Redaktionssidan

Ledare

Hej! Jag har en motorsåg i bagageutrymmet på
min bil. Har du?

OM DU

SVARAR ja på frågan, så ber jag dig att diskutera
ditt eventuella missnöje med Emissionen med min företräda
re. Om du däremot svarar nej, så vill jag hälsa dig hjärtligt väl
kommen till det första numret av Emissionen anno 1996 (b.t.).
lag hoppas att tidningen skall kunna lyfta från den diskutabla
kvalitet den kännetecknades av i �ol (då Ulf var CHE), men
man kanske inte skall ha så stora förhoppningar eftersom karl
sloken (CH E. emeritus) fortfarande ingår i redaktionen. Jag
måste bara komma på något bra sätt att bli av med honom.
Kanske skulle man ta och pröva motorsågen...
Detta nummer av Emissionen är, som majoriteten av er sä
kert redan har lyckats klura ut eller läst innantill, ett gulle
nummer. Vi hoppas att ni inte bara passivt skall delta som lä
sare, utan verkligen ta en aktiv del i gullandet på sektionen.
Till exempel: Håll upp dörrar för varandra, dunka varandra i
ryggen och kanske t.o.m betala för klägget i Tolvan med jäm
na mellanrum. (Hmm... jag kanske skulle låna ut motorsågen
till källarmästaren). Glöm inte att säga åt alla du möter att de
duger precis som de är, även om det mot förmodan skulle
råka vara en lögn.
D å Emissionen till hösten uppnår en icke föraktlig ålder av
30 år, kommer vi under året att publicera en del ur Emissio
nens digra arkiv. J detta numer finns t.ex. ett par artiklar om
mannen och kvinnan från Emissionen år 1987. Dessutom kom
mer vi under året att, på allmän begäran, köra Ture Teknolog i
repris. Det finns betydligt mer, vänta ni bara...

Eder kanderade CHE
Björn Guillemaut, E-94
(tillika motorsågsägare)
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Hur lämnar mangoda
inideermanus?
är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten att

Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidning
en. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för
manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAJL till
EMISSION på Elmer. För att skicka en fil med mail skriv först "MAJL" i
ett dectennfönster på VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Använder du UNIX så går det för det mesta inge vidare att maila
decwritedokument. Lägg i stället filen i ditt Public directory och skicka
ett mail till oss och berätta vad filen heter. Skriv också hur mycket du
gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produk
ten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som duskulle vilja men
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ändra i insänt material (lägga till rubriker tex). Vi kan ock
så ta emot en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brevfack i
Tolvan, i vår brevlåda, även den i Tolvan, eller 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 särskilt
anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.

Elektrosektionen presenterar:

Den nya, ömsinta ordföranden!
Hej! Jag heter Cecilia Ohlsson
och är er nya Svensklär ... öh...
Ordförande menar jag förstås.
Julen är slut och ett nytt år har
börjat.

JAG ANTAR ATT ni liksom jag lovat
heligt och dyrt att bli en flitigare och
ordentligare människa. Man SKA
hänga med i skolan och man SKA
träna mer (alt. börja träna). Det värsta
är att det har man lovat sig själv inför
varje terminsstart. Tyv ärr håller det
bara i sig i ungefär en månad, om ens
det. Fast jag har länge undrat om man
inte är en ganska lycklig människa
även fast man inte är så flitig och or
dentlig. Det skadar inte att blanda
upp studierna med lite sektionsliv.
Festa då och då med sina kompisar
måste man nog göra för att orka med
att studera i fem år.
Roligt hoppas jag att det blir det här
året 1996. Jag ser fram emot det. Vår
balen är ju en av de stora händelserna
under året eftersom vi firar nyår en
ligt den binära tideräkningen. Pam
pigt är det. Tänk er själva att se alla
sina kompisar iförda vackra klännin
gar och stiliga frackar. Det är annat än
jeans och t-shirt det!

FoF och SM

Nya Fof (Förfaddrar) och ny ÖSK
(överskrendare) ska väljas om de inte
redan är valda. Till hösten kommer
E96:orna, och det ser vi väl alla fram
emot. Det stora målet jag och styrel
sen (styrelsen finns presenterad på en
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Cecilia Oltlsson heter vår nya ömsinta, snälla och jättegulliga ordfarande.
egen sida) har är att få tillbaka lite
sektionsanda. Vi vill att du som har
en rolig ide, något du vill göra på sek
tionen, pratar med oss. Det är vi, alla
E-Osqulda och E-Osquar som är sek
tionen! SM, Sektions Mötet är ett möte
för alla på sektionen. Där kan du säga
vad du tycker, och påverka det som
händer. Gör det! Ni får gärna lämna
in motioner om ni tycker att något ska
ändras. Tyvärr har nog februari-SM
varit, men till maj-SM går det bra.

ter att engagera er. Det kanske känns
tungt ibland men tänk på att du fått
fler kompisar och att du inte bara har
tentor och tentaplugg som rn.innen
från din studenttid. Alltså: KAMPA
VIDARE, NI GÖR ETT BRA JOBB!!
Jag vill till sist bara ge er ett bra motto
att leva efter: "Man har inte roligare
än man gör sig!"

Er Ordförande,
Cecilia

Beröm för engagemang

Nu vill jag ge beröm åt alla er som har
engagerat er på sektionen. Ni gör ett
jättebra jobb och jag hoppas ni fortsät-
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FJONSSON småpratar� ..

SNO-ord

Goddag. Mitt namn är
Fredrik Jonsson, E-91,
och jag skall vara Ord
förande i ElektrosStu
dienämnd under 1996.

stande kommunikation. Dels
mellan de olika institutio
nerna, men även inom insti
tutionerna mellan föreläsare
och assar. Ett mycket posi
tivt initiativ från skolans
sida är att det under jullovet
hölls ett lärarkollegie, där
lärare från de institutioner
som bedriver undervisning
på elektro träffades och pla
nerade den kommande pe
rioden. Ett sådant möte har
inte hållits på flera år.
Många
bra
synpunkter
framfördes, och mötet var
som helhet mycket givande.
(Jaså ni använder diff ekva
tioner i elkretstekniken, då
kanske vi borde lära ut det i
Envarren.)

FÖRRA ÅRET VAR jag vice
studieni'i mndsord förande.
Vissa E-95:or kanske känner
igen mig som övningsasse i
elkretsteknik. Jag tror dock
inte att jag arbetat inom
KTH skall vålla några lojali
tets problem.
De hetaste frågorna inom
studienämnden just nu är
Datorfrågan och problemen
med IT (se separata artiklar i
Emissionen). Under våren
kommer kåren att utföra en
undersökning hur bra de ut
lokaliserade undervisning
arna fungerar. För Elektros
del gäller det de teknologer
som läser de första två åren i
Västerås.
Under våren kommer arbe
tet med att förbättra under
visningen på elektro att fort
sätta. Många av de problem
vi har tror jag beror på bri-

I övrigt tror jag att det finns
hopp om livet. Skolan har
beslutat att alla nyanställda
lärare skall genomgå en kurs
i pedagogik. Jag bröt inga
ben då jag var i fjällen och
snart är det Quarneval!

