100 44 STOCKHOLM, senast 1994-11-01. Ange diarie
nummer 930-1056-94.

Härmed ledigförklaras stipendier ur Civ. ing. Anders
Malmes fond. Fonden skall lämna bidrag till studerande
inom fakultet E som vill göra praktiktjänstgöring utom
lands (företrädesvis stark�_trömsteknik) främst i England,
Tyskland och Frankrike. Aven exemensarbete utomlands
kan komma i fråga. Stipendium utbetalas normalt efter
hemkomsten. Förskott (90%) kan dock utbetalas efter
särskild ansökan. Ytterligare upplysningar lämnas av
Kansli EIT, tel 790 8494 eller 790 9170. Ansökan skall in
ges till KTH:s registratorskontor, 100 44 STOCKHOLM
senast 1994-11-01. Ange diarienummer 930-1056-94. An
sökan skall innehålla uppgift om belopp avsedd prak
tik/examensarbete (kan kompletteras i efterhand) gym
nasiebetyg, betygsutdrag och, för examensarbete, rekom
mendationer från ansvarig handledare.

Upplysningar lämnas av Kansli EIT, tel 790 8494 eller 790
9170

Så snart besked om att praktikplats erhållits skall ansö
kan kompletteras med uppgift om detta.
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emar en?

n

••

Seppo Mälkki har lösningen, det är enbart din fantasi som sätter begränsningarna. Allt detta får du:
• Bottenfärg och sju tråd.färger ingår. Vill du ha fler färger går detta att få mot ett mindre tillägg.
• Över 50 bottenfärger i obegränsad storlek, endast din plånbok sätter gränserna.
• Massor av färger. Välj mellan över 270 färgnyanser, även melerade, neonfärger samt guld och silver.
• Snygga former. Märket får den form du vill ha, genombrutna hål är inga problem.
• Färgäkta! Alla tyger och garner är tvättäkta och färgar inte din vackra vita overall.
Vad kommer ditt märke att kosta? Mät där märket är som bredast, lägg till märkets maxhöjd

(allt mätt i mm). Dela summan med två, titta i tabellen och du har pris per märke inklusive moms. I priset
ingår bottenplatta, 50% brodyr, 7 brodyrfärger och kantsöm. För serier om 50-99 märken debiteras
+50%. Guld/silvertråd + 15 % . Om du vill ha 100% brodyr eller ett märke som är större än måtten i tabel
len, kontakta Seppo Mälki för prisuppgift.
Original lämnas i form av en streckteckning i svartvitt där märkets konturer och mönster tydligt framgår.
Dessutom lämnas en kopia av teckningen där färgsättningen är markerad. Originalet skall kunna kopieras och
fortfarande vara läsbart.
Leveranstiden är 4-5 veckor men expressleverans kostar
(mm) 100 st 200 st 350 st +20% och tar bara 2-3 veckor.

53
65
78
91
103

7,25
11,25
12,10
15,50
18,25

5,65
8,70
9,35
11,90
14,00

5,10
8,05
8,25
11,00
11,50

OBS! Priset är inklusive moms.

Hål i mitten av märket
är inga problem.

Sveriges billigaste
broderade märken!

Årets märke för Teknisk
fysik.

Märken & Sänt!
Box 32023. 126 11 Stockholm. Sweden
Tel 08 - 18 15 25. Fax 08 - 18 0 1 41

Vi garanterar att ni aldrig behöver betala
mer för broderade märken hos oss än hos
någon annan.
Vägbeskrivning. (Ring först!) ®-Liljeholmen. Gå ut mot
Hissbana Nybohov. Följ gången till "snedhissen". Åk med. Ta till
vänster och sen till vänster ut till Nybohovsgränd. Ta till höger
och följ gränden till nr 56 (på höger sida vid parkeringen).

Unikt erbjudande: Gå ihop minst tre nOllegrupper och ni får 15 % rabatt. Naturligtvis får ni ha olika märken, enda kravet är att ni
lämnar in originalen samtidigt och faktureras på samma faktura.

. . . och jag gillar hempul

Nu när så många nya ETTAN
har sett dagens ljus (Välkom
men!), är det dags att informe
ra om en av Elektros mer "un
derjordiska" resurser... nämli
gen ELAB.
IDAG ÄR ELAB i princip samlings
namnet för tre olika saker på Elektro:
allmänt elektroniklabb, komponentla
ger och elpularförening.

Elektroniklabb
Som teknolog har Du tillgång till lab
bet där du kan mecka med dina egna
elektroniska prylar under lediga stun
der. I labbet finns verktyg, lödstatio
ner, oscilloskop, spektrumanalysato
rer, logikanalysatorer, databöcker,
komponenter od\ mycket, mycket an
nat användbart. Aven en del rena be
kvämligheter och praktikaliteter för
tjänar att nämnas: kylskåp med godis,
kleggbollar och dricka, Kaffeautomat,
PC-dator (486:a), X-terminal m.m. I
labbet härjar man i stort sett fritt, bara
man inte känner sig så till den milda
grad hemma att man tror att mamma
(eller pappa) städar efteråt!
Hur kommer man då till detta elektro
niska himmelrike? Jo, rent fysiskt sett
ligger ELAB i källaren på Lindstedts
vägen 5, d.v.s. man går in till höger
under stora valvet (vid borggården)
sett från biblioteket och sen en trappa
ned till höger. Det går också att få ett
alldeles eget passerkort till labbet så
att man kan komma in när man vill,
prata med någon lödnisse så ordnar
vi det.

Elab

Hur billigt som helst

När man bygger elektroniska prylar
är kostnaden för komponenterna ofta
en stor stötesten. Men elektronikbyg
gare på Elektro kan genom ELAB
köpa komponenter till löjligt låga pri
ser (Billigast i Sverige !?) riktpriset är
50% av ELFAs 100-pris utan moms!
Detta möjliggörs genom gåvor från
företag och lödnissamas idoga arbete
med ett tigga ihop dessa grejor och
hålla lagret välfyllt. (Här kan Du även
hitta en hel del tillbehör till datorn
hemma eller kanske till stereon och
videon) Inkomsterna från kompo
nentförsäljningen går oavkortat till
underhåll av labbet i form av verktyg
instrument m.m. Om du vill köpa nå
got så tag kontakt med en lödnisse,
skicka ett mail, eller ring ELABs tele
fonsvarare.

Välkommen ettan
För oss mer allvarligt elektronikintres
serade är ELAB aktuellt i skepenad av
elpularförening. Här ser vi som vår
uppgift att hålla labbet i gott skick,
oss själva på gott humör, och kylskå
pet välfyllt. Vi träffas, om man så
önskar, i labbet varje dag men spe
ciellt på torsdagkvällar. Vill man vara
med på dessa premisser får man den
stora äran att kalla sig lödnisse. Här är
ettan mycket välkommen att vara
med!

Epsilon

silon med lysdioder, lämplig som im
ponator på overallen. Ett ypperligt
tillfälle för Dig som varit sugen att
bygga något men aldrig riktigt kom
mit till skott.

