NR 6-1984

Schlemmlinjen
är bruten!

I detta nummer:

ELEKTRO
och FYSIK.
Allt om

spexen.

Titta, vi
FLYGER!

EMISSIONEN nr 6-1984
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em1ss1onen
INSIDRN
HÄJ, HÄJ !!
Nu kommer en ny Emission igen. Det
är bara tre veckor sen sist. Kanske kom
mer de två första numren på hösten för nära
varandra? Jag har funderat på en motion i
frågan.
I det här numret ska jag försöka fatta
mig lite kortare. Därför hoppar jag över allt
&rams om att löven faller på marken och ter·
mometern faller i bitar.

På allmän begäran har vi några rader
om hur man skickar över en text till oss med
hjälp av mail. Läs och begrunda.
Tävlingen vi hade i förra numret fort·
sätter.
DÖP GUBBEN!

Svaret kan du lägga i vår brevlåda i
Tolvan. När det här numret kommer ut
har vi förhoppningsvis fått upp en "riktig"
brevlåda som tål en del smällar och ej städas
bort så lätt.
Puss och kram till alla glada och snälla
(särskilt PR).

I detta nummer kan du läsa om en flyg·
tur, två filmrecensioner, förlängningen av
utbildningen, idrotten på KTH och mycket
mer. Till tidningen finns även en bilatta om
nollningen (istället för DoqumentärenJ. Jag
hoppas att det skall finnas något som faller
just Dig i smaken.

-·-·-·--·----------·------'
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Tomas Edström, E-83
Adress:
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Idag är det dan' före dan'. Min 5:e och sista (?) nOlle
gasque är i antågande i ett rasande tempo. Jag håller därmed
fullständiJt med spex- nOllan när de hävdar att "tiden är
knapp". l Dock har nollan en litet annorlunda tolkning av ut
trycket.)
Puh.

nOllegasquens resultat - en klutt ·nya Osquar - hälsas härmed
välkommna. Nöjet att bli etta är givetvis helt på er sida kära
konvertiter. Men vi har alla den vägen vandrat och vi gläds med
eder.
Solen skiner p! oss igen och sektionslivet lever och har hälsan
vad kan man mer begära?
Puss och kram från eder ordförande

�h;�

till DKS's spänningslösa mattor.
till de som låter sprit ingå i biljettpris på fester.

till PR som sk_äl?;mer bort oss med topparrangemang.
{Den extraordrnara GROGGBAREN på nOllegasquen hoppas vi återkommer ofta)
till gitarrfantomen tar! • Winter"
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IN SANT
Svar till anonym "Tack för mig E-80"

Till nOllan i ettan, tvåan,
trean och fyran!
Att bedriva föreläsningar på ett un- · ·
derhållande och lättförståeligt sätt är i sig
inte lätt (h ar det visat sig... ).
Jag har lätt att reta upp mig och
blir alltid lika arg när jag ser folk sitta
och läsa morgontidningen till dagens första
föreläsning, gärna med en kopp rykande
kaffe som sprider en ljuvlig doft över salen.
Och INTE blir det lättare när vissa per
soner, ofta återkommande, kommer för sent
till föreläsningarna.
Inte nog med det. Att tyst och försynt
söka upp en plats i närheten av ingången
tycks alltför enkelt. Nej här skall visas att
just jag har kommit och därför tar man ett
varv, gärna framför katedern, med ljudliga
steg glatt hejande eller förhoppningsvis lätt
rodnande.
Nu visar det sig dessutom att favorit·
platsen bredvid pojkvännen, flickvänner är
ju inte så lätt ati hitta, i MITTEN av
bänkraden är attraktivast.
Som alla vet lämpar sig bänkarnas kon
struktion inte värst bra för förbipassage och
allt material ovanpå bänkarna ras ar i golvet.
Eftersom vi är hårt pressade och måste
utnyttja varje tiodels sekund av rasten
till rekreatio!) har alla bärare av digitala
urverk satt sma alarm. Man får väl ha en
viss förståelse· för studiernas inflytande på
oss, att få fibbla med den digitala klockan
inköpt på Balens postorder innan man går
och lägger sig på kvällen, är väl många
teknologers dröm, men se då till att synkro
nisera klockorn a så att det inte låter som
om man satt i Storkyrkans klocktorn. Det
är ett djävla ringande rent ut sagt.
Till lunch blir ALLA hungriga. Vissa
personer tycks dock bli mer hungriga än an·
dra. De blir så hungriga att de blir tvugna
att lämna föreläsningen en stund, 5-10 min·
uter före timmens slut för att slippa stå i
kö.
Upplysningsvis kan sä�as att matsalen
är relativt tom om man väntar till kvart i
nästkommande timme.
Av timmens fyrtiofem minuter återstår
inte många lugna.

Det var inte utan att häpna som jag
läste Din insändare i förra numret av Emis
sionen. Jag trodde länge att insändaren
kanske bara var ett dåligt försök att provo
cera, eller au ännu sämre försök att vara
rolig.
• ... trodde jag att det var en utbildning
för MÄN, men vad fick jag se? Utbild
ningsplatserna upptogs till en del av kvin·
nor .• Om det nu skulle vara så att Du verkli
gen menar det Du skriver tycker jag att Du,
och den tysta majoritet Du säger Dig veta
delar Dina åsikter, är mer än tillåtet naiva
och inskränkta.! Dina påståenden om labbar
och tentor bryr jag mig därför inte ens om
att diskutera · Du ser det Du vill se! (Fast
nog tycker jag att EN assistents åsikter är
ett ganska klent statistiskt underlag.)
Och till sist: •Något så fånigt som
Dammiddag...9, det finns väl ingenting som
berättigar den årliga dammiddagen så my
cket som just DINA ÅSIKTER!
Cecilia Malrnfors E-80

Oktoberfest
Äntligen har den tyska ölkulturen nått
Sverige . Fredag den 19:e oktober anordnas
en bayersk ölafton i Sing-Sing.
De allra. bästa ölsorterna kommer att
serveras som· på Hof bräuhaus i Munchen.
Till ölet bjuds tyska maträtter ' ölkorv och
smörgåsar.
Olika uppträdanden äger rum under
kvällen. D�r e�ellan spelas tyrolermusik
som n:ed �m hJalp skapar den riktiga öl
hallsstamnmgen. Senare på kvällen star
tas även disco, för dig som vill stuffa lite
I drinkb'.'ren kan d.u slappna av, lyssna till
soft musik och avnJuta en exotisk cocktail.
Inget förköp krävs och ALLA som vill
uppleva en Oktoberfest är välkomna. Por
tarn a öppnas kl 19.00.
VALHALL

Mlkllel
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'IR
81 var det d1 dags att ljuga ihop n!gra
rader igen. Vi i PR undrar naturligtvis vad
det var för fel p1 det andra pre-squttet?
Och hur det kan komma sig att flygsektio
nen vi88a delar av kvällen totalt tog över
Tolvan? Fortsätter det si här s1 blir vi
tvugna att sälja öl p1 föreläsningar och
övningar. Annars blir den d!lig.
Nu till kommande evenemang: Valhall
har den 19,20 och 21/10 n!gra raj som
inte bara vänder sig till den professionella
ölhäfvaren. P1 fredagen kommer det att
drickas mängder med öl i Sing-Sing, säkert
en minnesvärd afton för den som minns
n!got. Dessutom är det Squtt samtidigt,
med legendariska Ted Åström (olr,ckan ni
vet). P1 lördagen är det seriös ölhåfvning 1
Pripporama, anmälan till Valhall eller PR.
Söndagen slutligen, ordnas det kör i Stugan.
Efter en rätt intensiv period med my
cket festande, inträder d en lugn och stilla
tentaperiod, äntligen tid att göra ingenting!
Avslutas med tentapub 29/10.

DN 8�1009
180 poäng ger
status i utlandet

• Utbildningen till civil
ingenjör borde vara 4,5 år
(180 poäng) anser Sveriges
civilingenjörsförbund. F:n
omklassificering till 4,5 år
skulle ge utbildningen mer
status i utlandet. Den skulle
också överensstämma bätt·
re med den tid utbildningen
verkligen tar.

Biljetterna till hets Höstphäst släpper
vi 30/10 , första dagen i period tre. Pris ca.
100 prutt. Kalaset i fr!ga gir av stapeln
precis en m!nad senare. Begränsat antal
platser.
2/11 är det pre-squtt igen. lllgenting
bestämt än, men lämna gärna in förslag!
Uppe p1 Kiren har dom tagit til!fållet i akt
att ordna SquU igen med Mata Ronander.
7/11 - Pub med Fred Åkerström, förra
1ret var han för djävla bra säger Johan.
16/11 Presqutt + Squtt igen.Pussa Fia
Nyström för en krona igen. Johan tyckte
det var trevligt sist.
Sen händer det ingenting mer förrän
nästa Emission komma ut.

��

Det tycker jag med

Förbundet vänder sig till
regeringen för att_ få igenom
en ändring. Det ar ett be·
kymmer att utbildningen på
fyra år ligger i underkant
jämfört med andra länders
motsvarigheter, tycker C,
vilingenjörsförbundet.
Den tekniska utveckling
en har mötts med fler u t 
bildningslinjer och speciali
seringar, bredden,på utbild
ningen har minskat, menar
förbundet. Utbildningen har
också intensifierats genom
att nya moment lagts in
utan att kurserna blivit
långre.