Fredrik Jonsson testades m.h.a. OL, och befanns vara E
SNO 9000-anpassad.

Fredrik Jonsson, SNO
sno@elixir.e.kth.se
Tel: 612 24 76

In Cyberspace no-one can hear you scream
Institutionen för Teleinforma
tik* har varit rejält i blåsväder
under hösten. Deras experi
ment med videoföreläsningar
fick ett allt annat en varmt
mottagande. Nu börjar dock
skolans ledning och industrin
att ta tag i problemen på all
var.

buerade föreläsningarna). Tyvärr ver
kar inte tekniken fungera som det är
tänkt ens på 90-talet. De teknologer
som gick kursen Tillf&Kö, där under
visningen bedrevs per distans, var
mycket missnöjda. För de teknologer
som gick kursen och som planerar att
gå Radiosystemteknik fingret kom
mer 53 att erbjuda stödundervisning
och extra tentamenstillfällen.

IDEN MED distansföreläsningar är
inte ny. Försök har gjorts på andra
skolor, både i sverige och utomlands.
På KTH genomfördes omfattande f ö r 
sök med distribuerade föreläsningar
för ett trettiotal år sedan. (Vissa äldre
teknologer kanske kommer i håg hå
len och de små lådorna som satt bred
vid tavlorna i de gamla E-salama före
renoveringen. Ett spår av de distri-

Kursen Telesystem som gavs för Data
under period två fungerade inte heller
bra. Kursen ges för elektro under pe
riod tre. Skolan tar dock problemen
på allvar, och hur bra denna kurs
fungerar kommer att utredas nog
grant. Rektor har inrättat ett "Råd för
IT-baserad utbildning". Detta råd
skall "utveckla och bevaka området
informationsteknik i undervisningen
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Råd och dåd?

vid KTH, speciellt med avseende på
pedagogiska frågor och distansut
bildning och nätbaserad utbildning.
Rådet skall vidare verka för lärarnas
kompetensutveckling
inom
JT
området vid KTH".
Även industrin har börjat agera. En
representant från Ericsson har fått i
uppdrag att föreslå ledamöter till en
sökkomrnite som skall försöka rekry
tera lektorer till institutionen.

Fredrik Jonsson, SNO.
*Det bör nämnas att det inte är alla
kurser på institutionen för teleinfor
matik som fungerar dåligt. Bla annat
ger institutionen kurser i Datorteknik,
vilka är alldeles utmärkta.

"Broadband technology makes it even more
important to be focused. "
CECILIA UEBEL BLOMGREN, Manager, Business Development ATM Broadband, Ericsson Telecom, Sweden.

The new broadband rechnology is changing rhe shape of communication between people. Soon we
will all have free access ro voice, data, text, image and video via public networks. 24 hours a day.
At home and at work - anywhere in the world. How we use this is limited only by our imagination.
Ericsson recognised the need to harness rhis vasc potential early on. We invested heavily in research.
And out of our vision of a global information society has come technology char serves the indivi
dual's needs, while helping our cusromers open up new business opportunities.
Ericsson's approach ro broadband communication is comprehensive. At its core is an ATM broad
band system for all sizes of switching, transport and access nodes. This system permits the rapid,
economic developmenr and inrroducrion of new variable bandwidrh, multimedia, interactive
broadband services for business and residenrial users.
70,000 Ericsson employees are accive in more chan 100 countries. Their combined expertise in
switching, radio and networking makes Ericsson a world leader in telecommunicarions.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, S-126 25 Stockholm, SWEDEN.

ERICSSON -

Bakom den velourmjuka fasaden

MANNEN - Vilddj uret i
storstadsdj un g e In
I många år har vilddjuret man
nen förundrat oss människor i
alla åldrar. Dess uråldriga och
primitiva levnadssätt ät något
som förbryllar och fascinerar
många forskare världen över,
men vissa resultat inom områ
det kan nu efter många års
hårt arbete presenteras.

intresse tar sig inte främst uttryck i
det aktiva utförandet, utan snarare i
det passiva d.v.s. en eftermiddag
framför TV:n. Iförd nätbrynja och
utrustad med det som arten främst
livnär sig på, ostbågar, chips, dip, öl
och eventuellt en hamburgare eller
två, tillbringar det åtskilliga timmar
hålögt stirrande in i rutan. Spridda
uttryck såsom "Slå den jäveln!!!", "Ut
med domarn!"... ljuder ständigt i

VI KOMMER HÄR behandla de
viktigaste punkterna för att kanske
kunna öka förståelsen något mellan
dessa varelser och oss människor.

våningen. Det är också vid dessa
tillfällen som mannen tränar upp sin
stora och putande bukmuskulatur prippsmuskeln.

Det som först och främst bör
klarläggas
är
denna
varelses
arttillhörighet. Ofta sägs den höra till
släktet Homo Sapiens Maskulinum
men detta är en vida spridd
missuppfattning. I.stället tillhör den
arten Cravattus Musculus.

Mannen och alkoholen

Mannen och sporten
Ett typiskt drag hos arten är dess
fanatiska intresse för sport. Detta
,

6

Vid festligare tillfällen tar mannen sig
en sup. Redan här märks skillnaden
gentemot oss människor, som smuttar
på ett glas sherry. I och med
intagandet av dessa första droppar
genomgår mannen en personlighets
förändring. I detta stadium inträder
det s.k. fyllsnacket. Det består av fullständigt osammanhängande
och
ogrundade påståenden som helt sak
nar sanning. För att imponera på sin
omgivning kan de vräka ur sig saker
som "I förra veckan dräpte jag en
gorilla med en tandpetare". Varför de
säger sådana saker är något som för
bryllar vetenskapen. Detta leder oss
osökt in på nästa punkt...

Mannen och kvinnan
Närhellst mannen kommer i kontakt
med oss människor uppvisar han
samma beteende. Allt han gör har
samma syfte och förr eller senare
kommer också den oundvikliga
frågan "Ska vi gå hem till dig eller
mig?". Ibland kan den kamoufleras i
termer som "Hej lilla stumpan! Vad
gör du ikväll efter kl. 10?", "Vill du se
på mina etsningar - i taket". Även om

'

------------------- emissi
u:
-------=-de olika exemplaren kan verka
likartade i och med detta så kan man
klart urskilja vissa bestämda typer:

som mannen aldrig någonsin kommer
att äga.

Fråga inte om du får låna bilen, hans
käraste ägodel. Han skulle bara få
magsår av ängslan för att du skulle
krocka. Tro för all del inte att han är
rädd om dig - han är bara orolig för
att det ska bli en repa i lacken.

1. Den blyga typen. Han vågar inte
tilltala någon direkt utan pladdrar
mest för sig själv rakt ut i luften.

2. Den nonchalanta typen. Han
återfinns hängande på en bardisk
med en stor stark ständigt placerad
i ena näven - tills han av omåttlig
alkoholkonsumtion slutligen faller.

Om du mot förmodan skulle ha råkat
få tag på ett exemplar som passar dig
- var lycklig! De är sällsynta. Om du
ännu letar så ha i minnet: Välj honom
inte efter hans yttre företräden. Han
kan ha en banan i fickan!