Pågående projekt
Samtidigt vill jag också informera lite
om några av våra pågående projekt:
Till kårens nya bilbana bygger vi ett
system för tidtagning varvräkning,
och hastighetsmätning.
Till Elabs mönsterkortslab. i Q-huset
bygger vi ett XY-bord för automatisk
borrning/fräsning av mönsterkort.
Vidare planerar vi att ha en utförsälj
ning och auktion i slutet av novem
ber.
Utöver detta finns många andra små
projekt där det finns plats för elektro
nikbyggare, även för Dig som inte
hållit på så mycket med elektronik ti
digare men tycker att det skulle vara
kul att lära sig mer.
Med dessa ord hoppas jag att flertalet
? har blivit !, och ser fram emot många
nya ansikten i labbet under hösten.
Om frågor kvarstår skicka omedel
bums ett mail till: elab@elixir.e.kth.se,
eller ring 20 19 24, eller ännu hellre;
gör ett besök i källaren på Lindstedts
vägen 5.

!Jjörn Bengtsson
Overste Lödnisse

Här vill jag också passa på att göra
lite reklam för EPSILON BYGGSAT
SEN! Det är ett mönster-blinkande ep-

Källeriet ber om ursäkt
Källeriet ber härmed officiellt
om ursäkt för sin enorma för
sumlighet till det täcka könet.

Eder alltid lika tillgivne:

KÄLLERIET SKREV i senaste num
ret i emissionen ordet "osquarulda.
Detta vittnar om lathet och respektlös
het å det grövsta. Det skulle naturligt
vis ha stått Osquar och Osqulda.
Källeriet ber ännu en gång om ursäkt
och hoppas på förståelse.

Och glöm inte: Källeriet. Sektionens
navelsträng.
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Källeriet genom
Källarmaestaren

Det förekom dessutom ett rent sakfel i
ovan nämda artikel, den bästa sek
tionsorganisationen är förstås Emis
sionen. Red:s anm.

Konvertera mera ...

Återigen har det fagra Elek
trien fått några hundra nya
fullvärdiga
medborgare.
nollan har konverterats till E
Osquar
och
E-Osqulda.
nollningen har i och för sig
pågått en längre tid, men den
avslutades den sjunde okto
ber, då det var nOllegasque.
DET HELA BÖRJADE, åtminstone
för min del, approximativt klockan
17.07 uti nådens år 100111 (1994 b.t.).
Efter att hela församlingen bänkat sig
i kårhusmatsalen (vissa på golvet), tog
Den Konglig Öfverskrendaren (dock
något mer än 0,4 mm från mikro
fonen) till orda. Till tonerna av Kyck
lingpolka bevittnades nOllans tradi
tionella inschlemmande. Därefter bör
jade det minst lika traditionella
nOllespexet.

nollans spex ...
...handlade detta år om vikingar och
deras färd till det stora landet i väster
(inte Norge. Förlåt, Kathrine!). Resan
började då asen Tor påbjöd detta. Säll
skapet satte genast segel, dock med en
något bräcklig mast, som gick av. En
av vikingarna drabbades också av ett
smärre skägghaveri. Detta störde
dock inte spexet som fortgick. Fort
gick det ibland. Till exempel lyckades
vikingarna på sin resa mot Amerika ta
sig till England, och senare också Per
sien!? I England träffadede de Robin

�1

Hood, och i Persien möttes de av
några jalusier som bjöd på punsch
(synnerligen trevligt tilltag). Det hela
slutade dock lyckligt. Spexet var bra
och får betyget 4 cl Caloric.

Kongligt spex
Efter detta fick vi av ÖSK en kort åter
blick av vad nOllan hunnit åstad
komma under sina sju första veckor
på Teknis. Därefter började "det verk
liga spexet", med OKS i rollerna.
Detta spex handlade om en grupp
alittererande marsianer som försökte
stjäla solens energi (Vilka VärmeVan
daler!). Konglig Jan hade för övrigt en
VÄLDIGT snygg mössa på sig. Marsi
anerna jagades av både änglar och...
de andra. Efter att änglarna fått hjälp
av Sect-ionet Franz löste det hela sig,
och de fick fast skurken, som givetvis
visa�� sig vara en nOllan. Slutligen
tog OSK plats i kistan och bars ut,
varpå "skurken" kom in på scen till
ljudet av Hände!, denna gång som
etta.

Tre rätters sittning med sång
Efter att ha bytt om till middagen,
bänkade sig den nyblivna ettan återi
gen i kårhusmatsalen, som snabbt du
kats till sittning. Efter att Fan & Rått
presenterat hedersgästerna började
middagen med en utsökt förrätt. I fre
quensnormalen Eriks frånvaro leddes
sången av Martin Franzen. En stund
senare dök emellertid Erik upp, till
sammans med sina tio lekkamrater.
Denna gång hade åtta av de elva bety-

Vikingatider, hej, he}t vikingatider! (Melodi: Sommartider)
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Hedrad. Magnus Lindell fick ett mycket
välförtjänt silve r -epsilon for sina insat
ser for sektionen.
dligt mindre skägg än vanligt. Kon
glig Ola saknade även denna gång sitt
magnifika helskägg. Sittningen fort
gick med sång, nubbe och idel glada
miner. Varmrätten bestod av fisk, ris
och grönsaker.

Många och långa talare
Talarlistan var diger, och bland ta
larna märktes bland andra våra elek
trofränder från Helsingfors. De
förärade sektionen två skyltar som vi
sar vägen till dam- respektive herrtur
ken. Dessutom fick vi en visa på fin
ska, som troligen ännu finns att
beskåda i tolvan. Representanter från
Handelshögskolan, Flyg och Fysik
fanns också på plats. En annan talare
var Konglig Johanna. Som represen
tant för ELO(rt elektros ordenssäll
skap, delade hon ut medaljer. Örjan
"Sniis" Lindunger fick en fin medalj
för sina pelarrivande insatser i tolvan.
Oskar (OSK) fick en medalj för 1 1 la
ger delvis krackelerad färg i tolvan.
Sectreteraren GP fick en balja till sitt
svärd. Svärdet, som han lånat ut en
längre tid, fick han tillbaks. Sect-ionet
Nicolai tackade för inbjudan och tack
ade dessutom personalen i kårhus
matsalen för ett väl utfört arbete.
Kvällens i särkla.ss meste talare var
dock en representant för föreningen

ssiiiii �
------------------- iiiii
------+=--

: a sque

Emeritus, som består av före · detta
Öfverskrendare. Denna talare verkade
gå efter principen ju fler ringar på tof
sen, desto längre ska man tala. Till
slut lyckades han d<?.ck förklara att
denna förening av OSK-ar ville ge
Osk-ar ett ös-kar, som han fick runt
halsen.