��
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AMSE

VILL DU STÄLLA UPP SOM INTER
VJUOFFER?

När Du läser det här är det bara en fråga
om d agar tills det är dags för årets

IBMs personalplacerare behöver för·
sökspersoner att öva sig på. Detta är ett
utmärkt tillfälle att U. pröva på hur en
anställningsintervju går till!
För några timmar en förmiddag eller en
eftermiddag får Du 150:-. Du kan välja mel
lan följande fyra dagar:
28 och 29 november
12 och 13 december

Är Du intresserad så ring Marianne
Arosenius (ArmU ordf) på kåren så fort som
möjligt, tel 21 84 01 eller 2 tr i servicefly
geln. Men skynda Dig · antalet platser är
begränsat.

Jag tänker inte slösa utrymme med
att förklara vad ARMADA är. Vid det
här laget har Du troligtvis redan fått hem
ARMADA-Osqledaren i brevlådan. Om
inte, hämta ett ex på kåren! (OBS dock att
31 okt. är schemafri för 4:orna, den läses
istället den 20 nov.)

Till sist vill jag bara informera om något
som jag återkommer till senare. Fr.o.m. i
höst bjuder ArmU in
MÅNADENS GÄSTFÖRELÄSARE
som före varje tentapub kommer att hålla
ett föredrag i matsalen (Kl 16). Förhopp
ningsvis får vi hit några av industrins stora
personligheter • alltså inte nödvändigtvis
bara från den tekniska industrin. Har Du
några förslag på personer Du skulle vilja ha
hit · tag kontakt med mig. De gästföreläsare
vi hittills pratat med har varit mycket posi·
tiva!

Nu raskt över till lite av allt det andra
som händer under hösten:
Den 8 november kommer datorföretaget
Logica till kåren. De berättar om sig själva
och bjuder på öl och mackor i Gröten kl.
17.00.

*
*

Hela vecka 46 är en Internationell vecka.
Då tar IAESTE, SIDA, CF ro.Il. upp frågor
som rör praktik, studier och arbete utom
lands. Håll ögonen öppna efter utförligare
program senare!

*

Den första gästföreläsningen blir den 26
november. Då kommer VD för Saab-Scania,
Georg Karlsund hit. Vad han kommer att
prata om vet jag i skrivande stund inte
ännu, men det är ju eU tag till dess...

Vi hörs och ses!
...och gör vi inte det kan Du ju alltid
slänga ett öga på min anslagstavla bredvid
Ploppomaten i 12:an. Den har i dagarna
genomgått en smärre ansiktslyftning.
Eder AMSE

Följande har tagit ut examen sedan 84-09-17.
D
D
D

Huichun Feng
Lars Granberg
Anders Vass
Stefan Manner
Ingemar Holmström
Mats Ernkell
Lars Landin
Åke Sivard
Arne Björk

T
T
I
M
T
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E80
E80
E80
E79
E75
E79
E79
E80
E80
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NU ÄR DET DAGS IGEN'
Årets första kulturattachearrangemang
(vilket ord) är ett faktum. Torsdagen den
l:a november går vi och ser pi "EDUCA
TING RITA" pi teater Regina. Föreställ
ningen ges pi engelska och är, som den min
nesgode p!minner sig, nigot av en repris
pi ett teaterbesök som vi gjorde hösten
82. Di sig vi "Good morning Bill" av
P G Woodhouse, en mycket underh!llande
tillställning. Förhoppningsvis blir irets en
gelska begivenhet lika lyckad.

Alla detaljer kring besöket är inte rik
tigt klara men priset blir 60 kr. Sista
anmälnings-(betalnings-)dag blir onsdagen
den 24 oktober. Anmälningslista och mer
information kommer att finnas pi kultur
attache'ernas anslagstavla till höger om
dörren till röda rummet. OBS! det finns en
dast 40 platser si det gäller att vara snabb
om man vill följa med. Efter föreställningen
försöker vi som vanligt att hitta nigot
lämpligt näringsställe för lite mat och dryck.

�

Kultur11tt11che'erna
* Stefan
och Andera

A Comedy in Two Acts
by

Willy Russell
Characters

Frank
Rita

Graeme Eton
Nicola Davies

Costume Designer
Lighting Designer
Company Manager
Stage Manager
Study Material
Production Assistant
Assistant Producer

Melanie West
Slavko Bandobranski
Kevan Sheehan
Melanie West
Michael Knight
David Chennell
Lena Strömbäck

Produced by Christer Berg

Directed by Richard Jacques

The action takes place in a first·floor room in a university in the north of England
Time - thc present
Pubhshers: Strakosch & Nordgreen Teaterförlag

"Educating Rita" is a co-production with Medborgarskolan
The production is kindly sponsored by The American Express Co and Brangå Bygg & Trä
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ELEKTRO och FYSIK
Vi Elektiker har ett rykte om oss att
vara rätt dåliga på Fysik. Nej, nej , miss
förstå nu inte det här, det gäller alltså fysisk
rörelse eller "motion" som det kanske oftare
kallas. Häromdagen var vi uppe på Idrotten
och pratade med Thomas Johansson, som
är en av de två av KTH heltidsanställda.
idrottslärarna., och Ma.lou Lemgarl (L), ordf
i ldrottsnämden. Vad sysslar man egent
ligen med "där uppe" ?
Med de små resurser man har, ca 15 skr/tek
nolog och år, från kåravgiften, ordnar man
faktisk en hel del.

Teknisskidan förreslen, var faktiskt en
gång VÄRLDENS STÖRSTA skidstafett.
Vem kunde ana det ?
Gasquammaren . är dock kanske inte
den bästa lokalen att
syssla med idrott i
överhuvudtaget, men man får ta det som
bjuds. Man har faktiskt gjort ganska mycket
för att lösa lokalfrågan. I och med utbyg
gnaden av KTH mot Alba.no skulle man få
chansen att få en bättre, riktig idrottsloka.l.
Ett samarbete mellan olika instanser och
personer bide på och utanför KTH finns,
och ett fina.nsieringsförsla.g för lokalbygget
var i princip klart. Det enda som fattades
var ett beslut av Kårfullmäktige. Förslaget
röstades ner. I och med det försvann den
chansen, förhoppningsvis inte för evigt.

Thomas Johansson & Malou Lemgart

Man har på fullmäktigenivi diskuterat
att avgiftsfinansiera idrotten. Om detta
ha.de Ma.lou och Thomas olika åsikter.
Ma.!ou tyckte att det inte skulle gå lika bra
att planera. aktiviteterna. då man inte vet
hur många som skulle beta.la.. Man skulle
heller inte kunna köra lika många olika ak
tiviteter som nu. Hon lrodde också att det
inte skulle komma lika mycket folk till ak
tiviteterna..

Den �tÖfl!taöver�pa.nde grejen är SP�
DEN. For dig som mte vet vad spa.den ar
kan fråga våra sektionsidrottsledare, och för
dig som inte vet vilka de är,ka.n vi bara hålla
med. Det gäller i korthet att samla poäng
för sektionen vid olika motionstillfållen.
T ex Teknisstafetten, Spadpingisen, Inne·
bandycup (på våren), och Jubellöpet. Man
kan också springa. ett varv på slingan eller
delta i gympan. Gympan i Ga.squa.mma.ren
är väl ett av de mest frekventerade arrange
mangen som man ordnar. Ca 40% av de
som deltar på den är tjejer. Vad gör alla
grabbar?

- Som det fungerar nu, snappar man upp
dem som annars inte skulle träna. Betalning
innebär att man skulle tappa dem.

8
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EMISSIONEN nr 6-1984
Bäst på KTH i bemärkelsen "idrot
tar mest per capita• är Kemi, Lantmäteri
och Bergs. Dessa tre sektioner är "out
standing". "Outstandning" i en annan
bemärkelse är Elektro, Fysik och Maskin.
Men det skall påpekas att Elektro faktiskt
har bättrat sig, (i fysik alltså).
Malous förklaring till Elektros "intres
se" för idrott kan sammanfattas i följande
slogan.

Thomas tyckte tvärtom.
Självfinansiering skulle nog ge ett bättre
gensvar hos de som idrottar. Kårfullmäktige
skulle få mindre att säga till om. Man
skulle kunna göra proffsigare arrangemang.
Det man skulle börja att finansiera vore nog
styrketräningen. Den kostar en massa pen
gar i slitage, reparationer och inköp av gre
jor. Som det är nu, betalar alla för idrotten
och måste då också ha en teoretisk chans att
motionera. Det går inte i nuvarande lokal.
Idrotten behöver få ut information om
sina aktiviteter och arrangemang. Där
ligger ett stort ansvar på att sektionsid
rottsledarna jobbar lite med att peppa folk.
Här på Elektro fungerar det kanske inte
så bra som det borde. Thomas tror att
en det av det dåliga motionsintresset kan
bero på • de där figurerna i solglasögon och
badrockar". De får det att framstå som ett
ideal att gå omkring kutryggig med en öl i
handen. red säger bara att det får han stå
för själv. (Tvättade som vi är.)

Ju fler Integraler
duto mindre 1prlng.

Eller vår förklaring till Bergs och Kemis in
tresse.
Det ir tikarna ,om löper.