3. Plåstret. Man känner genast igen ett
plåster på det karakteristiska
flåsandet i ena örat hela kvällen.
(Blir han inte yr i huvudet av att
hyperventilera?)

Karin, Pernilla
Emissionen 2/87
Textbehandling: Rasmus
Bild: Mattis & Arkivet

Barndomen

Alla män har när de var små lekt
"lumpen". Somliga gör det fortfarande
ibland.

Några goda råd

Om du trots allt skulle vilja skaffa dig
en man för hemmabruk så bör du ha
detta i åtanke:

Cravattus Vulgaris.

När en man är sjuk är han klen och
eländig och kräver ständig vård och
omsorg. Detta oavsett om sjukdomen
består av en sticka i tummen eller
böldpest.

En man är hopplöst
bortkommen när det
gäller alla typer av
maskiner. Han vå
gar inte en röra vid
distvättmaskin,
kmaskin,
symaskin...

Försök aldrig att
stämma träff med en
man. Han blir bara
sur, grinig och irrite
rad för att du kom
mer lite försent. Fem
minuters försening
känns för honom
som två timmars
väntan.

Så här ser han alltså ut. Mannen.

Begär inte att han
ska komma ihåg din
födelsedag,
bröl
lopsdag eller något
annat viktig datum.
Sifferminne är något

En del män inser inte sina begränsningar. Detta kan
ibland få ödesdigra foljder
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Emissionen testar...

Let the good times roll!
I serien "Emissionen testar..." har vi nu kommit fram till en till numret passande testning, nämli
gen kådisen!!! Vilken kådis är hållbarast, lustigast, trevligast o.s.v. Här följer testgruppens slutrap
port i bokstavsordning!

Black J�_ck

<Jack' .
. ·e; iaa(
�

Cho-San

..::: ·�-.,?��>,:,,.... -� . ., ...,.. . .

..

Fakta

Fakta

Omkrets: 105mm

Omkrets: 105mm

Längd: 180-190mm

Längd: 180-190mm

Materialtjocklek: 0,075mm

Materialtjocklek: 0,075

Materialtjocklek: 0,075

Smak: Blä!!!

Smak: Lakritsig

Omkrets: 105mm
Färg: Svart

Smak: gummiboll

Färg: Transparent

Längd: 180-190mm

Färg: Transparent

Lukt: Usch...

Lukt: Atsch-Cho!!!

Testpanelens omdöme

Litet svår att hitta på natten i stridens
hetta så att säga...

Testpanelens omdöme

Tunn och mysig, korta naglar ett
måste, annars kan det bli över
raskningar...

Testpanelens omdöme

Blommor och bin

Jordgubb

Mamba

Fakta

Fakta

Fakta

Omkrets: 105mm

Omkrets: 105mm

Omkrets: 103mm

Färg: Transparent

Färg: Ormigt gul-grön!!!

Specialitet: Den coola färgen!

Längd: 180-190mm

Specialitet: Den tunnaste kådisen!!!

Längd: 180-190mm

Tjocklek: 0,075

Materialtjocklek: 0,075

Smak: ???

Smak: Marango

Färg: Häftigt grön!!!

Lukt: !!!

Specialitet: Massa små knottror på.

Testpanelens omdöme

Tja, plus för färgen och knottroma,
minus för att glidmedlet snabbt tog
slut. Godkänd men inte mer.
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Lukt: Sommar i jordgubbslandet
Specialitet: Smakar mer än den kostar.

Testpanelens omdöme
Godis!

Lukt: Lakritstroll

Specialitet: För alla lakritsälskare!!!
Tycker man om lakrits så är det här ett
ypperligt hjälpmedel för att kombin
era två laster. Den starka lukten
påminner i och för sig mest om äck
liga blommor och inte lakridstroll...

Längd: 175-185mm

Tjocklek: 0,070

Smak: Som ormar smakar mest...

Lukt: Luktar mambor ???
l.

Specialitet: Kramar åt sitt offer or
dentligt...

Testpanelens omdöme
Tja, det är bara att kränga!

------------------- eifiissiiiim1i::
----=-Mint

Slutligt omdöme

Okeido
�.....
,,,

'

-

·- ,".:,�.:.

� ""' .
.,..
-�

Fakta

()mkrets: 105mm

Omkrets: 108mm

.'

�

.,
"",.

Längd: 183- 200mm

Materialtjocklek: 0,075

Materialtjocklek: 0,060

Smak: Mint?

Smak: Inte alls ()KEY...

Färg: Teransparent

'-"'&�

"':;<«""'"' ,��"»- ""'�""',
...
-��..":

Fakta

Längd: 180-190mm

' �. }',-�

Färg: ()KEY då, genomskinlig.

Lukt: se ovan

Lukt: Ganska ()KEY!!!

Testpanelens omdöme

Testpanelens omdöme

Specialitet: Ingen tandborstning be
hövs efteråt...

Specialitet: Den pålitlige kamraten.
Bra för dem med lite större storlekar..

Colgate ultra plus syntet.

Babysäker kådis med lite känsla. I
övrigt en helt normal, tråkig modell
med störst längd och omkrets av alla.
Uthållig och mycket bra vid längre
tillfällen. Mycket bra om man är den
försiktiga typen, dålig på att roa och
öka nju tningen.

Näcken

Profil
••

Efter att testpanelen lyckats ta sig
både in och ut ur den väldiga djun
geln av kådissorter med livet i behåll
kunde vi sätta oss ner och samman
fatta läget...
Kådisar kan faktiskt vara kul. Vi cit
erar den berömde engelsk-svenske re
altidslyrikern William Stanford Ut
och-in-så-ofta-det-går när denne ta
lade vid ett in-seminarium om före
teelser i samhället:

"Vid ett hållbarhetsprov kan man fylla
dem �1ed något behJdligt roligare än vat
ten...

••

HII..D 0\7Ellli'I..ODIG!
Fakta

Fakta

Omkrets: 105mm

()mkrets: 105mm

Längd: 180-190mm
Tjocklek: 0,075

Längd: 180-190mm
Materialtjocklek: 0,075mm

Smak: Smakade fiol.

Färg: PROFfsigt ILsket ofärgad kådis.
Smak: Ptvi!!!

Specialitet: Även denna är fylld med
härliga knottror, allt för känlslan!

Specialitet: Standard med extra behål
lare i toppen.

Färg: Gul men inte ful...
Lukt: Bra, karln sitter ju jämt i vatten!

Testpanelens omdöme

Fin bild av Näcken som spelar på för
packningen. Trevligt med nakna kar
lar!!! Kan vara lite tajt beroende på
sorten... Knottrorna var onekligen
häftiga och roligt med lite färg. En
klart godkänd kådis för alla situa
tioner. Emellertid kanske bäst med en
känd partner...

Lukt: PROsit!!!

Testpanelens omdöme

Som en gammal Volvo, inte speciellt
häftig, men ack så driftsäker.

Här har du en kådis !!!
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Man kan ju undra...

•

v1nnan

.. finns hon?
Mysterierna kring kvinnan är
många. Historier berättas om
kvinnor i all världens länder,
och har berättats sedan urmin
nes tider. Icke desto mindre är
frågetecknen lika många idag,
som de var vid tiden för Jesu
Kristi födelse.