Gåvor och annat
Många gåvor delades ut. Skrenderiet
fick sprit, våldsattribut och en bok om
sexuella trakasserier (den handlade
om Madonna) av kansliet. FoF skulle
ha fått FoF-medaljer av ÖSK, men på
grund av en smärre gravör-malör fick
Oskar istället raskt stjäla ihop tre
medaljer till våra änglalikt snälla för
faddrar. En representant från Allgon
skänkte en basstationantenn för NMT
900/GSM. Två mycket välförtjänta
silver-epsilon delades ut. Båda motta
garna, Magnus Lindell och Mats
Nordqvist, har gjort mycket för
världens bästa sektion.

Men In Tights?
Mot slutet av middagen blev det dags
för nOlleuppdrag nummer tre, från
slutet räknat. Balett-nOllan skulle re
dovisa. Det gjorde de med den äran.
Det bjöds på allt från män i små fina
kjolar till mumier. Någonstans därem
ellan lyckades balettgruppen klämma
in indianer, yxviftande galningar och
Michael Jackson. Variation och fantasi
fanns sannerligen i rikliga mängder.

Det så kallade VIP-minglet.
gasquen (pipet i mina öron gick inte trappsteg lyckades ta mig, var festen
helt över förrän söndag förmiddag).
trång men rolig. Fullt ös på dansgol
vet och rikligt försedda barer gjorde
sitt till. Vid 4-tiden började folk dra
Trångt men roligt efterkör
sig hemåt (däribland jag), men många
Det första jag upptäckte på efterköret stannade till frukost (kl. 7), vilken en
var att det finns väldans många elek ligt uppgift bestod av en utsökt
triker som går på nOllegasque. BPA landgång. Till denna lär Amiralitetet
gasquen var knökfull, och en hel del ha skålat, och f.d. fest-nOllan skrålat.
av festdeltagarna stod utanför och
Text: Ulf Wallentin
konserverade (eller vad det nu heter).
Inne i själva BPA-gasquen, dit jag
Foto: Anders Wikström
efter ett gäng armbågar och ett missat

Musique-nOllan - vilken succe!
Efter att taffeln brutits var det dags
för det näst sista nOlleuppdraget att
redovisas. Musique-nOllan, dagen till
ära uppskrudad i svarta T-shirts och
badrockar, spelade en fin blandning
av rock, soul och punk. De var duk
tiga och fick en god mängd elektriker
att stå framför scenen och skutta och
jubla. Ett gäng gamla musique-are än
trade scenen redan efter andra låten
och framförde ett lindrigt repeterat
storverk. Dessutom lyckades någon
mitt i föreställningen få igång TVn
som fanns bakom scenen. Men lite
amerikansk science-fiction är ju
nästan aldrig fel. När musique-nOllan
var färdig kunde man glad och halv
döv gå ner till efterköret i BPA-

Skregglösa skamdare shcejkar skojfriskt. Samordnat, synkroniserat skuttande som sve
per scenen i silkesdimma.
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SMusK

En rödgrön röra
eller

Marsvinets memoarer
Sedan marsvinet blivit hem
löst då Qlouaquen utrymdes
för renovering såg han ingen
annan råd än att följa med
SMusK på turne till Tyskland.
Det här är hans berättelse:
TORSDAG, DEN SISTA DAGEN i
juni 1994. Bussen är stor, en
dubbeldäckare med massor av skrym
slen att gömma sig i. Den första resan
är rätt kort, någon som borde vetat
bättre åker för att hämta sitt kvar
glömda pass. Det bär sig inte bättre än
att hon fastnar i hissen. Därmed är
alla andra kandidater till Dagens
Dumt utslagna för den omgången.
Tillbaka på KTH hinner jag få en bit
av den överblivna sushin innan den
riktiga resan startar.

Picknick i EU
Vi anländer på natten till staden som
berikat världskulturen me9. rosagröna
kaniner och Kurt Olsson. Overfart till
och picknick i EU på fredagsmorgo
nen. Slutligen ankommer vi resans
första mål: De Danske Spritfabrikker i
Aalborg. Mina rödgröna reskamrater
myllrar omkring på fabriksområdet
och spelar en trudelutt för de tre när
varande företagsrepresentantema. De
spelar riktigt bra får jag säga.

Livet i en turnebuss
Efter att ha provat de åtta brännvins
sorter som bjuds äntrar samlingen
åter bussen och, som de uttrycker det
själva, partar, hela vägen till målet
Ratzeburg - en sjöomfluten stad söder
om Liibeck, känd för sina gatskyltar.
Förutom att det är varmt klarar man
sig bra i bussen, det finns alltid något
att äta i de s.k. rambopåsar som delats
ut med mat, pennor och ett slags
fruktsmakande hoprullade evighet
stuggummin i färgglada små förpack
ningar. Jag såg senare fler använd
ningsområden, en del trädde dem
över huvudet och blåste upp dem.
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"All I do is dream oj You... " (Who wouldn't?)

Till en rundlingdorf i ottan .

Shiitzenfest i Ratzeburg

Lördag, inte får man sova, upp skall
de, klockan sex för att bege sig till en
by, en så kallad rundlingdorf. De kallas
så för att husen byggdes runt en cirkel
formad mittplats. Den vi besöker är en
av de få bevarade, med smedja, lin
väveri, bageri och annan kultur. Men
att hitta dit på den ljungtäckta
Liineburger Heide verkar inte vara det
lättaste. Kullersten på landsvägen visar
att bussen hamnat i gamla DDR, det
var inte meningen, men på macken där
bussen vänder finns en fin Electronic
Sauger, Self Service lDM. Efter tre tim
mar och vad som skulle varit tio mil är
vi då framme och kan bese underver
ket. Från min plats under bordet vid
lunchen hör jag folk muttra något om
"knödel, igen... "

Nu börjar resenärerna bli uppspelta
(ursäkta uttrycket), det är dags för den
första orkesterspelningen, den sker
framför rådhuset i en närbelägen stad,
det är mycket varmt. Tillbaka i
Ratzeburg kan man gå på så kallad
Shiitzenfest, anordnat av stadens skyt
tegille med tivoli och öltält. På festen
finns bland annat en mycket märklig
berusad ung tysk vid namn Fritz (alla
heter så där nere). När han får reda på
att vår sångerska inte har några barn
erbjuder han en drink och en säng fast
det har hon ingen lust med.

Höjdarspelning i öltält
Söndag försvinner en av klarinettister
na plötsligt iväg till sjukhus för en has
tigt uppblossande fotinfektion. Han
hälsas som en hjälte när han återvänder
på kvällen, linkande på kryckor som
han kommer att begagna under resten

------------------ i
issimi �
------av veckan. Höjdarspelning i det nyss
nämnda öltältet. Tyskarna tycker om
orkestern och alldeles speciellt balet
ten och sångerskorna. Framför scen
händer det de mest besynnerliga sa
ker, ett antal orkestermedlemmar ver
kar inte ha fattat att man skall dricka
ölen i stället för att borsta tänderna i
den, men i slutet av ledet inser en vet
tig person att öl är till för att drickas.
Åskådarna verkar underligt nog inte
dela hans uppfattning. Baletten fram
för för första gången under tumen nå
got de kallar grisdansen. Skära och
luddiga påminner flickorna om mina
småsyskon som är kvar i KTH:s kata
komber, jag får hemlängtan.