Vi får hoppas att vi Elektriker tar oss sam
man, och tillsammans kämpar för att erövra
den trofe som vi så länge suktat efter, men
så vitt vi vet aldrig innehaft . SPADEN. Det
är kul med fysik. Faktiskt!!
Still upp f6r Elektro.

PETER I& PER

Bevingade ord:

"Man får alltid avsmak för det man inte tycker om"
Stefan Ö

STVL

TREORNA och FYRORNA

Åter dags att välja bland vårens ut
bud av kurser. Valblankett finns att hämta
hos oss. Den ska vara inlämnad på etvl
SENAST l:a NOVEMBER.
Studierektorerna för de olika inrikt
ningarna är:

HEJSAN!

E I& I : Arne Nordin

ETTORNA

Kontrollskrivningarna duggar nu tätt.
Glöm inte bor att dom främBt är en
t
hjälp vid inlärningen.
Fråga aasistenter och
föreläsare om det är något ni inte förstått .
Dom är till för det.

T I& D : Johan Vennlund
M I& F : Lars Hellbe'I

Frågor om valbara kurser , X-jobb och
annat som rör inriktningen svarar dom
gärna på.

TVAORNA

Lena Nl11e Bettan Peter

Hög tid att hämta tentakortet på stu
dievägledningen.
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U-landsenheten, K T H

MRT
betyder Minor Research Task, Mindre Utredningsuppdra.g, och är ett u-la.nds
stipendium från SIDA. Det är avsett a.tt stimulera. den svenska. resursbasen a.v
personal för framtida. tjänstgöring i u-land.
Stipendiet på 7 000 kr utbetalas när en rapport över uppdraget - skrivet på
engelska. - blivit godkänd a.v utsedd handledare i Sverige. Utöver detta ersätts
kostnader för resor, kost och logi under två månader i mottagarlandet, förberedel
ser, vaccinationer och liknande. Upplysningar om vidare förutsättningar kan fås
från u-landsenheten.

Metrologistation vid UNZA
Som ett MRT utlyses härmed en uppgift att upprätta en mätstation för vissa
elektriska storheter vid University of Zambia, UNZA, i Lusaka. Uppgiften skall
utföras i samarbete med Institutionen för Elektrisk mätteknik vid KTH som har
goda kontakter med uppdragsgivaren.
Du skall:
e Planera nödvändig utrustning.
• Ta fram programvara för kalibreringsändamå.l.
• Upprätta. mätstationen på plats.
o Dokumentera och göra en handhava.ndebeskrivning.
Räkna med att kunna. installera utrustningen kring slutet av april 1985!
Uppgiften kan godkännas som examensarbete vid nämnda institution.
Ansökan ställes tiil: U-landsenheten, KTH, 100 44 Stockholm. Senast 15 nov!
Upplysningar lämnas vid Inst. f\r Elektrisk mätteknik av:
Dag Björklöf, tel 787 7792.
Per-Ulf Allmo, tel 787 7782.
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Jag såg en rulle...
Allting ä r nämligen inte självkl� i
den här filmen, den kräver lite tankeförmåga
hos tittaren. En sevärd film ·trots priset på
en biobiljett- som får en att fundera på hur
mycket som mörkläggs av de som har mak
ten, pga att de inblandade inte tål det ljus
som vanliga människor måste tåla.

som heter "Mannen från Mallorca",
regisserad av Bo Widerberg, han som regis
serade •Mannen på taket". Filmen är ba·
serad på Leif G W Perssons roman "Gris
festen", och handlar om två vanliga polisers
jakt på en postrånare. Men_ det går trÖ·
gare än vanligt. Det verkar nastan som om
det är någon som motarbetar dom... Tem·
pot sjunker en aning mot slutet av filmen,
men det är positivt på ett sätt. Det ger en
tid att tänka efter vad som egentligen har
hän .
t
l!�!Jl:llllnl!ll::111:E

och en till!
Filmen är riktigt underhållande, om
man inte är känslig för att folk hugger
ner varandra till höger och vänster. Den
tvetydiga inställningen till magi är lite ir
riterande, och ibland är rekvisitan så bil·
lig att man måste skratta åt det. Men
det är ganska spännande ändå, så om man
inte kräver en absolut högkvalitativ film kan
man gott se CONAN-FÖRGöRAREN.

CONAN-F ÖRGÖRAREN svingar kraft·
fullt sitt svärd mot både människor och icke
människor. En del typer är riktigt läskiga,
nästan i klass med ALIEN... Handlingen
går ut på att Conan (Arnold Schwarzeneg
ger) skall vara livvakt åt en prinsessa. Hon
är den ende som kan återbörda ett juvelbe
satt horn i guden Dagoths panna. För att
få tag på hornet måste de färdas vida kring.
Och det går naturligtvis inte utan problem.

Åke Grönvik
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nOllebilaga

E-nOllans Aktiviteter HT-84
Dag 1 (resume):

Samling på borggården med konglig
bak gru nd.
Fadderledd schlemmvandring till El.
E:s linjechef presenterar E-sektion.
Märkligt mullrande resonansfenomen.
En sektionsordförandes öde.
Ett censurerat inslag.
Fadderledd husesyn av E-sektion med
omgifvningar.
Diagnostiskt fastställande av E-nOllans
IQ.
Därpå följande IQD-test för E-nollans
vidare kartläggning.
Dag 1 (text)

Nollorna hade fått en närma.st likgul
nyans i sina nunor när de tryckte sig ut ur
salen efter Upplysningen. Man togs med
varm hand emot av de Faderliga Faddrarna,
som vallade omkring skockar av nollor i
och ikring Epicentrum E. Nummer 12 var
faddrarnas favoritmål. Därpå lunch. De
svarta limosinerna i 2-tonskla.ssen som flöt
in på borggården flankerades av respektfulla
nollor.
Det Diagnostiska Provet som påbörja
des vid 13-tiden påminde nollan om hur
outgrundligt stora nollans kunskapsluckor
var i den ytterst elementära matematikens
grundläggande axiom.

Allvaret påbörjades kl 09:45 måndagen
den 27:e september. Osäkert samlades alla
blifvande E-nOllor kring borggårdstrappan
närma.st E:s huvudingångar. Skroderandet
reducerades efterhand till osäkra viskningar
vid åsynen av långt mer hemtama individer.
Själva precisionen i de av dessa individer
framförda engelska bollspelet utgjorde i sig
ett illavarslande omen inför framtiden.

Men detta var intet i jämförelse med det
mycket predikterande IQD-testet, som pro
jicerade varje enskild nOlla.s intellektuella
kunskapsnivå inom olika områden rätt in
i en kraftfull stordators inre. En storda
tor med faciliteterna Personanalys och Per
sonprioritering som mest slagkraftiga arbet
sareor.

Snälla faddrar förde detta folk in i salen
El. Här låg för ändamålet speciellt fram
tagna namnbrickor utlagda i bokstavsord
ning på bänkraderna. Brickorna såg ut som
E-segment från en E-transformatorkärna.
Ett milt tumult uppstod varefter var och en
kunde bänka sig på sin respektive plats.

De nollor som till äventyrs inte ens hann
svara på alla frågorna inom den föreskrivna
tidsramen, eller som av någon anledning
inte förtod situationens allvar, blev näsligen
och ampert behandlade.
Magnus Edgren

En man med ww-formad mustach tog
podiet i besittning. Han presenterade sig
såsom varande linjechef · för E som i E
rik(et ). Med målande media målade man
nen med mustig mustach mycket markant
meritvärdet mixat med motigheter. För
framtiden förutspåddes fina framgångar för
företagsamma. Statistikens stoka.stiskhet
sade: •så summeras sålunda snittstudieti
den snabbt•.

13 oktober 1084
Denna bilaga är en del av Doqumenta
tionsgruppens nOlleuppdrag. Bilagan är ut
formad i samarbete med Emissionens redak
tion. Reportaget om nOllega.squen har Rag
nar Kåhre och Anders Björkman skrivit.

Den långa teknistid som låg framför en
blifvande E-teknolog, broderades ut än mer
av E-sektionens ordförande Annika. Efter
hand tätnade akustiken på ett odefinierat
märkbart sett, som fick E-nOllorna.s pannor
att skrynkla till sig allt mer. Då slock
nade även ljuset i lokalen. Någon säkring
måste ha kommit i egenresonans antingen
elektriskt eller mekaniskt.
Vad som därpå följde är lika förborgat i
mörker som sal El var vid detta tillfälle.