DEN FRÄMSTA FRÅGAN en
E-teknolog ställer sig är: "Hur ser
kvinnan ut?" Svaret på det spörsmålet
illustreras nedan.

Det bör kanske tilläggas att personen
till vänster är av hankön, en så kallad
kvinna.
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Var finner man då
dessa kvinnor?
en
Ja,
detta
är
frågeställning lika svår
som någon att besvara.
Men ryktet säger att det
skall fmna5. en o�s, på det annars så
uttorkade Ofvre Ostermalm, i form av
Kongl. Kemisektionen. Läsaren får
själv utröna huruvida det skulle vara
en hägring eller ej.

Lyckligtvis är vi ju i allmänhet inte
till norra delen av
bundna
Valhallavägen, varför vi kanske i mer
omfattad utsträckning borde söka
lyckan i det så kallade Ståkkhålms
Sitty. Där finns nämligen, enligt
sägnen, kvinnor från såväl Lyxele i
norr som Väcksjö i söder. Detta
faktum har ej heller gått förbi
Stockholms gatukontor, vilka anställt
en handfull av dessa för nattarbete.
Mestadels
kvinnor
dessa
är
stationerade å Malmskillnadsgatan,
där de kan hyras för en ansenlig
summa pengar. Den största delen av
betalningen lär visst utgöras av
OB-tillägg. Huruvida dessa kvinnor
tycker att det verkligen är obekvämt
eller ej, låter vi vara osagt.

Den genomsnittlige teknologen är ju
dock, som bekant, inte alltid vid så
god kassa, att utgifter av sådan
kaliber kan komma i fråga. Man kan
då istället utnyttja någon av de många
utlåningsställen som uppförts i inner
staden. För att nämna några bland
otaliga exempel, finns Risch, Däjli
Njos och Kållasch. Utlånings
förfarandet är analogt med bibliote
kets. Man lånar ett objekt och
återlämnar det senare. Ofta får man
redan vid entren till stället en
stämpel, som visar sista återlämnings
dagen.

Vad är då kvinnor bra
till?
Redan i tidernas begynnelse
kom människan (mannen
naturligtvis) underfund med
kvinnan såsom arbetskraft
och tog då sin rätt och
använde kvinnan såsom arbets
redskap. Då nu mannen erbjöds ett
större mått av den fria tiden,
behövdes något att förströ mannen
med. Vad vore då naturligare än att
utnyttja kvinnan även för dessa
syften. Men frågan förblev obesvarad.
Till dags dato har ingen kunnat ge ett
bra svar på vad kvinnor är bra till.
Möjligtvis skulle man kunna se
kvinnan som en slags trofe, som
mannen söker erövra, och på så sätt
stärka sitt självförtroende. Kvinnan

skulle alltså vara ett slags fjäder i
hatten för mannen, en statussymbol
likt familjefaderns Saab Turbo eller
18-åringens taskigt lackerade Skoda.
Enligt mitt tycke är det bästa med
kvinnan att man kan skratta åt henne
utan att på något sätt känna samvets
kval eller dylika känslor. Det är
viktigt att komma ihåg när man
skämtar om kvinnor, att de inte är en
minoritet, att de inte släpades från en
kontinent till en a1man med bojor runt
fötterna, (konstiga skor kanske, men
inte bojor) samt att Hitler inte skyllde
på dem, för att Tyskland förlorade
första världskriget. Därför är det

ssiäin :
------------------- filfil
----�=---tillåtet att göra sig
lustig över dem när
som helst.

[bland drabbas man i
sin ivriga jakt på
kvinnor av vissa
smärre problem. Man
kan till exempel ham
na i situationer, där
man måste välja ut en
möjliga
flera
av
objekt. I dessa situa
tioner har man alltid
attrak tianskoefficien
ten @ att gå efter, som
tumregel för att göra
ett lyckat val. Se vid
stående bild.

L .
måttet
Tag
1
Kvadrera
de1.
Dividera med måttet
L2. Slu tligen multipli
cerar vi detta med ex
- I L3-90
ponenten
cm I . Vi får alltså det
slutliga uttrycket för
L'
@ till @ = e-lL,-90cml . i;
Ju högre @-värde de
sto attraktivare kvin
na. Enkelt, eller hur!
Man ser följaktligen,
att den gamla kly
schan att kvinnans at
traktionsförmåga sit
ter i brösten bara är
en tredjedel av san
ningen.

"Varför hamnar man
så frekvent i dessa
prekära situationer?"
frågar man sig i sitt
stilla sinne. Skälet till
detta är att kvinnan är
ett flockdjur, som i mindre grupper, tillsammans
framåt skymningen ger sig ut i storstadsdjungeln.
Dessa små flockar är av olika storlek.
Ungdjursflockama består oftast av tre individer,
medan de något äldre föredrar att bli jagade
parvis. Men de är inga rovdjur, vilket man skulle
kunna förmoda. Nej, de är som savannens gaseller,
ett djur som bara väntar på att bli slagen av ett
stort, muskulöst lejon. Stolta blir de inför sina
själsfränder, när de lyckats bli fällda av ett lejon,
tidigare än sina kamrater. Det är beklämmande att
inse att de inte vet om, att lejon enbart attackerar
svaga och sjuka djur.
Slutligen följer här
sanningar om kvinnan.

några

grundläggande

Kvinnor har ett särskilt sinnesorgan som uppfattar
känslor, på ungefär samma sätt som våra ögon
uppfattar ljus och våra öron uppfattar ljud. Därför
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Kvinnor
e n stereo. Vidröra maskar. Undersöka
mystiska ljud på natten. Döda och
slänga bort större insekter. Gå förbi en
spegel utan att titta.
Ett viktigt steg på vägen mot att förstå
kvinnor, är att lära sig förstå deras
språk. Här följer en kort parlör.

Kvitmospråk Svenska

Fräscha upp Gå på toaletten
sig
Den är trasig Jag vet inte hur den
fungerar
Fem minuter Två timmar

Tre trallande jäntor, även de av släktet kvinna.

är de kapabla att uppfatta exempelvis
skuldkänslor eller avund på samma
sätt som vi kan uppfatta en enorm
explosion.
Hur intelligent en kvinna än är, vill
hon hellre ha ett diamanthalsband än
en bok.
En kvinna kan tillbringa åtta timmar
hos hårfrisörskan tillsammans med
sex väninnor och ändå anklaga dig för
att du bryr dig mer om dina vänner
än henne, när du tillbringat två
timmar med dina vänner en lördag.
Kvinnor tror att uppfostra barn är
svårare än att konstruera en säker
bridreaktor utan avfallsproblem för
under 1()0 MKr på sex månader.
När en man är intresserad av en
kvinnas kropp, anklagar hon honom
för att bara vara intresserad av hennes
kropp, och när han inte är intresserad
av hennes kropp, anklagar hon
honom för att vara intresserad av
någon annans kropp.
Trots jämställdhet, likalön samt
kroppens och själens frigörelse kan
kvinnor
fortfarande
inte
göra
följande. Tända en utegrill. Sätta ihop
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Jag ska bara Jag ska bara raka benen
klä om
och armhålorna, plocka
ögonbrynen, duscha,
måla mig, plocka hår ur
näsborrarna, smörja in
mig med skönhetskräm,
pudra mig, parfymera
mig, bleka håret på
överläppen, måla
tånaglarna, lägga håret,
kamma ut det och lägga
det igen samt prova sex
eller sju olika klänningar
Slutligen vill jag uppmana er alla: Gift
er aldrig med en kvinna! Min farfar
gjorde detta misstag. Han dog.