Dans i vattenspridarna
På kvällen ser de på något de kallar
"fopoll" på TV. Det är några blågula
och grönvita som springer omkring
på skärmen, det måste vara ett par an
dra orkestrar eftersom SMusKarna är
så intresserade. När tillställningen är
slut rusar tre herrar ut och dansar om
kring i vattenspridarna på en stor
gräsplan utanför, de verkar väldigt
uppåt. I tumultet missar jag nästan
bussen som skall iväg.

"Svarta Pärlan"
Ombord fortsätter firandet och i buss
baren instiftas en ny drink "Svarta
Pärlan". Jag blir upptäckt. Jag har kilat
ut vid en paus och är på väg tillbaka

igen när en batterist tumlar ner i diket
och glatt utropar "Titta! Enn Mars
vin!" Hur nu han kan veta mitt för- .
namn? Som tur var ser de andra bara
en blå boll som rullar förbi i samma
ögonblick, så ingen tror honom.

Höga bussar & låga viadukter
Det har visat sig att 4 m busshöjd är
väl mycket, speciellt när man inte har
någon back (eller växel 4 eller 8 heller
för den delen) Många viadukter är
bara 3,8 så när det blir stopp får rese
närerna gå ut och skjuta bussen bakåt.
Så också på vägen till Erlangen - i
princip synonymt med Siemens, det
finns ett universitet här också. Sällska
pet bor hos en studentförening med
ekpaneler, väggmålningar, fäktrum
och biljardbord. Vår invalid var på
krankenhaus för ytterligare en spruta
och förbannade där bristen på luft
konditionering, det var tills han kom
utomhus det... 37° i skuggan.

Fest för utmattade SMusKare
Orkestern spelade på ett stentorg mitt
i staden, stenhus runtom och solen
rakt ovanför. På kvällen ordnade
student-föreningen fest för de utmat
tade SMusKarna, när reseledarinnan
ställde sig på stolen och med tillkäm
pad entusiasm utropade "PARTY!"
var det ingen som trodde på henne.
Men party blir det, de som vågar
svingar ölstövel med en av de fasta

"Håret kan därefter appliceras där
det bättre behäus "
inventarierna - Fritz Ua han heter fak
tiskt så) - känd för att alltid bjuda på
knödel när svenskarna kommer.

Monaco - Bayerns pärla
Bussen är på verkstad för att få back
en lagad, den kommer i stället tillbaka
med två nya däck. Nu rullar den vida
re ändå ner till Miinchen eller - som
man säger i Italien - Monaco. Bayerns
pärla. En musikant bär blå keps med
tillhörande blont hårsvall, det är visst
en utmärkelse för god "tyskhet" - ett
vand-ringspris kallat "Dagens hocky
frilla".

SMusK på nåder

Hawaii? Ta buss 15 mot rådhuset.

Vi kommer försent och får inte spela
på Biergarten, då åker vi in till cen
trum och går på Bierhalle i stället.
Svårt att undvika bli trampad i träng
seln men jag hittar en bit saltkringla
och kryper in i ett hörn. På nåder får
orkestern spela tre låtar och gör det
med bravur, fullt pådrag i lokalen.
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Mera SMusK
lärMusiken - Aus Schweden, först vid
poolen och sedan i den. Även på kväl
len blir det musik, bland de nybyggda
studentbostäderna. Kompsektionen
verkar tycka det är varmt, för de tar
av sig alla kläder under en låt.

Dödsföraktande musikanter

Vatten är roligt...

Men det roliga varar inte så länge, det
är stängningsdags redan halv ett, för
ebådat av sura matronor som skriker
POLIZEIZEIT! POLIZEIZEIT! Festen
fortsätter dock när bussen parkerats
vid vandrarhemmet. (Måste verkligen
säga att jag är imponerad av artistta
langerna hos dem jag åker med, det är
inte alla som kan sova stående med en
tänd cigarett i munnen.)

Ny utflykt till verkstaden
De orkestermedlemmar som orkat
upp på onsdagsmorgonen kan ses
omkring stadens centrala delar. Vid
Frauen-kirche finns en musikaffär
som väcker de rödgrönas intresse, de
talar exalterat om en saxofon för
hundra tusen, en guldflöjt för en
kvarts miljon och en genomskinlig
klarinett med kopparmekanik. Återi:.
gen är bussen på utflykt till en (bättre)
verkstad. Efter att ha rotat bland vä
xeldreven håller den förundrade me
kanikern fram två oljesotiga böjda
bleck som legat och skramlat i lådan.
Nu fungerar backen.

Dagen efter är vikt för båtfärd på
Neckar med båtar som förs fram ge
nom att rorsmannen stöter en stör i
(flod)botten. De dödsföraktande mu
sikanterna avslutar med att spela och
dansa utanför tidningshuset vid flo
den nere i centrum, de har tydligen
inte sett på Anslagstavlan att man inte
• skall stå upp i båten. Tidningen har
skrivit elakt om de dumma myndig
heterna som inte tillåter orkestern att
spela på torget, därför detta tack från
SMusK.
ser kom fram och frågade om han vis
ste vart han skulle; -Ar det ett hotell? Singing in the rain
-Tror inte det, jag sover på golvet?
(Stället är i själva verket ett jugenkråk Hela dagen kommer stadens invånare
slott tillhörande en studentförening fram och undrar om kvällens spelning
på Shwärzlocher Hof, den står också
lik den i Erlangen)
omnämnd i tidningen. Framträdandet
på denna till restaurang ombyggda
SMusK vid och i poolen
bondgård gör att jag börjar tvivla på
Sovmorgon, den korta vägen till Stutt mina värdars mentala hälsa. Under
gart blir den första med bakugnen av hotfulla skyar mot en bedårande bak
slagen. Människor med andra konsti grund av pastoral tas de första toner
ga kläder tar emot med picknick, de na. Ungefär samtidigt faller de första
är tydligen någon orkester liknande regndropparna. Noterna blir fler och
mina ovetande värdar, fast deras klä fler tills någon stryker av plastfickan
der är annorlunda, grå och orange. På och så börjar det igen. Slutligen vrä
väg tillbaks till bussen hittar några en ker det ner men då är hela SMusK re
intressant container med bland annat dan genomvåt så konserten fortsätter
en svart skumgummidocka som tej under ett tillstånd av hysterisk trots
pas upp på framrutan, gipsrullar och glädje. I bussen till studenthemmet
annat de verkar tycka vara roligt från hör jag dem tala om den mest absurda
medicinska fakulteten. Inget ätbart spelning de varit med om. Framför
dock. På Freibad:et spelar sedan Ska- stora salens vapensköldar och porträtt

Gröngöling på McDonalds
På eftermiddagen anländer vi
Tiibingen vid Neckar. Efter middagen
skall en s.k. gröngöling (ny i SMusK)
gå på hamburgerrestaurang men för
svinner. På morgonen sitter ett visit
kort på bussen från Polizeirevier
Tiibingen: "Please contact the Police
Station on the other side, before you
drive off. We have a missed Swede of
you by our Police-Station" Nåja, han
hade i alla fall hittat McDonalds. Där
efter hade vidtagit ett planlöst irrande
omkring på gatorna tills ett par poli-
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...se bara!
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av pickelhuvade krigshjältar framförs
en variete. (De har verkligen oanade
kvaliteter, SMusKarna.) Publiken
bjuds på repig Taube, Freibier-rap en något okoordinerad klapp- och
hopphistoria. Alternativa applikation
sområden för Opilca hårborttagning
och nya proletära texter till gamla
sånger. Det senare framförs av stu
dentorkestern Kåkfaret och baletten
Stiletten. Efter detta vidtar gamla ölri
ter med tyska studenter i källaren och
i trädgården.