I Doqumentationsgruppen ingick:

Magnus Edgren, Börje Ekholm, Thor
björn Ericson, Anna Josefsson, Mats Ljung
gren, Erik Nilsson, Erik Ström, Martin
Wallström, Dag Zeineb.
Chefsemltteuren
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GRINDA
Tisdagen den 28/8, andra dagen på Tek·
nis stod Grindaresa på programmet. För
dagen gällde samling på Borggården kl 8.00.
där fanns faddrarna som skrivit stora aff·
isher med de olika nOllegrupperna och nam·
nen på deltagarna i dem. Allteftersom grup·
perna blev fulltaliga gav vi oss iväg till Ny
brokajen där "Tranan• låg och väntade för
att ta oss till Grinda. Båten var inte alltför
stor så det blev tringt om saligheten, men
det gick bra ändå.
På väg förbi en ö i skärgården small
plötsligt ett skott av. På en brygga satt
några allvarliga figurer med en svart flagga
uppspänd bakom sig. En stund senare kom
samma gäng i båt med samma svarta flagga
fladdrande i aktern, rundade vår fartyg och
försvann sedan.... Skärgårdspirater?
Resten av sjöresan gick utan incidenter
och vi klev så småningom iland på Grinda.
Sjön suger, så lunchen som våra faddrar
dukade upp satt perfekt. Faddrarnas kock
talanger visade sig vara klart godkända.
Efter lunch var det dags att röra på
sig. I skottkärrsastafett, potatis-i- sked·
stafett, dragkamp, "hämta band iskogen•,
pennan-i-flaskan, rulla upp sockerbit i tråd
på. tungan, "trebent" st afett och "boll under
hakan" fick nOllegruppema mäta sig med
varandra. Nämnas bör väl Doq,umentation·
sgruppens framgångsrika och jamna placer·
ing i alla deltävlingar....
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Nå.gra tappra passade på att ta ett dopp
i havet innan det var dags för återfärd till
stan.
Framåt eftermiddan klev ett glatt gäng
av båten vid Nybrokajen efter en bra dag.
Vi kunde konstatera att någon miste haft
tumme med Pohlman, enda dagen på länge
som det inte kom en regndroppe utan solen
sken från morgon till kväll.
Anna Josefsson
Hugg i och drag.

Stadsorientering

nOllebilaga När

Den formidabla tour de Stockholm av
anno-84 inleddes med den sedvanliga sch
lemdelningen på Borggården. Sånger exe
kverades till optimala ovationer, gåvor av
om- och oomnämn bar karaktär distribuera
des till de Konglige på det att dessa skulle ta
rimlig hänsyn till nOllans fatala felsteg och
klanterier under orienteringen. I höstsolens
glans traskade sedan den fryntligt glada,
men ändå kanske något nervösa nOllan mot
det första delmålet för sin totala och slut
giltiga förintelse...
Det första delmålet utgjordes av Kong
lig Jaktpark Djurgården där nollan bl a fick
leka charader för att öva sin intellektuella
Medelst yacht skedde sedan
kapacitet.
förflyttning till Söders höjder och Mose
backe (monarki) för vidare bestickning av
de Konglige medelst muntliga muntrationer
och annat sjangtilt d.o ägnat att falla de
Kongliga i smaken. När så G:a Stan i
rasande takt forcerats av ivrigt spatserande,
stipulerande och strulande nollor var det så
dags att avnjuta en formidable a'la carte å
restaurant Sista Vilan. Där fick vi oss oss
serverade ett av skälen till varför det poli
tiska livet (?) håller den nivå det gör uti
Svedala.

För de överlevande fåtalet styrdes kosan
mot Norrmalm och Hötorget där Orfeus
skulle utsmyckas med närmast tillgänglig
rekvisita, dvs innehållet i de på detta torg
befintliga stånd. Hos allmänheten väckte
tilltaget den största munterhet och under
tecknad tror sig i detta ögonblick t o m min
nas att någon drog på smilbanden.

allt detta var till ända var det
dags för nollan att medelst hopschlemning
förflytta sig till Karlaplan.Där skulle nollan
medelst handflator mäta fontänen som liksom av en tillfällighet befann sig just där
de Konglige i sin outgrundliga vishet hade
beslutat att täfvlingen skulle ärp rum. Det
hela slutade med att samtliga {nästan) såg
sig föranledda att just i detta ögonblick
ta ett bad. Objektet i vilken mätningen
just hade skett, utseddes, som av en högre
slump, till badpool av de av dagens strap
atser märkta nOllorne.

Det hela sågs med stort intresse a':' e!l
polispiket som i snigelfart passerade forb1.
Frågan är om det var företeelsen som sådan,
eller de i skaran ingående feminina indi
viderna som tilldrog sig störst intresse från
detta håll...

Återstod då sedan endast sista trans
portsräckan Karlaplan • KTH och därefter
en prominent prisgasque (vilka priser!!!)
nollan, dagen till ära fick dricka sitt första
glas punsch och sjunga Kongliga sånger och
annat lajbans som nollan aldrig trott sig om
att någonsin få göra.

Slutligen var det då kväll och nollan fick
ensam och trött traska hem i höstmörkret.
Efter dagens vedermödor kände nollan sig
nästan som en färdig civilingenjör fastän
nOllan bara tagit sina allra första konverer
terinspoäng och knappt hade lärt sig umgås
med Osquar.
Martin Wallström

För att komma till klarhet om nollornas
chans att fly från eventuell arrest vid alltför
vådliga nOlleuppdrag arrangerades i Vas
aparken •1ängdtäfvlan•, vid vilken såsom
segrare utsågs, den grupp som med eller
utan tråd kvar på kroppen lyckades prestera
högsta kvot mellan längd och antal delta
gare.

Via Odenplan togs buss nr 54 till Hum·
legården där, glädjande nog, nya aefven
tyr stod nollan i åstundande. NOilan skulle
här sig med andra nollan mäta, i den out
grundliga konsten att sig likt en caterpil
lar förflytta mellan två av De Kongliga
fastställda punkter.
Hellre trådlös än rådlös.
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Mac Donalds

Hallenvaka

Vid tolvtiden lördagen den 15 septem
ber samlades en mängd sku=a individer
utanför McDonalds hamburgerbrasseri på
Sveavägen. Borgerligheten slog11 av häpnad
när de observerade den eleganta dukningen
på vissa bord och över antalet förrymda
mentalpatienter som vistades i den över·
fyllda lokalen.
Tydligen pågick en mängd ordensmål
tider i gourmandresturangen. Bl a satt där
ett tiotal män och två kvinnor iförda frack,
solglasögon och mycket vackra mössor. En
annan exklusiv orden, bestående av två her
rar i smoking, betjänades av en halvgalning
i domarutrustning ochsolglasögon. För att
matcha hans klädsel satt ett komplett fot·
bollslag klinkande på gitarrer strax brevid.
Vidare uppehöll sig i lokalen några per·
eoner iförda badrockar fran Sturebadet. De
gick senare ut och svinade ned två os
kyldiga civilister. Utanför hamburgerhaket
utkämpades en fruktansvärd fäktkamp mel·
Ian en Zorroliknande figur och ett par
vitklädda bovar. I ett hörn gneds det
frenetiskt på fioler och mitt i allt kaos åt en
indisk guru med lärjungar en sista måltid (
cheeseburgare ).

Bland de mer spektakulära McDonalda·
gästerna var ett gäng levande termosflas·
kor. De hade för att slippa se omvärlden
struntat i att klippa hål för ögonen i sina
foliedräkter. Den elegantaste servicen och
dukningen hade några synnerligen d!ligt
klädda lodisar som dessutom gick utan att
betala.
Några. ti=ar senare föregick en hek·
tisk aktivitet i tolvan. Doqs utsände ställde
sig strategiskt utanför svarta dörren och
utövade signalspaning under det att han
kastade dart.
Bland annat så registr
erade han svaga. antydningar om det för
nOlla.n komma skulle såsom socker, vatten,
ljudteknik, TT E7 och synnerligen oö=a
kläder.
Allt detta fick sedan sin förklaring under
Hallenva.kan!!
Sångargasquen direkt efteråt var my
cket lyckad. Det bjöds på sos ( smör,
ost och sill ), dock inget inget småvarmt.
Men naturligtvis fanns det öl, nubbe, kaffe
och punch. Det var med lätt sinne och
skrovlig röst som doqnOllan jag själv gick
hem framåt småti=ama.
Erik Ström
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Brännboll

Den sista dagen i september var det dags
för den sedvanliga brännbollsmatchen mot
maskinsektionens nollor och phöseri. Elek·
tro höll bärmönstring utanför tolvan vid
femtiden. Där styrkte vi våra sinnen med
ett par sånger ur konglij minitidning och
avtågade sedan mot slagtaltet.
Domarparet var inga mindre än KO
och FC som naturligtvis var opartiska, men
mutbara. Med tanke på domarnas dignitet
var mutorna av toppklass. Frukt, dryck,
två bärstolar, ja A-sång hade t om övat
upp en hyllningshymn till domarparets ära.
Eftersom maskinlaget hade samlat mycket
få tävlande så fick stora delar av E-nOllan
agera som högljudd hejarklack. När man
hade enats om reglerna började matchen
och ölförsäljningen.

E-nOllan började inne och lyckades med
stor skicklighet pricka det enda diket inom
synhåll. MaskinnOllan som är om möjligt
ännu oljigare än sina phösare kastade sig
handlöst i nämda dike under avgivande av
förtjusta utrop. Tyvärr blev bollen allt
halare och mer svårträffad med tiden men
E-nOllan samlade ändå ihop en avsevärd
mängd poäng. Faddrarna började ute mot
maskinphöseriet och höll dem väl stången.

Mats Johansson & Anni Carlsson

Kårens dag
Måndagen den 3 september var det dags
för "kolossalt kultiverande köande" d.v.s
presentation av KÅREN, denna för Osquar
och <?,�uld � (�en . även för nOllan). helt
oumbarliga mshtuhon. Det hela började
med en stilla rundvandring på den kong
liga borggården innan vi styrde kosan mot
Nymble.