Jonas, Emissionen 2/87
Textbehandling: Rasmus
Bild: Mattis & Arkivet
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Sektionens ledare

Styret anno 1996
Skal l öppna stånd på
stan? (Förvanskat citat
från SM 5/12 1995)

Lovisa Olofsson
(E95), öfvrig
Jag skriver mer gullipluttsnutt i ledaren
istället...

Björn Guillemaut (E94), CHE
V ill ti l l sammans med Mar tin jobba
för ökad kontakt med andra sek
ti oner I sko l or.

" ...lovar verka för en ren sektionslo
kal..." (Citatfrån SM5/12 1995)

Michael Wicander (E93), vice

Folke Anger (E94), 12C
"Hej å hå i lingonskogen. Jag h eter
fajbjoj Eri k och jag vaktar sekti onens
alld eles egna spar-gulle-gris. Där
kan ni också få stoppa era små slan
telisl a ntar..."

Erik Hansson (E94), kassör
"B i drag·.:. q.öptes ti]1 "1{k:# de$tillerbara
prqc,i:@t�<' Cykelstä l_l ef $1<:ijll flyttas

kosta sprit och ta xir esor hem for samtliga närvarande men detta förs lag
k
i
ä
· > ä�t r:��;� ::�I iit, ����sr�n�!};!k�:�
OM1µJcif i fyrfärg�tryck i Emj�sigp.§Q{ Y�r synnerligen påtaglig, och ä ven
fi'åmfördes. Funkrumsdörren hänF< :fub:rn fötter visade bristande samar
tådgifaför att förevisas, Hrr Musiktiöt# \��fäförmåga. Men d et var ju trots allt
Vad som tilldrog sig å förra SM>
gåfr��e t hävdJ öl, �l ubbmä st�f�n s@ rnooo kr av E-Osq uaruldas pengar
I SLUTET AV MARS hade s e ktionen fy&ttade Erk bliVaqde kqSSQriföS) SQfu s�ulle förd e las.
ånyo e tt av sina häp nadsväckzmd€ / pannå ro%1: %Pnt /
: : M�\�ån då verklig en ifrågasä tta om
n
te
g
M So m f rr e o rd f. P O
Mot slut:f yar ili. åH���!
M4. /rPen
J§. . ps.oa··rd e�-��
S-O.sq uar a.?r 1.nte
.
.
. . _. ·· . :�fi#\ gt o :- \ p
��� �t t o�:���J! �; �:�:r1t�t
·
E
. f_e
mogen
·
·
.."· ,.-. ....••s····•· 1'·\ ·:
töckna_ _.d
·. •·.. :_P:__•.·. 1_·1.·a
·_ ··•_g·•._s.l_._ is:
._·. .•..·�· • .f
_•. .•..
.·•. . es_._ e1· och :<ro
. .·..·...•r•e·_.. a.._·. r.a
. :o
_ . .• ·• _.t·an_·
"
·
·
Osquarulda serverades sill 0_&
•_ · . i_•..·••.1_···_ . 8 · 1
·
I
flera }h.:)qtförier
i)leV: ej peb1a,n9la de. i, f 1. ·• ,med nu bb e V I d SM" . fOr tSa·· tt.
sorters brännv in. 1 0st El , 7s t E2/ 4st Vot
gi:-irig�n y� i:nyc�e( f,Hffi'..i$ p1.f ö en- riih$� lär nog är tsoppa med punsch
E3 och 3st E4-oänd l ig heten. De förs ta
dasfett: fåtål. våt riktigh säkrå på vad varc1 yttersta gränsen för sådana har
6 paragraferna behandlad es sfoi_b_bt.
man rös tad e örp, Ju s teringsmä nnens eveilernang
Vid den sjunde hiimtad e dåvarande p e kfin grar sviktade
·· · · · ·
·
b etänkligt när Näita
. . .·. SM kommer att hål las i Tolvan
ordf. Sf1ri t. Därefter togs ett s törre
.. . röstanta1 et sku1le berä knas. . H
·
·
·
25/5. Några förfriskningar kom·· · rr .
·
antal nubbar.
r
t
i
u
Debatten bl ev så småningom mer och
�c� :::fi�� �M. }�; ���:�;
mer förvirrad och följande beslu t b lev ihti91 gqlyk;9pt�kf.
många kommer, trots att man inte
a
lockar med dryckjom. Skrev Äke w
J��l�: be::�\�: �irl �;��:\!r��:\�f�! ;o��ri� De: r6�i�8Js d���A
. �. SM var det ju för ett tag se,%,. an. SM har det varit ett
gl
er
t:�J�:
nedan. (Taget från Elnif·
·· ·· · •· · ·
sionen 4-73):

•r:t1 t!:�i .1 :;1

. ���� @l�If:��=:��s�;���ilait1 ;�)

:_Ji

..
·:._fi

>
/den

tvJri:0�I1�0;��0%�jg��r1t
�i� < :��
/
w ..

J�!§R4

14

.·. .·.···. .·.·. .··..··

=�

------------------ effiiiiöifi�
----=--"Om mig själv: Josefine
Olofsson. Jag är klubbmä
stare på alls vår kramgoa
favoritsektion Elektro!
Må vi tillsammans ha en
gudomligt festlig vår!"

"Hej, jag är er nya
kramgoa Amse, Su
sanne."

Susanne Beckman
(E93), Amse

Josefine Olofsson
(E94), klubbmästare

" ... vill jobba för ökad
kontakt med andra
sektioner /skolor... "
(Citat från SM 5/12
1995)

Martin Sigurdson
(E94), sekreterare

Fredrik vill fortsätta arbetet med att förbättra vår
utbildning.

Fredrik Jonsson (E91), SNO
"Jag heter Sara och som StURe är det min uppgift att
tala om att den lilla presenten som du fick med Emissionen INTE är ett tuggummi. Kom gärna och prata med
mig om du vill veta mer om hur den används, eller om
du vill diskutera någon annan studiesocial fråga."

'Några ord om mig
själv: Er nya omsinta,
snälla od1 jättegulliga
Ordförande är jag
Cecilia Ohlsson E93.
Jag är en glad tjej som
gärna pratar med dig
om du vil l det. Alla
ideer - seriösa såväl
som tokiga - är hjärt
ligt välkomna."

Cecilia Ohlsson
(E93), ordf.

"Källerimästare,
Thord Schibler. Jag
är Er mysiga bull
gubbe med ett sött
budskap: Bättre med
en fullt betald klegg
boll i magen än att ha
mage att betala for
dagen."

Thord Schibler
(E94), källeri
mästare
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Ovriga

Funktionärer

Ca rakar!

Patrik Brising
e93_pbr@

660

Fredrik Nilsson
e94_fni@

612.