Si sta Ka p itlet
Det val" el'\ gå"'g el'\ målal"e
som hette ;Åke 5+..öm.
t-lal'\ ville bli el'\ d i l"ektö ..,
det val" hal'\s Öl'\skedl"öm.
Och Åke, ha"' blev di .,.ektöl"
fö l" aota Bal'\k mil'\Sal'\I'\.
t-la l'\ val" miljöal"betal"e

Marängmaskiner på nöjesfält
Nu närmar sig slutet på färden. Un
der hela veckan har av och till hänt att
någon opåkallat skriker "Haben Sie
Bons?" varpå alla med en mun svarar
"JA! Wir Haben Bons!". Märkligt, ef
tersom jag aldrig sett några kuponger,
men här på det gigantis�a nöjesfältet
Shiitzenplatz i Hannover är det fak
tiskt utdelning. På fältet finns under
de dagar Shiitzenfesten varar en
Olympialoop och ett jättelikt pariserh
jul. Dessa och fler s.k. "marängmaski
ner" prövas av det orädda sällskapet.
Sista spelningen hålls vid rundeln i
mitten av fältet.

Prisutdelningar och statistik
Vad därefter är, är inte mycket att
orda om, hemresan går som den bru
kar med prisutdelningar och statisti
krapporter till ett Stockholm som inte
är fullt så svalt som busspassagerama
har hoppats. Fast jag nu bor i gamla
Exilen så funderar jag på att följa med
nästa år, det här var hur kul som
helst.

Enn Marsvins berättelse ned
tecknad av Lillwall som också
tog bilderna.

i €1.A liteg l"al'\VI.
t-lal'\ val" också i 3apa"',
det -tyckte ha"' val" frist.
t-lal'\ läl'\gtade till Svel"ige
och kom så hem till sist.
N "" måla I" Åke, glad igel'\,
hal'\ måla.,. 9""1t och blått.
T):' vad ha"' i V1te vi sste,
ja, vad ha"' ej föl"stått,
det val" vad l ):' cka ä .,.,
ja det äl" i l'\te V1å9ot lätt.
Det äl" så svål"t att veta
vad som ä l" fel och ..ätt.
N ä l" €1.A så bestämmel"
att pl"icka l"l'\a ska bod,
j a pal'\el"l'\a göl" l i kadal'\t
och l":el'\ sopas bod.
Vad b l i .,. då kval" av s p .,.åket
som fö.,..,. val" f..odigt l"i kt?
Jo, kval" b l i .,. l'\ästal'\ il'\gel'\ti"'g,
det b l i .,. sig helt olikt!
Vad lä.,. mal'\ sig av detta
säg, fil'\VIS "'å'"' Sel'\Smoral?
De"' frettoV1de Vlovember
om €1.A är det val .
Och vad skall mal'\ då välja,
det kal'\ mal'\ fl"åg a sej .
Om mal'\ vill ha s i Vla prickar kvar,
så skall det va l"a N€J!
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Andra puben

The Tottenham

Var? Hörnet (nästan) Oxford Street och Tottenham Court Road.
Guinnesspris: f2,10
Guinnesstemperatur: Perfa!!!
Övrigt: En småmysig pub med ett omfattande utbud av flottig engelsk gastronomi.
Bilden visar själva puben med förbiflängande idioter som inte begriper att de borde stanna upp i livet och fråga sig själva
vart de är på väg, samtidigt som de dricker ett mumsigt öl. Det gjorde i alla fall vi under vårt besök i London.

Spaden
"Den 20 september 1950 togs det för
sta spadtaget på utbyggnaden av THS
kårhus. KTH's rektor, professor
Woxen, överlämnade därvid till THS
den specialtillverkade spade som
skulle användas vid det celebra tillfäl
let. För att ytterligare i teknologernas
minne hugfästa händelsen önskade
rektor Woxen att spaden - under nam
net REKTORS SPADE - skulle av THS
användas som vandringspris i idrott
mellan sektionerna."
(Utdrag ur 'Tekniska Högskolans Stu
dentkår PM 1005 §134:1).
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Hur DU kan påverka Spaden
Spaden bygger på kvantitet, dvs den
sektion som idrottar mest vinner. För
rättvisans skull justeras resultaten se
dan med en faktor "ettgenomrotenur
antaletsektionsmedlemmar". De akti
viteter som räknas är: all idrott i KTH
hallen, sinming i GIH-badet och an
nan idrott i anslutning till KTH
området. Genom att skriva upp dig på
listan som sitter vid kopiatorrummet
varje gång du har idrottat, kommer
Elektrosektionen ett steg närmare en
totalseger. I varje nummer av Osqle
daren kommer den aktuella ställning
en mellan sektionerna att presenteras.

Örjan Sniis

Årets idrottsman och
idrottskvinna på Elektro
På vårbalen kommer även "Årets id
rottsman" och "Årets idrottskvinna"
att presenteras. Dessa personer är de
två som flest gånger har skrivit upp
sig på listan efter att ha idrottat. Den
interna ställningen på Elektro kom
mer under året att redovisas i Ernis
sionen.

ELIN (Elektros Idrottsnämnd)
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_E n dag i
Tolveriets liv

Jag heter Stefan Petersen och
är tolverichef (förkortas 12c).
Till min hjälp har jag en vice
12c, fyra tolverinissar samt två
glädjeflickor. Alla dessa ingår
i Tolveriet, som skall se till att
Tolvan hålls snygg och att alla
trivs där. Vi har dock INTE
hand om bullar, automater,
bilar och kopieringsmaskiner.
Jag tänkte tala om lite vad vi gör, och
vad som händer inom Tolveriet:

Flytten
Som de flesta känner till fick vi tillba
ka vår kära, nyrenoverade Tolvan i
början av sommaren. Det kan fortfa
rande vara lite småstrul här och var,
men vi hoppas att det kommer arbe
tas bort allt eftersom. Jag är positivt
överraskad över att de få hinder vi
stötte på löstes mycket smidigt av alla
inblandade. I samband med detta vill
jag passa på att skicka ett STORT tack
och en STOR kram till alla som gjorde
att flytten blev en sådan stor succe.