I pauserna tilltog mutningen och FC fick
en hel hög av pussar av minus ( även KO fick
pussar av nOllan men de var kanske inte lika
uppskattade ).

När matchen avslutades vid åttatiden
visade det sig att E-nOlla.n naturligtvis hade
vunnit över maskindito och att phöseriet
kom näst sist och faddrarna kom på en my
cket hedrande andra pla.ts.

Efter diverse kringelkrokar , glada o
kväden, brölande signalhorn och underliga
blickar från borgligheten kom vi fram till
detta vårt eget hus. Här fick vi en presen
tation av både lokaler och aktiviteter och
dessutom utföra en dylik i form av ett
pyramidbygge (väntar fortfarande på resul
tatet).

Erik Ström

Efter nya kringelkrokar tog vi oss till F l
där skolans rektorhälsade oss välkomna och
presenterade skolan.

Sedan styrde vi åter kosan mot Nymble,
närmare bestämt området kring gasque
dammen. Här underhöll promenadorques
tern alltmedan deras talangscouter sökte
nollor som visste i vilken ände man blåser
i en trumpet. Andra av nollan fick tillfålle
att pröva på den eminenta bollsport som be
nämns golf. Trots att hela gasque-dammen 1 utgjorde målyta hade nollan vissa problem med att träffa, troligen beroende den
förfriskning de erbjöds före utslag.
Thorbjörn Ericson.
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Öfvningsgasquen
Direkt efter öfvningen i passiva nät tors·
dagen den 4 oktober var det nOlleredo
visning i E7. Efter en mindre stockning
i dörren kom alla in och satte sig på sina
platser, gröna av avund inför bynen av det
kongliga bordet. Redovisningarna. rullade
på och konglig elektronexekutorn bevisa.de
det gamla E-ordspråket " friskt kopplat
hälften brunnet ", måhända. skedde fadäsen
under inverkan av alltför mycket no.23 .
Torsdagshävet blev vederbörligen bejublat
och dito gällde ba.lettnOllans framträdande.
Vid niodraget gick alla till gasquen och
kröken för att delta. i phästnOllans nOlleupp·
drag, ÖFVNINGSGASQUEN. Faddrarna
gick upp till kröken och nOllan till gasquen.
Gourmetmiddagen bestod av tortellini och
sallad. Årgångsölet var 1984 (bt.) Royal
Cha.teu du Pripps.

Det var nog tur att det inte var några
utomstiende i lokalen när SMuSK kom in.
Ty ca två millisekunder efter första tonen
på "bär ner mig till sjön" ljöd var DKS på
väg till gasquedammen. Den var nyligen
rengjord enligt phästnOlla.n. Tänk så my
cket jobb i onödan!

När DKS hade badat färdigt så börja.de
dansen och groggbaren uppe i kröken efter
nigra. smärre tekniska problem. Det är
svirt med el. Tillställningen avslutades i
bastun vid 6 -tiden på fredagsmorgonen och
en del av oss gick direkt till mekföreläs
ningen pigga och nybasta.de.
Erik Ström

Häv väl. nOllan. -------
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n 01legasqu en
Adam och Evert

NOllegaaque - Tidpunkten för nollans
oåterkalleliga förintelse. Svårt sargat kunde
så slutligen Elektrien bli av med nOlle
schlemmet. Denna tillställning tilldrog sig
fredagen den 12:e i denna månad. Bänkad i
stora salen å Nymble kunde profeter, gäster,
Osquar och Osqulda se spektaklet vilket
skulle sluta med nollans förintelse.

Så började nOllan, tämligen spännings
När hela
löst, schlemma in i lokalen.
nollan " golvat" sig kunde så årets nOllespex,
"I Genl1l1 eller Tiden ir knapp", börja.
Spexet försökte ge en förklaring på varför
vi både behöver män och kvinnor i dagens
samhälle.

Först en scen ur dagens familjeliv: Bar
nen lever om och föräldrarna träter om vad
man ska se på TV:n. Sedan får vi se hur det
går till i "högre" familjer. Vi gör ett kort
besök i Vita Huset och familjen Reagans
sovrum. Presidenten kromar sig framför
spegeln och förbereder sig för sitt nästa val
tal. EU tal som Nancy skrivit.

Mannen pt fall

- En Husfadern. tack.
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Detta var världen med både män och
kvinnor. Hur skulle det t ex gå med en värld
med bara män? Svaret fick vi nästa akt då
Gud av misstag skapade Adam och Evert
istället för.... Problemet blir nu: Vem ska
diska? Diskbergen växte och vi stod snart
inför den väldiga Gustavsburgh-katastrofen,
då det stora diskberget på Three Pile Island
rämnade.

Hur skulle del då gå om Gud råkade
skapa Ada och Eva istället. Lockade av
Paradisets fröjder började de endast att
bråka om sin skönhet och klädsel. Löwen.

_. Professionell
hjälp tillkallas

�

The goast and busters ,..

Rödluvan med tofsen

•

The DK S-band
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När publikens ovationer över detta spex
hade lagt sig var det så dags för Det Kong·
Jig Skaenderis spex. Årets upplaga gick
i rockmusikens tecken. • The DKS-ban<f'
underhöll och spelade en stund, tills dess
stömmen av n!gon oförklarlig anledning
bröts. Vad var nu den felande länken? Man
fann intet och såg sig nödsakade att tillka
lla professionell hjälp. Trots att Franz Cech
fann ett kilo vatten och Anders J Thor redde
ut en fnurra på träden så !terfic k de ej all
ström. Kunde det tänkas att nOllan haft
ett finger med i spelet? Schlem i kontak·
terna? Kunde möjligen nollan göra något
åt saken? En partialnOlla utsägs att försöka
lösa problemet. Han stängdes helt bryskt in
i proppskåpet och de Konglige erhöll nu en
kontrollerad tillgång på Ström.

nOllebilaga

Genom denna bedrift att betvinga de
elektriska krafterna bevisade nOllan att nOl
lan var värd att bli kallad teknolog och blev
därför vederbörligen konverterad till etta.
DKS anno 11101 hade avslutat sitt upp
drag. Detta skulle nu firas!

Före middagen underhöll SMusK i pub
en med stoj och glam. De tappra musikan
terna spelade så det glödde för att förnöja
den mångtaliga publiken. Svett-ölomsätt
ningen var ca 3 I/min. Skalletten gladde
som vanligt med ett mycket bejublat ben
sprattel.

Feststämningen hög

Dags för middag. (Yammy!) Till en
välsmakande mat bjöds vi på underhållning
av högsta klass. Sect-reteraren i den vits
frejdade ion-secten, generaldirektör emeri
tus Håkan Sterky, presenterade dito sect
i väl valda ordalag. E!Or (Elektros Or
denskommitt�) delade ut diverse medaljer
för mer eller mindre förtjänstfulla insater
på sektionen. Ballettgruppen (redan Ball
Ettor) framförde ett skådespel med an
genäm styrka och smak. Föreställande
spöken och spökjagare dansade de graciöst
fram på scenen till modern syntetmusik.
Under hela middagen ledde vår ..... .
frekvensnormal middagsgästernas skönsång
(på sina håll) till oanade kvaliteter. Även
RN roade sig kungligt med diverse mer eller
mindre smakfulla inlägg.

Efter middagen var det musikgruppens
tur att underhålla i puben. Ett väl avstämt
program framfördes och en första möjlighet
till att röra på benen på dansgolvet gavs.
Kvällens (nattens) övningar fortsatte sedan
i Kröken . Groggar och dans avlöste varan
dra (för vissa i en något ojämn takt). Nat
ten föll så sakta på. Så småningom började
det ljusna och en ny dag var i sikte . Siktet
skönk och vi med det. God natt.

� Gäster med gester
(från Linköping)

20

Ragnar Kdhre
A nderä Björkman
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Första tentan
Så var det äntligen dags för nOllan att
bli insatt i festlivets mysterier. De kongliga
hade i sin outgrundliga vishet beslutat delge
nOllan lite av sina enorma kunskaper. Över
100 av nollan satt beredda i bänkarna med
papper och penna i högsta hugg, beredda
att inpränta varje ord, varje stavelse från
dessa vishetens giganter.

Kursen började med att konglig ÖSK
presenterade innehållet.
Därefter redo
gjorde konglig Johan för de mest elementära
kunakaper som nOllan måste känna till an·
gående Konglig Elektrosektionens historia,
andra sektioner och om andra högskolor.
Sen var det dags för konglig Patrik att in·
formera nollan om hur nollan bör påkläda
sig.

Konglig Carl höll ett mycket uppskat·
tat föredrag om sitt specialgebit, gasque
kunskap. Sedan var det åter dags för kong·
lig ÖSK att beträda scenen för att delge
nOllan sina kunskaper i festteori. Bland det
viktigaste kan nämnas avsnittet om PET·
programering (PET=Pengar Energi Tid).

STUGAN
Dagen efter B·idrotts presqutt led mån·
ga. av en allt för hög eller låg koncentra·
tion av C2H50H i blodomloppet och ovan·
ligt liten mängd av nollan slöt upp pi borg·
girden kl 1047. Inne i bussen ( gissa vilket
bussnun;uner ) startade omedelbart ölför·
säljningen och stämmningen steg avsevärt.