Carakar!:

Ploppomateur:

Revi"sor:

FUNKTIONÄRER VALDA PÅ HELÅR

58

99

. Tän�ba_rtender:

vicei SNof

•·•· \ = Mi;:�l A;elin
e93JTiam@
84
Sångfågel:
Kristofer Kjörling
e94_ k kj@

Va Kant

Marcus Ericsson
e95_ mer@

Pia Marcusson
e93jp_ma�>'""·

\.u1f�edi;��riiar
e95_uhe@- /

590

56

879

Övriga Funkti°6närer _) . -:

458

94

21

Arkivarie:

40

Överste Lödnisse:

Fan- & Rått

Mikael Franzen
mikaelf@

20

49

Fiirfadder:

väljs på februari-SM
fadderiet@
ldrottsledare:

Petra Barkeby
e94_peb@

Vice Idrottsledare:

Pelle Carlsson
e94_ pjc@
Ini Sekt:

20

42

50

716

56

19

44

08

89

712

14

61

580

127

18

716

01

18

717

77

90

92

08

69

464

92

62

659

53

84

583

528

07

758

69

72

Magnus Melander
e94_mam@

36

Mikael Andersson
e94_ mia@

770

Björn Bengtsson
e 9 2 _bbe@
pre@

15

Magnus Melander
e94_mam@

36

Marianne Norrgren
e92_man@

580

Per Narvinger
e93_pna@

15

756

57

18

Anders Byttner
e94-aby@

662

653

26

11

Örjan "Sniis" Lindunger
orjan@

777

46

11

511

716

46

Lill-StURe

Klubbmästare:

Moby Dick:

Pundare:

Pundare:

Reseledare:

Revisor:
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Källarnisse:

Revisor:

Björn Hansson
bjornh@
Revisor:

Peter Lindblad
e92_ p l i @

16

85

45

76

51

Per Beng�soi{
e95_pbe@ ·· · ·

;;�i;

Källarn

Mikael Vilhelmsson
e95_mvi@
Paj-Pia:

Eva Bojler
e95_ebo@

765

94

90

Vice JntSekl:
Johan Eng
e94_ j e n

15

47

53

Mats Klingberg
e95_kli@

86

25

82

Lena Lundberg
e93_ llu@

550

Ko-pia:

Kulturaltache:

61

116

iiiiissinil:

-----.... =-..

vt 1996

Kulturattache:

Anders Björkman
e94_anb@

}· .

37

53

.

Musikborgarråd:
Olof

49

Erik Bohman
bohman@

Elektrofysik:

.,

Nicl<las Löf''
e94}iio@ :• ·
·
PR6GR,S.1RAriET

Kulturattache:

Marie-Louise Knutsson

./ /

Kar!i�e�iikH:�d�hl
e94_kha@

04 :

e94_mkn@

./·!;\,

;kåfaspingla:

Ann-Chatrin Lindgren

Irene Lasson

,,/j��iAuti��Wyrelser (TRIIS)

Susanne Beckman
e93_sbe@

618

Åsa Edhborg
e94_ aed@

83

13

Andreas Grurtder

96

(suppleant)Mattias N};'�en(,., .

Kalaspingla:

33

Playboy:

63

724 68 93
99 59 91

605 97 7

Elektronik:

15 83 03

Martin Andersson
e95_maa@
l'orträttcur:

652 42 38

l'ornographskiitare:

768
64
661 59 83

Fredrik Carlsson
fredrike@
Magnus Schiöld
e95_msc@
Strängare:

Christer Jrmsson

e93_ cja@

84 54 63
540

20 42 50

Tiltad

Va Kant

EMISSIONEN

Emitteurer:

Christian Jansson
cjansson@

Rasmus Kaj
kaj@

Johan Lindberg
johanl@

664
745

758

Mattias Sandström
e92_msa@

722

Anders Wikström
e92_awi@

15

756

Andreas Eldh
e93_ael@

38

Mikael Odberger
e93_mod@
UlfWallentin
e93_uwa@

Johan Wistrand
e93_jwi@
Petra Barkeby
e94_peb@

90

749
63
15 32 81

07

744 08 89

768

Stefan Warnqvist
e92_ stw@

717
77
612 24 76

82 39 18

624 33

Örjan Ljungqvist
orjanl@

Olof Lindqvist
e 9 2 _oli@

20

778 72 14
531 912 34

31

68

695

06

50

583

528

07

757

35

28

730

24

06

Elektrofysik:
Jens Scöl.�st;�; . · · /

lnriktnings���&ariga för 4;ah
lndustri:;(�yst;futekni�; ··

Martin Bäcklund

664 75

Ulrica Nilsson

716 83 63

Informationsteknologi:
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Emissionen återanvänder...

teknologen dålig älskare!
reporter: Joakim .JQ Quensel
Teknologen är en dålig älskare. Det visar
en undersökning som
e1mssmnen gjort
bland över 30,000 svenska kvinnor.
Resultatet kom som en chock pi\ KTI I. Som
en blixt från en klarblå h i m mel. Något måste
göras. Som ett första steg presenterar vi hiir
Je främsta orsakerna varför Oscar anses vara
ett uselt ligg hos Stockholms kriisna k vinns.

* Oscar

iir okrn1ccntrcrad v id sexuellt um
giingc ...

* Oscar iir ointrcssaad av sexuellt umgiinge ...

* Oscar är rsexuellt avtruhbad efter för många
timmar f amför Pornographen . . .

* Oscar

är oförmögen till st..:xudll umgiinge
efter att ha tagit n öl för mycket p.°1 tenta
puben (n � [ 1 -=))

18

* Pga for mycket

studerande - för lite arbete,
s;, iir Oscar oattraktiv ffä sexudlt u111giingc.

�

Staffan Pettersson (Lund!Teknisk fysik-87) arbetar i Hässleholm och Bodil Björnberg (Chalmers/Automatiseringsteknik-93) i Stockholm.
Två unga tekniker på ABB Signal - ett företag som ingår i nybildade ABB Daimler-Benz Transportation Ltd.

"Styra tågtrafik är betydligt
•

mer .K.:_ompl1cerat
1

"Att styra järnvägsprocessen kan verka ganska enkelt. Men med
många snabbtåg, expresståg, pendeltåg och godståg på samma
spårsystem - alla med olika hastigheter och prioriteter - har tågklareraren en mycket komplicerad trafiksituation.