Städningen
Det är jag som sätter upp listan över
vilken nOllegrupp som skall städa un
der de olika veckorna. (Finns på Tol
veriets anslagstavla, till höger om fun
krumsdörren) Som nOlla/fadder vore
det väldigt bra om du höll ett öga på
listan för att se när just din nOllegrupp
dyker upp. Tag då kontakt med den
Tolverimedlem som står som ansvarig
och vet vad som skall göras. Hittills
tycker jag städningen fungerat jätte
bra, så ett tack till de nOllan som stä
dat så bra hittills. Bara för att nOllan
städar betyder inte, att du kan bete dig
hur som helst. Speciellt inte under ka
las. Ställ din flaska i en tomback och
kasta kaffemuggarna i papperskor
gen, tack!

Pappershandukar

På mindre än 4 veckor har Elektrosek
tionen gjort av med 6000 pappershan
dukar. Detta ser jag som en orimlig
förbrukning och har därför beslutat
att inte köpa in flera pappershan
duom dem! Och om blommorna.

Fixarkväll
Under hösten kommer Tolveriet att
försöka arrangera en Fixarkväll. Alla
välkomna att komma ned till Tolvan
och dra sitt strå till stacken. Mer info
om detta kommer senare.

Passerkort
Tidigare hade 12c hand om all regi
strering av kort för att komma in i
Tolvan. I och med återflytten har Tol
van anslutits till E -husens kortsystem
och kortregistreringen hargått över till
NADA:s systemgrupp. De finns på
Osquars Backe 2, direkt till höger om
entren. NADA har börjat lägga in
SSCO-korten (kårkorten), det dröjer
dock innan man kommer in i E-husen.
Även i Q-husen kommer SSCO-korten
att fungera. Programmet som skall
lägga in korten i en databas har inte
kommit ännu. Systemgruppen söker
därför frivilliga att manuellt knappa
in de 250 poster, som nOllan utgör.

get. I en nyrenoverad lokal borrar
man inte hål i tak, golv och väggar
hur som helst. Och jag hoppas ni har
upptäckt att innertaket är gjort i gips,
och hänger uppe i tunna trådar.

Slutligen...
. ..vill jag bara säga att om ni vill ar
rangera en f�st i Tolvan läs reglerna,
boka in er på listan och avvakta 12c:s
beslut (kråka på bokningslistan). Alla
dessa papper finns på Tolveriets an
slagstavla.
En fortsatt trevlig vistelse i Tolvan
önskar Tolveriet genom 12c.

Stefan Peters en
e92_sp e@elixir.e.kth.se

Funk-kort
Den enda kortregistrering som 12c
fortfarande har hand om är den in till
funkrummet. Om du är funktionär
skriv en lapp med namn, årskurs,
funktionärspost, kortnummer (4 sif
fror för Solidcard och 5 för SSCO
kort) samt vilken korttyp det är och
lämna lappen till mig.

Piffa upp Tolvan
Det är väldigt kul att se att folk har
ideer och förslag på hur Tolvan skall
utsmyckas. Men snälla ni, tala med
mig innan ni gör några installationer.
Jag vill nämligen ha ett ord med i la-

Emissionen har besalgtagit 12c:s körkort
dd bilden ej liknar innehavaren.
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Lost in Cyberspace

komma olika länkar för olika om
råden på bilden, detta kan man se på
knappraden under logon på sek
tionens förstasida.

Vad gör egentligen di däma
Cyberponquama? Ungefär den
frågan brukar jag få allt oftare,
på senare tid även från jour
nalister utanför sektionen.
VI ÄR EN sammanslutning som gör
grovjobbet på sektionens WWW
sidor. Vi försöker förse E-osquar och
E-osqulda med information som de
kan behöva. T.ex. vilka PRe-skutt som
är på gång. Vi försöker även se till att
ha länkar till en massa trevliga sidor
med mer eller mindre seriös inrikt
ning. Allt ifrån valet via Wall-Street
kurser till ettans egna hemsida. Vi för
söker också se till att skriva ner di
verse enkla tips om hur man gör t.ex.
sin egen s!da.
Cyberponquarna (miss-)leds av Info
manen, som är en fonktionärspost
inom sektionen. Infomanen väljs på
SM och sitter halvårsvis. Nuvarande
Infoman är Magnus Danielson E93.
Infomanen har en roll som liknar en
chefredaktörs, nämligen att se till att
sidorna blir någorlunda enhetliga och
innehållsrika.
Även vi har märkt att det varit
nOllning, då det kommit många mail
från nOllan där de anget vilken tröjs
torlek de har. Det har indikerats att
det varit någon tröjtävling på gång,
vilket jag själv då inte känner till. Det
är glädjande att så många E94:or lärt
sig att maila. Det vore trevligt att få
annat än tröjmail från er.

Vadå WWW?
Tja, WWW står för World-Wide-Web
och är egentligen inget annat än ett
antal datorer som är anslutna till In
ternet. I allmänhet så beskrivs sidorna
i ett dokumentspråk som heter
HTML. HTML är inte ett språk där
man beskriver var saker ska ligga (en

Det är bara att klicka sig fram alltså.
Om man nu vill gå till den sida man
just kom från så kan man trycka på
Back knappen.

vanlig missuppfattning), utan bara
vad olika delar av texten ska ha för
funktion.
Detta språk behöver man inte lära sig
om man inte ska göra egna sidor. Det
är för övrigt ganska enkelt att lära sig.
Det finns många olika sidor som
beskriver hur man gör, dessutom så
brukar det nästan alltid finns någon
Cyberponq i datasalarna som man
kan fråga.

Mosaic?
Mosaic är ett verktyg för att hämta
och visa web-sidor. De flesta har det
på Session Maneger menyn så det
borde inte vara så svårt att få igång.
Man får då upp Elektrolinjens sida.
Den består mestadels av text och en
del (tråkig) grafik.
En del text har en understykning,
denna text har en länk till en annan
sida. Om du för muspekaren till en
understruken text så får du se vart
länken går (detta vissas strax ovanför
knapprraden). Trycker du på vänstra
musknappen en gång så · följer du
länken, dvs du får se den länken.
Det går även att länka bilder, detta
kan man t.ex. se längst ner på sek
tionens förstasida. Länkade bilder får
en ram runt sig. Det kan även före-

Tips: Om man kommer på att man
inte vill följa en länk trots att man re
dan tryckt på den så kan man avbryta
inhämtningen genom att trycka på
jordgloben som finns uppe i högra
hörnet.
Det finns vissa sidor som man kan
skriva i, det är bara att klicka i rutan
och börja skriva. Detta används t.ex.
på sk. mail-me sidor, dessa sidor gör
att man kan maila till folk från Mo
saic. Denna funktion kommer ni snart
att kunna använda för att anmäla er
för tentor, så det är nog ide att lära sig
redan nu.