Efter föreläsningen erbjöds nollan att
deltaga. i en ha.kanal för att testa några av på
föreläsningen (förhoppningsvis) förvärvade
kunskaper. NOilan som deltog fick en my·
cket trevlig kväll.
Thorbjörn Ericson

Det rådde otroligt d1liga väderförhåll·
anden på Värmdön. Som grädde på moset
utfärdades singförbud eftersom en inföding
klagade att vi störde en konferens ca 750
meter längre bort ?! Hvilken schtompa
nOllan !! Efter dessa komplimanger från
bonden diffunderade vi in i urskogen där
sångförbudet hävdes och de kongliga aktivi·
teterna började.

Idrottsdagen
Var var nollan ??
Hade inledande
kursen redan slagit ut 93a.v nollan ?

Många intressanta hemligheter avslöja·
des i Stugan och det' är bara. att beklaga
de nOllor som inte var där. Bland annat så
uppd agades om konglig öfverhallickens (0)
hade vuxit ut, om babianstjärtsrosas llllni·
spex var uppskattat och hur kul man kan ha
med kakao, salt, socker, öl, snören, tennis·
bollar och periskop samt hur mycket pulsen
ökar efter ett dopp i Östersjön en regnig natt
i slutet av september. Kort sagt det var en
lyckad lördag.

De tappra få som kom till Östermalms
IP klockan nio på torsdagsmorgonen den 6
september svettades ihop en genant li\en
mängd spadpoäng åt Elektro genom att
stöta. kula, hoppa längd och springa. HJO
samt 1500 meter.

Det var skönt. Motion ger den kondis
man måste ha för klara. av studierna och
framförallt gasquerna.
Erik Ström

Erik Ström
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KUNGEN SOM BLEV BOTAD
MED HANDPÅLÄGGNING
Ungt långt borta, nästan i oändligheten
ligger ett infinitecimalt litet land där inga
normala logaritmlagar gäller. Landet heter
Analytien, och omges av en kontinuerligt
sluten kurva som gränsar till en obestämd
omgivning. Landets evoluta är Guldin som
ungefär motsvarar Stirling till sitt absoluta
belopp. Invånarna har sedan länge levt i
harmonisk union med varandra och sin om
givning. Allt har varit lyckligt. Enda sättet
att ta sig dit är att åka med polygontåget
från någon stationär punkt i Övre Limes,
som också ligger rätt nära oändligheten.
När man tar det längs randen färdas man
längs en styckvis monoton och periodvis
rätt farlig väg. Randen sträcker sig näm
ligen genom en negativ sektor av landet,
ett område som bebos av de elaka Holo
morferna, som bekämpar allt vad godtyck
lighet och ljus heter. Dessutom hade de un
der den tiden då denna historia utspelade
sig utgjort en ständigt växande mängd och
därmed satt skräck i Analytiens i övrigt nor
mala invånare.

tant Runge-Kutta, och folk sa att hon lik
nade en gammal lemniskata, så ful var hon.
Det ryktades att hon en gång var operator
på !'Hospitalet i Övre Limes, men att hon
tvingats att fly sedan det visat sig att hen
nes krökning under operationerna var sub
normal, och att hon lade sina snitt i fel ter
mer. Efter en positiv serie operationer hade
hon iallafall fått ett rykte att kunna ge folk
tillbaka sin potensfunktion, ibland till och
med med ökad kurvlängd. Den sk Runge
Kutta-metoden.
När kungen fick höra talas om tanten,
bestämde han sig för att leta reda på henne
och föra henne till Origo. En liten slu
ten mängd personer, ledda av en majorant
vid namn Romberg, sändes ut för att söka.
Mängden gav sig iväg mot den kvadrant där
Holomorfema existerade. De red och red i
många långa perioder tills de kom fram till
en maxpunkt där man hade vida utsikt över
omgivningen. Gruppen hade börjat få prob
lem. Många hade ont i sadelpunkten efter
allt ridande, men det största problemet var
törsten. Under de senaste dagarna hade de
ridit genom ett område som var helt käll
fritt. Fick de inte tag på Runge-Kutta snart
skulle de vara tvugna att återvända mot
Origo utan att ha fullföljt uppdraget.

I huvudstaden Origo, som ligger mitt i
landet, härskade den snälle kung Ordo, som
försökte styra och ställa allt till det bästa
för problemen i landet. Det hade väl inte
gått så där maximalt bra under det sen
aste tidsintervallet ty kungen hade komplex.
Han led av en ständigt avtagande potens
funktion, man skulle kunna säga att den
liknade mer en inverterad parabel. I vilket
fall som helst så hade många lärda personer,
både läkare och psykologer, försökt få den
att utveckla sig. Men, kung Ordos problem
ville inte konvergera. Det hade till och med
börjat påverka hans maktutövande.
Från att ha varit en person med ett
styckvis glatt humör och en till synes aldrig
avtagande talföljd, hade han nu förvandlats
till en singulär entyding. Han hade även in
stiftat en ny lag, den sk " Kedjeregeln" , som
innebar att kungen kunde sätta vem han
ville i bojor. Den tillämpningen hade också
varit allmänt förekommande under den sen
aste tidsrymden. Nu kom det sig så att i
en avskild del av Analytien bodde en gam
mal trollpacka. Ingen visste vad hon egent
ligen hette, men hon var känd under namnet

Då plötsligt gick de till anfall, de stor
made mot gruppen från alla håll.
• Nablar, skrek Romberg som inte kunde
säga dS.
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Holomorferna var verkligen avskräckande
där de rusa.de mot gruppen med sina osym·
metriska. kroppar, sina stora voly�er och
sina kraftiga betar. Slaget vara.de !ange och
blev mycket blodigt. Kungens män var tap
pra och till slut ha.de de huggit ner de flesta
av Holomorferna och drivit resten pi fly
kten. Romberg gick runt bland sina s�
rade kamrater och kom di snart fram till
en Holomorf som låg och grymtade i sina
dödspligor. Han var integrand att skida.
Nästan helt uppskuren av alla sn}tt som
lagts längs hans axel, men han existerade
ändi fortfarande.
. Fram med spriket nu och berätta v�r
vi kan finna kärringen Runge-Kutta, rot
Romberg it den förvarslöse Holomorfen som
närma.de sig den kritiska. punkten.
. Den lemniska.tan, hohohon finns i den
minimala grottan pi en biglängds avstind i
tangentens riktning härifr!n, stöna.de Holo
morfen fram.
• Tack d blir vi av med ännu en obeka.nting,
sa Ro�berg och högg med sin sabel i ett
enda hugg ihjäl Holomorfen.
De överlevande med Romberg i spet
sen begav sig sedan iväg mot Runge-Kuttas
grotta. Di vägen dit inte var helt problem
fri, tog det ändi sällskapet itskillig tid att
ni den. Man rika.de även in i ett partiellt
brik med n!gra Talpar, vilket även det för
längde förflyttningen längs sträckan, med
avseende pi tiden.
Gumman Runge-Kutta satt i groUöpp
ningen. Hon var ful si till den grad att man
narna var tvugna att ta sig varsin sup när
de fick se henne sitta och ska.la en gammal
rot. När hon fick höra talas om Kungens
prekära dilemma erbjöd hon si� att frivilligt
följa Romberg och gi mot Origo. Och det
var nog tur för henne det. Hon packa.de sin
stora trunkations fel så att hon fick packa
om den innan man kunde bege sig tillbaka.
mot staden.

Kung Ordo ha.de under tiden blivit helt
invers. Han ha.de spärrat in de flesta in
v!narna i slutna oberoende mängder enligt
kriterier som endast han själv kände till.
När Romberg med sina män och Runge
Kutta kom in i staden och fick höra talas
om alla arbiträra restriktioner som införts
av den entydige kungen, begav de sig genast
upp till slottet. Där hittade de kungen sit
tande pi slottets terasspunkt läsande serier,
och med en fr!nva.rande blick tittade han ut
över omgivningen. Runge-Kutta sig direkt
att detta var en avtagande potensfunktion
av minst 5:e graden. Nigot miste göras
snabbt. Kung Ordo lades upp pi en brits
och Runge-Kutta plocka.de fram roten som
hon suttit och skalat utanför grottan. Hon
mitta.de ett fruktansvärt slag mot Kungens
parabel. Den avtog ännu mer. Hon lät
aldri� roten falla, utan la istället handen
pi nåmnaren och läste en ramsa som gick
ungefär d här.
Arcua, arcus.
Ut mitt talinje kraft,
f! nu en normal istället
för den parabel du haft.
Tro det eller ej men kungen blev botad
av handp!läggningen och som tack gifte .
han sig en minad senare med Runge-Kutta.
Alla stadens invinare blev bjudna pi festen
efter!t som inte blev försumbar.
Och är inte det här sant ja di vet jag
inte vad jag skall tro pi. För denna historia
har jag hört pi en föreläsning, eller drömde
jag bara 7
Vilket Skulle Berättas.
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RESELEDARNA BERÄTTAR
Så var det då äntligen bestämt • Hamra.
högfjällshotell !
Ett rejält ställe med riktiga. väggar
beläget i Tännda.len, just vid foten a.v den
mäktiga. Hamra.alpen. Familjen Törnberg,
som sedan skidåkningens begynnelse styrt
Hamra. med järnhand, står förmodligen
på trappan och hälsar oss välkomna. in i
vännen.