än man kan tro vid första ögonkastet!"
\

Vid 200 km/h har snabbtåget 9 millisekunder
på sig att ta emot nödvändig signaldata.
Ar du intresserad av att jobba med signal
och säkerhetssystem på ABB Signal?
Kontakta Ylva lngelsson, 08-681 50 37.
ABB-koncernen jobbar inom en mängd
teknikområden, med tyngdpunkt på dator
teknik och programvaruutveckling.
Vill du veta mer, skicka ett e-mail till
reijo.palola@sesup.mail.abb.se

Ett säkert och effektivt trafikledningssystem är ett måste. ABB Signal
utvecklar avancerade realtidssystem som kan styra nästan 100 % av
alla tågrörelser automatiskt. Graden av automatisering väljs av
kunden.
Vi två jobbar med utveckling av förreglingssystem i dator
ställverk och manöversystem för trafikledning. Arbetet består av
specifikation, konstruktion och provning av främst programvara.
Förreglingssystemen innehåller "trafikeringsregler", dvs villkor
som ska vara uppfyllda för att exempelvis kunna ge klartecken för
tågen att köra. P:ogramvaran byggs i princip upp av s k tillstånds
maskiner.
Manöversystemen är gränssnittet mot tågklareraren som styr
och övervakar tågtrafiken. Tågen kan styras lokale eller fjärrmanövreras
från en trafikledningscentral.
Våra jobb innehåller omväxlande uppgifter och många möten
med människor. Vi är med hela vägen - från offert till
Barafantasin
sätter gränser. .. idriftcagning. Varje dag dyker nya, stimulerande problem
upp som ska lösas. Dessutom resulterar jobbet i något
c::::; man kan förstå och som känns viktige.
11 1
Framtiden? Den ligger i standardisering av signalsystem
länder emellan och inte minst i radiosignalering. Då ersätts signa
lerna längs banan av radiocelegram - ett sådant system finns redan i
drift mellan Linköping och Västervik. I dagarna öppnar vi nytt
kontor i Göteborg som ska ha just radioteknik som specialitet."

6
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Gull på sektionen
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Dator och mentor

40 nya datorer
För att råda bot på den skrian
de bristen på datorer planerar
fakulteten att köpa in nya da
torer för undervisningsbruk.
Målet är att ha en väsentligt
utökad datorpark redan under
våren, men senast till hösten
96.
DET HAR LÄNGE varit ont om da
torplatser på Elektro. Detta har flera
orsaker. Trängseln beror dels på miss
ar i samordningen mellan olika insti
tutioner, så att många datorintensiva
kurser krockar, och även på att vissa
institutioner missbedömt tidsåtgång-

en för datorlaborationer. Dels beror
trängseln på att vi har alldeles för få
datorer. På Elektro går det för närva
rande över tolv teknologer per dator
vilket kan jämföras med Bygg ingen
jörerna på Ingenjörsskolan i Haninge
som har två elever per dator.

Nya datorer på gång, alltså...

För att råda bot på denna brist plane
rar Fakultetsnämnden (högsta beslu
tande organ på Elektro och Data) till
att börja med att köpa in 40 nya dato
rer. Eftersom Digital har en leveran
stid på tre månader kommer dessa
datorer troligen att levereras någon
gång under våren 96. I en första etapp

skall de gamla VMS datorerna att er
sättas med nya Alpha maskiner. Detta
innebär att VMS systemet kommer att
tas ur bruk. En VMS server kommer
dock att fortsätta vara i bruk, så att
gamla program kan köras i nödfall.
De gamla datorerna kommer att
tjänstgöra som X-terminaler och flyt
tas till nya lokaler, troligen till gamla
lab-salar på plan 3 i båda Q-husen.
Professor Bo Wahlberg har fått i upp
gift att utreda frågan. Kostnaden be
räknas till 3.5 miljoner kronor för da
torer och 0.6 miljoner för nätverksut
byggnad.

Fredrik fonsson, SNO

Mentorprogram på elektro

Många teknologer vet ganska
lite om vad som egentligen
väntar dem efter studierna
och vad man har för nytta av
de kunskaper man förhopp
ningsvis inhämtar. Därför
skall det startas ett mentorp
rogram, för att öka kontakten
mellan teknologer och färdi
ga ingenjörer.

MENTORPROGRAMMET STAR
TAS på initiativ av Elektronik insti
tutionen. Programmet var till en bör
jan tänkt att endast gälla kvinnliga
teknologer i årskurs ett, eftersom det
inte finns speciellt många kvinnliga
föreläsare, och många kvinnliga tek
nologer därför har svårt att identifie
ra sig med ingenjörsrollen. Studie
nämnden ansåg dock inte att kvin
nor skulle särbehandlas, och föreslog
istället att mentorprogrammet skulle
vara frivilligt för både manliga och
kvinnliga teknologer. Mentorn kom
mer att vara en person från någon
institution på KTH, och för kvinnli
ga teknologer skall mentorerna i för
sta hand vara kvinnor. Mentorpro
grammet är planerat att starta redan
under hösten 1996.

Fredrik Jonsson, SNO
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Många kvinnliga teknologer har svårt att identifiera sig med ingenjörsrollen.
Emissionen fyller i år 30 år. För att fira detta kommer
vi att återanvända en del "gamla godingar". Detta in
dikeras m.h.a. symbolen till vänster.

Det är inte bara Emissionen som "risajklar", utan även
studienämnden har hörsammat detta kall och återan
vänder i år ordförandens förnamn.

Program Rådet
Som Du säkert redan vet, så är ProgramRådet Elektrosektionens eget festfixeri. Under vintern har vi laddat upp
för den roligaste våren på många år. Bland attraktionerna förtjänar särskilt Quamevalen att nämnas. Ett kon
tinuerligt festande i en hel vecka, sist det begav sig var för tre år sedan.
Men vårens absoluta höjdpunkt är som alltid Elektrosektionens Vårbal, en tilldragelse av samma dignitet som
Nobelfesten. Vårbalen hölls f'ör första gången 1917.
ProgramRådet har härmed nöjet att presentera vårens kalaskalender.
Fre 26/1
Fre 212
Fre 912
Fre 1612
Fre 2312
Lör 9/3

Fre 29/3
Lör 20/4
Tis 30/4
Fre 1015
v. 20
Lör 116

Fredagspub
PreSqutt
Fredagspub
PR Megakör

Omtentapub
Elektrosektionens 79:e Vårbal
PreSqutt, Q-invigningssqutt på kåren
Quarneval, Slutfest 1 8/5
Avslutning

Som Du kan se ovan så innehåller våren lite nyheter. Dessa är:
Fredagspub. Visst vore det väl skönt att kunna slinka ner i Tolvan på fredageftermiddagarna för att äta lite,
dricka en öl, träffa kompisar och prata om veckan som gått. Om detta ska bli verklighet så behöver vi Din
hjälp. Tanken är här att Du ska få chans att vara med och jobba samt påverka utformningen/tema på någon
fredagspub. Prata med Din favorit-klubbmästare eller lämna en lapp i vår brevlåda om detta verkar intressant.
Vi kommer att försöka arrangera detta varje fredag där det finns möjlighet.
PR Megakör är ett kalas av något tyngre
karaktär, även här vill vi att Du är med och
påverkar utformningen genom att tala om
vad för slags kalas just Du gillar. Till Din
hjälp finns blanketten här intill.

När Du är klar kan Du med fördel lägga
blanketten i vår nya brevlåda i Tolvan.
(Bredvid funkrumsdörren) Här finns också
vår anslagstavla där Du kan läsa om aktuella
fester.
Välkommen!

-------------------------------------V.g. markera med kryss eller liknande figur.

D Kalas med andra sektioner på teknis (Kemi, V&V m.fl.)
D Kalas med andra skolor (Lärarhögsk, Univ, MF, m.fl.)
D Rock i Tolvan eller liknande arr.
D Annan fest:_______

______

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -el�
PR bl. 47. 1 1 -96a1

Klipp längs den streckade linjen. (Om Du inte vill klippa sönder tidningen, kan Du klippa
sönder någon annans eller rita av blanketten på ett annat papper) Om Du har fler ideer kan
Du skriva dem på blankettens baksida.