Egen sida
Om man tycker att det vore kul med
en egen sida så kan man (relativt)
enkelt skaffa sig en sådan. Alla stu
denter på Elektro kan skaffa sig en
egen presentationssida. Där kan man
skriva om nästan vad man vill, men
det finns gränser! Jag har t.ex. sett två
personer som helt fräckt norpat an
dras sidor utan ens bry sig om att än
dra på bilder och mail-address.
Detta är väl kanske inte det bästa sät
tet att skaffa en sida, så ta istället och
fråga någon som gjort sidor förr (t.ex.
lnfomanen, Cyberponquar eller så).
Det finns ett index med alla personer
årskursvis, därifrån blir man länkad
när man lagt in en sida. Detta index
uppdateras med några dagars mellan
rum. Indexet hittar man från sek
tionens förstasida på knappen Person
sökning. När får jag se just din pres
entation på webbet?
1
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Samma rubrik igen ...

It's • • •
eller

(Ledsen CHE, men jag kan inte!)
Artikelserien om Monty Py
thon börjar nu dra sig mot sitt
slut. Detta är (troligen) den
näst sista delen, och den hand
lar om Monty Pythons hetlev
rade walesare Terry Jones.
TERRY JONES FÖDDES den första
februari 1942 i Colwyn Bay i norra
Wales. Han började 1953 studera vid
Royal Grammar School i Guilford.
1961 började han sina studier vid St.
Edmund Hall i Oxford, med historia
som huvudämne. Ganska snart kände
han dragningen till teaterscenen.
Jones första revyuppträdande kom i
Oxfordrevyn **** som framfördes på
Edinburgh-festivalen 1964, och senare
samma år på Phoenix Theatre i Lon
don. Han spelade också den döds
dömde mannen i Hang D(JWn Your
Head And Die, en protestpjäs mot
dödsstraff, som bland annat spelades
på London's Comedy Theatre. Det var i
detta samband han för första gången
träffade Michael Palin.

Allt-i-allo vid BBC
Jones tog examen 1965 och började då
arbeta vid BBC Light Entertainment
Script Department som manusredig
erare, producentassistent, skämtskri
vare och allt möjligt som behövdes.
Något år senare återförenades han
med Palin, och de två bidrog tillsam
mans till serier som Late Night Line
Up, The Ken Dodd Sh(JW och The Illus
trated Weekly Hudd. Dessutom skrev
de olika saker till Marty Feldman, Ka
thy Kirby och The Two Ronnies. 1967
började en viktig fas i Pythons histo
ria. Då började nämligen Jones och
Palin skriva för serien The Frost Re
port, där flera av de blivande Pytho
nierna också var med. De hann också
med att göra serien Do Not Adjust
Yaur Set, tillsammans med Eric Idle.
Det var "egentligen" ett barnprogram,
men det var nog fler vuxna än barn
som såg det. I samband med att den
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andra serien av Do Not Adjust Your Set
gjordes, arbetade Jones och Palin par
allellt med sin egen serie The Complete
And Utter History oj Britain. Iden med
den serien var att göra reportage som
om TV hade funnits på den tiden.
Som exempel kan nämnas en intervju
med Wilhelm Erövraren i duschen
efter slaget vid Hastings, komplett
med repriser och allt. Det var denna
serie som fick Cleese att vilja göra
någonting tillsammans med Palin och
Jones. Detta samarbete blev Monty
Python.

Långa sketcher
Inom Python skrev Jones och Palin
oftast tillsammans. Ett knep för att se
om det är dem som skrivit en sketch
är att ta tid på hur lång den är, eller
som Eric Idle uttryckte det: "If it's
long, it's usually by Mike and Terry".
Som praktexempel på detta kan näm
nas program 8 i tredje serien. Det
hette The Cycling Tour, och var en hel
halvtimme, och bestod alltså av en
enda sketch. En del av Palin och Jones
material var för långt för att passa in i
Monty Pythons format. Bland dessa
Se
kan
kortfilmen
nämnas
crets(Sekret?), som premiärsändes på
BBC2 i augusti 1973. Dessutom skrev
Jones och Palin manus till filmen Con
suming Passions, som filmades 1988
med Vanessa Redgrave i en av huvu
drollerna.

Blev regissör
Jones spelade många olika roller i Py
thon. En av hans vanligare roller var
den som "pepparburk". Pepparburkar
är, enligt Monty Python, äldre damer
som står i klungor på snabbköp och
högljutt klagar på allting. När Python
började spela in långfilmer upptäckte
Jones något jättekul, nämligen att
regissera. Han och Gilliam regisse
rade tillsammans The Holy Grail, och
Jones regisserade ensam både Life oj
Brian och The Meaning of Life. Pen
garna han tjänade på The Holy Grail

DKS på utflykt? Nej, Jones som Mys
tico, som reser hus med hypnos.
investerade han i en gammal restau
rang och ett bryggeri. Han är en riktig
eldsjäl i CAMRA, CAMpaign for Real
Ale, som anser att öl ska bryggas en
ligt traditionen. Efter The Meaning of
Life var Pythontiden mer eller mindre
slut, och Palin började på diverse
egna projekt. 1981 kom boken Fairy
Tales ut. Den bestod av korta berättel
ser som han skrivit till sin dotter Sally.
Den följde han senare upp 1983 med
The Saga of Erik the Viking, som han sk
rev till sin son Bill. Den filmatiserades
1989 i Jones regi och hette i Sverige
Erik Viking. John Cleese spelade rollen
som Halvdan Svarte. Hans största
utompythonliga projekt var dock se
rien Ripping Yarns, som han skrev till
sammans med Michael Palin. Det ge
nomgående temat i denna serie var att
Michael Palin spelade huvudrollen,
en hjälte, som utför diverse stordåd.
Till exempel har han rymt från krigs
fångläger, lett expeditioner över An
derna, hindrat tyskarna från att starta
första världskriget i förtid och blivit
skolans buse. Två serier av denna se
rie gjordes, totalt nio program.

Ulf Wallentin

Tjugohundratalets telefontrådar.

Ericssons 70 000 anställda är verksamma i mer än 1 00 länder.
Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

E RICSSON
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Ölkollekt

Väl g örenhets puben
Tänk vad ett litet brev kan
ställa till med ... Nu menar jag
inte ett brev från CSN, utan
förstås Tuzla-brevet som fick
törstiga teknologer att gå man
ur huse med öppna plånböck
er.
BREVET SOM KOM från Tuzla var
en vädjan från Elstuderande studenter
i Tuzla om hjälp med mat och skol
matriel. Brevet levererades av IV A
(IngenjörsVetenskapsAkademien)
som hade fått det från en hjälporgani
sation nere i ex-Jugoslavien. När bre
vet landat på Styrelsens bord började
planeringen, hur skulle man få ekono
miska studenter att ge pengar? Efter
lite grubbleri kom man på det lysande
svaret; En välgörenhetspub!