Mätt och beläten hör du sedan ba.r
pia.nistens inspirerande toner frå.n undervä
ningen och vad som sedan följer kan ma.n
bara. spekulera i......
Va.d ingir då i ELEKTROS SKIDRESA
1985 ? ...... JO!
* 3 DAGARS resa till TÄNNDALEN
* Inkvartering i 2-3 bäddsrum på HAM
RA HÖGFJÄLLSHOTELL
* HALVPENSION samt en EXTRA
MIDDAG innan hemta.rden Söndag e.m.
* ÖVERASKNINGAR
* LIFTKORT de 3 dagarna. som täcker
3 liftsystem: Hamra.fjället, Tännporten och
Sva.nsjölifta.rna.
* En ständigt varm BASTU till ditt
förfogande
* En hotellanläggning med sällskaps
utrymmen och en välutrustad bar (givetvis
FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER!)
* RAJ-RAJ
* Ett dj-la HÅLLIGÅNG
* GEMYT
* SKIDSKOLA (om tillräckligt intresse
finns)
* BJÄLLERKLANG..
* EXTRAVAG�NZIORI
* SOL och SNO ...(givetvis!)

Väl inne i stugan fördelar vi oss i de
komfortabla. 2-3 bäddsrummen eller kanske
vi först glider ner i de nedre regionerna.
för att prova. den fullt utrusta.de baren.
Näja. ... det är ju rätt sent och skidåkningen
väntar ju i morgon, si kanske en varm dusch
och en skön säng lockar mera.
Solen skiner och snön gnistrar. Pjä
xorna. stir där i hörnet och väntar... På
med skidorna. och si nigra. kraftiga. stavtag.
3 liftsystem ligger nu för dina. fötter. Ka
paciteten är 10000 pers/tim fördelad på 13
olika. liftar, si begreppet kö existerar inte i
dessa. ensliga. trakter.
Den första. liften tar dig upp på Hamra.
massivet där du finner mesta.dels medelsvår
ikning. Känner du för en mjukare start på
dagen styr du skidorna. i sydostlig riktning
där du så små.ningom stöter pi Tännportens
liftar. En trevlig bekantskap med mesta.dels
lätt åkning.
Du som redan första. dagen vill stifta.
bekantskap med traktens sjuksköterskor fort.
sätter i sydostlig riktning. Civilisationens
ljus bleknar bakom dig när du närmar dig
en ännu halvt outforskad del a.v provinsen
Härjedalen. Sva.nsjölifta.rna. bjuder pi my
cket spänning och må.nga. oerfarna. turister
ha.r spårlöst försvunnit genom !ren ...

AVFÄRD på eftermiddagen torsdagen den
17 januari frin KTH. Vi är tillbaka. vid mid
natt den 20.e
PRISET för detta. KOMPLETTA skid
äventyr är 795 Skr (Notera att i detta pris
inkluderas ALLT utom lunchen i backen).
ANMÄLAN tas upp den 30 OKTOBER
frå.n KL 08.17 i TOLVAN a.v reseledarna
(som för d agen kommer a.tt vara. iklädda.
overall och toppluva.). Först till kvarn ......
ANMÄLNINGSAVGIFTEN är 200 Skr. Re
sterande belopp erlägges sena.st per den 30
NOVEMBER.
Gör er redo för kögasque den trettionde !
Per Lundh & Lennart Tjä.rnsved

Kvällen nalkas och fjälluften biter i skin
net. På vägen tillbaka. mot hotellet dyker
visioner, om rykande bastu och vann ma.t,
upp på din snöblända.de näthinna.. Bara.
sista. nerfarten kvar nu och dina. drömmar
kommer a.tt gå i uppfyllelse. Av med
kläderna. och tina. strupen med lite varm
dryck, sen ner i den redan varma. bastun ...
Åter varm i kläderna. och med en vid
det här laget vrålande mage, styrs stegen
mot matsalen där familjen Törnberg står
beredda att ta. oss med pi en kulinarisk resa.
utöver den vanliga..
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FLYGER

Vi sitter i en DC-9 på bana 01 på Ar
landa. Det är natt och vi kan se hur
banljusen lyser utmed banan. Klaffar och
lufttryck är inställda, allt är klart för start.
Vår pilot skjuter fram gasreglagen och vi
trycks bakåt av accellerationen. Bakom oss
hör vi skramlet från inredningen och tjutet
från motorerna. Ojämnheterna i banan fort
plantas upp genom nosstället.
När vi är uppe i 132 knop drar vi
spaken åt oss, det suger till i magen, planet
lyfter och startbanan sjunker undan. Un
der oss försvinner ljusen från Märsta och vi
närmar oss Hufvudstaden. Väl över Stock
holm försöker vi flyga själva. Reglagen är
betydligt trögare än vi väntat oss. Min
sta rörelse med reglagen resulterar i en
oroväckande minskning av höjden. Svet
ten börjar pärla. Hur vi än försöker ly
ckas vi inte riktigt räta upp planet. När
höjdmätaren i det närmaste har passerat
noll tar vår pilot åter över och för planet
upp till en tryggare höjd. Puh!

Väl uppe på 2500 fot igen sättes kursen
åter på Arlanda. På finalen in mot ba
nan ligger vi för högt och får göra en
korrigering av höjden som känns i ma
gen. Den blir för kraftig och resulterar i
en så kallad minuslandning, dvs vi ham
nar utanför bantröskeln. Vi skakas om gan
ska ordentligt, men kan tvinga ner hjärtat
från halsgropen när vi konstaterar att vi
är kvar på banan. (Som man säger: Alla
landningar man går från är lyckade land
ningar...) Taxningen tillbaka till terminalen
blir ganska odramatisk ända tills dimman
plötsligt väller in över oss. Instrumenten
börjar sno och fara som om de hade ett eget
liv. Vad händer?
När dimman lättar finner vi oss till vår
häpnad vara på Frankfurts flygplats (bana
25 left). Dimman kommer åter och i nästa
ögonblick är vi i Paris (!>ana 27) med Eiffel
tornet vid horisonten. Ar det en tidsmaskin
vi hamnat i?
�
Flygsimulator.

,--
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Naturligtvis var vi kvar i Stockholm,
närmare bestämt hos SAS Flight Academy
i Bromma. Där mottogs vi av Lars-Erik
Dragelin, som guidade oss runt och beskrev
verksamheten.
SAS har 6 st flygsimulatorer för utbild
ning och förartränin� av piloter och system
operatörer. Piloter I trafik genomgår varje
halvår en tvådagarskurs för kontroll och
vidareutbildning. Först har de ett teoriprov
på det flygplan de flyger. Därefter följer
pass i simulatorn där de under en normal
flygning råkar ut för det de ev inte klarade
på teoriprovet. Instruktörerna är själva ak
tiva piloter som kommer in nigra veckor om
iret. I princip kan man här lära sig att flyga
utan att nigonsin ha sett ett flygplan.
Simulatorn är en. fullständigt inredd
cockpit monterad pi en hydraulisk benställ
ning. Med hjälp av impulser frin en dator,
fis benen att röra cockpiten på ett sätt som
motsvarar ett riktigt flygplans rörelser. I
fönstren framför piloten projiceras en bild
i rörlig datagrafik av den aktuella flyplat·
sen/utsikten. Den är mycket naturtrogen,
speciellt då den rör sig "som vore det på
riktigt" . Det går lätt att välja vilken plats

man vill ska synas genom fönstren. De fiesta
större flyplatser finns med på diskarna. Alla
störningar i planets funktion programmeras
av instruktören, som sitter bakom piloterna
och följer deras reaktioner.
Tillsammans med de vanliga flygljuden
(air condition, motorer, dunsar från land
ningställen mm) som kommer ur högtalare,
ger bilden och rörelserna en fullständig illu•
sion av att man flyger. Märkligt nog är det
bildens rörelse som påverkar mest. Kopplar
man ur motion, dvs kabinens rörelse (t ex
vid looping och roll), och låter endast bilden
röra sig, kommer en åskådare ombord att
luta sig efter den skenbara rörelsen.
Allt som kan hända under en flygning
kan simuleras. Den enda begränsningen
är pilotens nerver. Detaljrikedomen är
häpnadsväckande, minsta detaljer återges
fullkomligt. När planet taxar fram känner
man t om hur däcken har blivit tillplattade
då planet stod stilla.
Det enda som inte simuleras är tax-free
försäljning och söta flygvärdinnor. Synd!
Jen R I& Per

180 POÄNG

KURSNÄMNDER
Första tentan står för dörren och kurs
erna har rullat igång. Nu gäller det att
komma iging med utvärderingen också.
Kursnämnderna är ett tillfälle ·för före
läsaren att fä aktuell information om hur
teknologerna uppfattar kurserna.
Utnyttja det Osquar!!!
Ni som sitter i kursnämnderna: Ge er
till känna för edra kamrater si att de vet
var de ska säga sitt hjärtas mening om re
spektive kurs. Försök att pejla stämningar
hos dina kurskamrater och fråga gärna om
deras åsikter.
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I UHÄ:s Petita ( = äskande om pengar
frin regeringsbudgeten ) har föreslagits att
öka pi poängsumman på civilingenjörs ut
bildningarna med 20 poäng till 180 poäng.
Tanken är att man ska ge ökad tid :lt
de grundläggande ämnena. Om så beslu
tas kommer vi studenter att tillfrågas om
vad vi tycker beträffande poängfördelning
mellan kurser mm. Eder SNO och hans
sekret. skall i all blygsamhet rita ihop
ett förslag till poängfördelning att användas
som diskussionsunderlag på nästa ESN
möte.
ESN genom edra trogna
Bengt Bergström och Alf Ahlström
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Civilingenjörsut bildning 180 poäng
Det har ganska länge talats om att
förlänga civilingenjörsutbildningen från 4
till 4t. Förslaget har främst kommit från
teknologerna och nu ser det ut att kunna
bli verklighet inom en mycket snar framtid.
I en rapport från UHÄ, som kom i maj, talar
man om att genomföra förlängningen fr.o.m.
höstterminen 1985. Detta förutsatt att riks
dagen beslutar enligt förslaget.