Bästa lyckönskningar med såväl fester som studier från hela ProgramRådet genom era klubbmästare:
Björn, 08 - 15 68 83 och Josetine 08 - 612 77 23

SMusK

••

Annu mera SMusK
Precis före jul brukar skivbo
lagen passa på att ge ut nya
skivor med många av sina
grupper, med förhoppningen
att just deras skivor ska bli al
las favoritjulklapp.

NÅGON VECKA före jul kom även
favoritstudentorkester
allas
vår
SMusK ut med en ny CD. Titeln är
"Get Happy" och den innehåller 15-16
låtar. Omslaget har inte mindre än sex
olika fodral som man kan välja mel
lan. Omslagsbilderna representerar
olika musikstilar, allt från dansmusik
till hårdrock.

Musiken på CDn

På CDn ingår låtar som SMusK har
spelat under de senaste fem åren, dels
gamla
i
jazzlåtar
SMusK
arrangemang, dels en egenkompone
rad låt som heter "På havet". De som
gick på SMusK-framträdandet i Tol
van under Jubelveckan kunde höra ett
antal smakprov från den nya CDn,
som till exempel "Sing Sing Sing",
"Knock me a kiss" och "Get happy".
Emissionens utsände har hört valda
delar av CDn, och av det jag hört så
verkar CDn vara otroligt bra. Enligt

SMusK:s nya CD finns nu i en skivbutik nära Dig.
SMusK själva spänner musiken över
ett brett spektrum, från förförarmusik
över bilåkarrr:usik tiil partymusik.

CDROM-spår med Skaletten
Vad är då skillnaden mellan att se
SMusK live och att lyssna på en
SMusK-CD? Det något kryptiska sva
ret är enligt SMusK:are Mårten Pauls
son att "man blir inte blöt av att lyssna
på CDn och man missar Skaletten".
Att man missar den eminenta baletten
Skaletten är dock inte helt sant. På
CDn ingår ett CDROM-spår, "Sing
Sing Sing", på vilket Skaletten finns
med.

Inspelningen av CDn
SMusK:s nya CD spelades in under
två helger i Musikens Hus och i Dan
deryds Gymnasium, och musiken är i
princip inspelad "live" i studion, med
endast två mikrofoner. Innan inspel
ningen började hade SMusK repeterat
under hela hösten med stegrande in
tensitet och frekvens. Att detta hårda
arbete har givit resultat kunde höras
på de smakprov som Emissionen fått
höra.

Äh... party!
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(nu på CDROM)
Vårquonsärer

Varje vår brukar SMusK framföra en
större show. Inför dessa repeteras det
intensivt, och man har även "show
mötenH där man bestämmer vad sho
wen ska ha för tema och andra detal
jer. Föreställningarna präglas av enga
gemang och glädje, både för de på
scenen och de i publiken.

SMusK fyller 34 år i år!

SMusK, som är en förkortning för
Kongliga 1:a SkalärMusikKåren, bild
ades redan år 1962. Orkestern var ur
sprunglige,1 en trio, bestående av
Mats Ohman, Leif Pehrsson och Hans
Biverot, och de trakterade instrumen
ten bastrumma, cymbal samt drags
pel. Balettrn Skaletten började med
verka omkring år 1967. Sedan starten
har SMusK givit ut sju LP-skivor och
två EP-skiv,x, och i samband med de
ras
30-år sjubileum
1992
kom
sarrJings-Cun "A selection of the very
best of the greatest hits of
Skalärmusiken 1962-1992".

Även Skaletten kan beskådas på CDn.

Text: Stefan

SMusK vs. övriga orkestrar

Foto: Per Hagw all

Det som skiljer SMusK från andra stu
dentorkestrar är, förutom färgerna på
scenkläderna, bland annat att SMusK
enbart använder sig av sina egna ar
rangemang av låtar cie spelar. De an
dra studentorkestrarna har både egna
och andras arrangemang . SMusK har
också till viss del eget material. I
SMusK finns det också plats för alla,
oavsett om man vill både spela och
festa eller bara spela . Humor är ett
viktigt inslag i allt som SMusK gör
och man försöker aUtid att bjuda på
en totalupplevelse.

Turneer utomlands

Varje sommar brukar SMusK åka ut
på en tiodagarsturne utanför Sverige.
l somras besökte man Tyskland [se
vidare artikeln som återfanns iförra num
ret]. Andra länder som har förärats av
SMusK-besök är Holland, Luxem
burg, Österrike, Tjeckoslovakien och
Danmark. Orkestern framträder då på
till exempel studentfestivaler och oli
ka företag. Betalningen brukar bestå
av mat och husrum.

De deltagande sångerskorna "3M".
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Är du du utbränd?
Genomgå Emissionens burn-outtest!
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Besvara frågorna nedan med en siffra mellan 1 & 5, svarande mot den förändring du
har upplevt under det senaste året. 1 innebär ingen förändring och 5 stor. Summera
sedan samtliga siffror och se efter i tabellen hur du ligger till.
1. Blir Du lättare trött, känner Dig slut snarare än
energisk?
2. Irriterar människor Dig genom att tala om att Du
ser ut att inte må så bra nu för tiden?
3. Arbetar du hårdare och hårdare med en känsla
av att Du ästadkommer mindre och mindre?
4. Är du på väg att bli mer och mer desillusionerad
och cynisk?
5. Grips Du ofta av ledsenhet som Du inte kan
förklara?
6. Glömmer du saker, möten, dead-lines etc.?
7. Är du mer och mer nedlåtande, besciken eller ir----------.
riterad på människor?
8. Träffar du dina vänner mer och mer sällan?
9. Är du altför upptagen för att hinna med små ru
tinsaker som telefonsamtal, läsa rapporter, skicke
julkort o.s.v.?
10. Lider Du av fysiska besvär som förkylningar,
huvudvärk, ont i magen etc.?
11. Känner Du dig desorienterad när dagens ak
tiviteter är överståndna?
12. Upplever Du glädje som illusorisk, flask eller
overklig?
13. Är Du oförmögen att skratta åt ett skämt om
Dig själv?
14. Är sex mer till besvär än till glädje?
15. Har Du mycket lite att säga till människor?
Summa (l: för oss teknologer):
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Resultat:
<25p: OK
-35p: Se upp!
-50p: Du är på
god väg mot ut
bränning.
-65p: Du är där.
Verklig förän
dring krävs!
>65p: Rör Dig
inte ur fläcken!
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Det ryktas att ...

...det finns byxlösa Osquars på östersjön.
... Christina e94 inte tycker att 70 B är särskillt stort...

.,.'

Vad säger
Osqulda?
Emissionens spännande tävling är
tillbaka! Lämna ifyllda pratbubblor i
Emissionens brevlåda i tolvan eller
maila de ifyllda pratbubblorna till
emi s s i on@e . kth. se. Glöm inte
att v inna fina priser!
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Gourmetko

arm
Elektros arbetsmarknadsdag
den 1 2 mars i Q-huset
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