Lotteri och öl
Arrangemanget anordnades den för
sta fredagen i oktober av PR. Då PR
prenterade iden för Pripps-Harald be
slutade han att stödja arrangemanget.
Detta gjordes medelst två fat öl samt
ett lotteri med vinster. Dessutom lo
vade Harald att dubblera alla kontan
ta inkomster, det ni! Även Ericsson,
som hade sin företagsdag i Tolvan

Minspel del I. Den synnerliga goda ölen lockade många till minspel. Om nu detta
berodde på antalet öl eller det goda ändamålet som ölpengarna gick till vet man dock
inte. Magnus och Ola ser i alla fall ut att njuta i ju.lla drag.
samma vecka lovade att ställa upp för
att hjälpa Tuzla, detta genom att
skänka bland annat skrivmateriel. Pu
ben hölls i Tolvan och ett hundratal
öltörstande och givmilda teknologer
hörsammade kallelsen.
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De glada pubskötarna som höll ordning på det hela. Detta lyckades de med så till
den milda grad att 5 000 kronor samlades in genom öl- och lottköp på några timmar.
Summan dubblas sedan av Pripps och skickas som bland annat ritmatriel till Tuzla.
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för Tuzla

Minspel del Il. Uffe och Emil iakttar med stor spänning hur Anders låter välgären
hetsölet sakta rinna nerför halsen och i magen. Anders var får övrigt en stor bidragsgi
vare.

Minspel del III. l.iitt var det att
berusas, desto svårare att hålla koll på
Sitt anlete. (Nu sk"11 dd dod p,fpek,,; otl Miå, kansk, int, da,,

Tolvan var välfylld och trängseln vid
baren enorm. Trots detta lyckade de
flesta besökande hitta en och annan öl
att läska sig med. Även lotter a 10
kronor köptes för fullt.

bar-kit med förkläde samt en idol-bild
av Prippsbåten Maritime, fördelades
under stor spänning.

uu

vilket �n k�n Jils,zom pJ an�m p"1J.s).

Block och pennor för 10 000

Lyckliga vinnare
Lotteriets vinster var hett eftertrakta
de och lotterna gick åt nästan som
smör i solsken, fattas bara annat med
de vinsterna! Vinnarna drogs ur Den
Stora Spagetti-kastrullen av PRs Nota
rius Publicusar. Bland den långa ra
den av lyckliga vinnare kan nämnas
Szemere som spås en lysande framtid
som kändisfotograf med sin engångs
kamera. De andra priserna, T-shirtar,

J,,mun ova11 ilrfaktisktft4Jt Els Prt,

Utmärkt mottagning råder inom Tol
vans väggar. Det är bra då man måste
informera sina nära och kära om att man
är på välgärenhetsarrangemang.

Totalt samlades det in drygt 5 000
kronor genom öl och lotter. Detta
skall sedan dubblas av Pripps och
omsättas till läromedel och skrivmate
riel. Detta skall sedan skickas med i
en hjälpkonvoj som är planerad till
slutet av oktober. Känner ni att ni har
något att bidraga med, exempelvis
skrivmateriel eller böcker, så skynda
på att ta kontakt med någon i Styrel
sen.

Text av Mattis/ bild av Anders

Under stor spänning drogs de lyckliga vinnarna. För att allt skulle gå rätt till sat
te Ebbe på sig den officiella kontrollörmössan medan Cissi höll lotterna i ett järngrepp.
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Gå på kalas

HOFTORSKÄMBETET

I

Nya sektionsmedlemmar har införskaffats. Då menar vi inte bara E94 utan även de fjäll
beprydda krabaterna i akvariet. Fiskarna kan vara lite blyga, så inled gärna bekantskapen
försiktigt. Kom ihåg: ett nej är ett nej ! !
Stressas de för mycket (t ex av att se en överfö1friskad teknolog spela "stokastisk dart")
nödgas Hoftorskämbetet snart anordna Sushi-afton ...

--------------
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Q Hoftorskämbetet planerar att utöka verksamheten.
Tätningen av akvariet efterlämnade en hel del sili
kon varför inplantat nu är på tapeten (vi har hängt en
tavla över). För närmare beskrivning, se babe#4.gif.
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HOFTORSKÄMBETET
Thomas, Annis & Nvpon

RÄTTELSE

Arga påpekanden efter
förra numret har föran
lett oss att poängtera att
fiske är absolut förbju
det i akvariet ! Det gäl
ler såväl kast, mete och
nät som lätt trålning.
Viss disperis kan ges
för röstfiske inför . val
av funktionärer på SM.
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--*ilrl Det ryktas att ...
...Jesus was there.
...åtta toaletter är fler än två turkar.
...värmet kruper på golvet.
...funkföreläsaren skrepar ner.
...elev(z) är analytisk i Ql .

...Emil Egerfjord E93 har flyttat till Västerås men flyttar tillbaka när den
utlovade pilsnern aldrig visade sig .
...fyskilabbama är mera C än Cv.
P
...En domän e en blaffa som e luddig i kanten.
...föreläsaren vill göra ett snitt i grenen.
... Tavlan har fått smörj.

Hört på föreläsning:

...i = 2.

"...med reservation för räknefel, jag
kan inte riktigt identifiera med mina
anteckningar här."

...somliga röstade svart.

Hört på övning:
"Har föreläsaren talat om vad fan ...
der Waals lag är?"
-"Känner vi dessa storheter?"
-"Nej, inte personligen."

EU-DEBATT
Alla är hjärtligt välkomna att vara
med och diskutera med ett antal
politiker (Gudrun Schyman, Mona
Sahlin, m fl) som är beredda att
svara på era frågor angående EU.
Debatten kommer att hållas den
1/11 kl. 16.00 , lokal kommer att
meddelas senare. Förhoppningsvis
kommer ni efter debatten att få en
bättre överblick över de fördelar
och nackdelar som EU kan bära
med sig, så passa på och vidga
dina vyer!
När du fått nog är du välkommen
att tillbringa kvällen på vår IntU
pub, där vi säljer mat och öl till ett
sjysst pris.

...Föreläsaren vill sätta sprätt på planet.
...det viktigaste är inte att segra utan att ö.
... föreläsaren har en arsenal till sitt förfogande.
...vi e integrerade av å intressera.
...att bastun klarar relativt starka laddningar
...onsdagens TETföreläsning handlade om sambandet mellan strömtäthet och
strum.
...körledaren önskar att kören skall skita i hans mun
... Marika rider på Ebbe...
...Fredrik älskar Mosaic
...Martin plays the flute
...Mikael Arnelin är en obotlig gaffelmarodör.
...Mikael Amelin byter gaffel minst två ggr I gasque.
...Mikael Arnelins gafflar bryter av sig själva.
... Mikael Amelin har en kraftig gaffelaversion.
...Mikael Arnelins gafflar gör uppror.
...Mikael Amelin gafflar om bruten gaffel.
... Mikael Amelin vill bryta gaffeln.
...Mikael Amelin tycker att köttet bryter hans gaffel.
... det tycker i alla fall Jonas och Christer.
...man inte får låta sömn bli någon (nir-)vana.
...det går 100 Franz-grader på ett varv.
...järnvägsövergången är en epsilonomgivning till Q.
...Mikael inte får fjong på den.
...Christer gärna hjälper till...
... GP skriver kraftutryck på tavlan.
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