BAKGRUND
Ser man bakU i tiden ter sig denna
förlängning som ett naturligt steg mot en
förbättrad utbildning. Civilingenjörsutbild
ningen har länge varit konstant 4 årig trots
att den tekniska utvecklingen gått fram med
stormsteg.
1960 fanns det ca 1100 utbildningsplab
er vid de dåvarande tekniska högskolorna,
KTH och Chalmers. Konkurrensen om
dessa platser var mycket hård och intag
ningspoängerna relativt höga. De flesta, 85·
95%, av dem som påbörjade utbildningen
fullföljde den och flertalet av dessa gjorde
det inom 4 år.

I�
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Mycket talar för att denna utveckling
kommer att fortsätta. Både på det rent
tekniska området och inom icke-tekniska
ämnen, såsom människa-maskinanpassning,
muntlig och skriftlig kommunikation, in
formationsbehandling, språk mm.
Ök
ningen av högre tillämpade tekniska kurser
kommer att ske på bekostnad av de grund
läggande allmänbildande naturvetenskap
liga ämnena, som kommer att minskas i sin
omfattning. Detta kommer att göra mor
gondagens civilingenjörer tekniskt sett mer
specialiserade. Framväxten av en rad nya
linjer är ett tecken på detta.

Under 1960-talet gick den tekniska ut
vecklingen fort fram. För att möta indu
strins krav på fler civilingenjörer öppnades
nya tekniska högskolor vid olika universitet
över hela landet, i Lund, Linköping, Upp·
sala och Luleå. Därmed flerdubblades an
talet utbildningsplatser. Samtidigt sjönk
dock antalet sökande, så pass mycket att
åren 1973-1974 var det färre antal första
handssökande föl de tekniska högskolorna
än antalet utbildningsplatser.
Konkur
rensen om utbildningsplatserna minskade
alltså, dock med visst undantag för D, E,
F och A-linjerna.

SITUATIONEN I DAG
I dag finns det cirka 3800 utbildnings
platser på teknisk högskola. Konkurrensen
om dessa platser är inte särskilt hård (med
vissa undantag). Andelen teknologer som
avbryter sin utbildning är hög, bara cirka
65% av de antagna fullföljer sin utbildning
till examen och den genomsnittliga studi
etiden är 4t-5 år. Studietiden för dessa
fördelar sig ungefär på följande sätt:

Sedan dess har den tekniska utveck
lingen gått framåt vilket har gjort att kun
skapsmassan har ökat. Kurserna har blivit
mer •innehållsrika• och man har fått en del
helt nya kurser utan att man för den skull
har förlängt utbildningen.
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8% har en studietid på under 4,2 år.
24% har en studietid på 4,2-4,5 år.
32% har en studietid på över 4,5 år.
Av dem som avbryter utbildningen gör
en del det redan i början av studietiden,
p.g.a att de har kommit in på en annan ut
bildning. En del får jobb straxt före exa
men och anser inte att det är så viktigt att
ta sina sista tentor. Men man kan dock inte
komma ifrån att väldigt många slutar p.g.a.
att utbildningen helt enkelt är för svår. Då
framförallt med avseende på studietakten.
En omklassificering av utbildningen till
180 poäng är alltså en anpassning till den
medelstudietid som gäller och ett försök att
sänka studietakten.
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Omklassificeringen ska inte innebära att
innehåll och examensfordringar ändras. I
stället skall utbildningen spridas på 41 år.
Detta borde innebära att den reella studi
etiden knappast skulle förlängas. Från
näringslivshåll är detta önskvärt, där man
gärna ser att de civilingenjörer och arkitek
ter som examineras skall vara yngre än vad
som är fallet i dag.
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EMISSIONEN nr 6-1984
KOSTNADER

Enligt förslaget skall denna omklassifi
cering inte motivera att undervisningsvoly·
men ökas. Tvärtom ska antalet undervis
ningstirnmar per vecka minska något för
att ge teknologen större möjligheter till
självstudier. Därför bör inte omklassifi·
ceringen kosta något. Inte heller alterna
tivet att ha en studietid på 4 år för vissa
teknologer får kosta något extra.

Enligt förslaget skall också den grupp
av teknologer som idag klarar utbildningen
inom 4 år även i fortsättningen ha möjlighet
att göra detta. En omklassificering av ut·
bildningen som innebär att planeringen an·
passas till den stora gruppen av teknologer
som idag använder 4! år, får inte leda till
att utbildningen förlängs för de med kortare
studietid.
Förlängningen skulle företrädsvis ske
så att det blir en rimligare studietakt de
första två åren. Dessa skulle schemamässigt
fördelas över 5 terminer. Hur omklassificer·
ingen utnyttjas schemamässigt skall inte
regleras centralt utan linjenämnderna får
själva besluta med utgångspunkt från de
fcirhållnanden som gäller på respektive linje.
I detta sammanhang vilar ett visst ansvar
på linjenämnderna att inte lägga in nya
kurser eller utöka de nuvarande bara för att
utbildningen förlängts med 20 poäng.

STUDIEMEDEL

Vad det gäller studiemedel bör den
norm som tillämpas idag inte ändras, dvs
man skall även i fortsättningen få studie·
medel under sammanlagt högst 12 månader.
Däremot skall studiemedelsnämndens krav
på uppnådda. poäng efter vart och ett av
studieåren justeras p.g.a. att teknologen får
fler poäng för oförändrad studieprestation.

GENOMFÖRANDE

Om riksdagen fattar ett beslut om att
omklassificera civilingenjörs- och arkitekt
ut bildningen till 180 poäng bör genomför·
andet kunna ske från 1 juli 1985. Detta
kommer då att göras så att samtliga civilin·
genjörer och arkitekter som examineras
fr.o.m. detta datum får skrivet 180 poäng i
sina examensbevis. Detta för att man inte
ska behandla teknologer som läst samma
kurs olika, beroende på inskrivningsår.

När det gäller arkitektutbildningen är
förhållandena lite annorlunda. Där är det
· ofta så att examensarbetet och projektupp·
gifter i slutet av utbildningen tenderar att
dra ut på tiden. Därför föreslår utrednin·
gen att de extra poängen läggs i de högre
årskurserna.

FORTSATTA ÅTGÄRDER

Utredningen pekar även på en rad andra punkter i utbildningen som kan ses över för att
få en bättre utbildningskvalitet, studieeffektivitet och examinationsfrekvens:
Antagningssystemet (behörighet, förkunskaper och urval)
Inslag av icke-tekniska ämnen i utbildningen
Undervisningens pedagogiska kvalitet
Diverse kortare tekniska högskoleutbildningar håller på att växa upp.
Kan dessa samordnas med de befintliga civilingenjörsutbildningarna?
• Leder den ökade antagningen till en kvalitetsförsämring?

•
•
•
•

För oss teknologer är förslaget ett steg mot genomförandet av något som vi kämpat för i
många år. Förhoppningsvis kommer det att innebära att den stundtals tunga studiebördan
kommer att minska och kanske kommer fler att försöka fullfölja. studierna än vad som är fallet
nu.
Ragnar Klhre
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SÅNGARTÄFVLAN
Sjunga är roligt! Sjunga är om möjligt
ännu roligare i någotsånär organiserad form!
Vi i Qlumpen h ar i år fastställt datum för
sångartäflan till den 1 december. Då får
kära E-Osquarulda inte bara chansen utan
oxå möjligheten att göra sin stämma hörd
inför ett audiotorium på vida mer än ett
tusen personer. Denna chans vill givetvis
inte Osquarulda missa, utan ställer upp för
att föra sektionen till seger deUa år. När
du läser detta har ett zpånarmöte gått av
stapeln och allt arbete med låtar, texter
och/samt arrangemang är i full gång.
Sedan ser det ut som följer:
Vecka 43, 44, 45: Qlumpen jobbar som fan.
Torsdag 8L11 18.00 i Tolvan: Möte igen.
På detta avgårs vilka som skall vara med
och i så fall varför. Förhoppningsvis skall
alla låtar varas klara tills dess.
V46: Sätter vi igång med olika rep.
V47: Pluggar vi TET=tentavecka (tråkigt).
Eventuellt repar vi.
V48: Repar vi som fan, på lördan smäller
det!
Såja. Det var väl nästan allt. Tror vi.

Hejsan blivande/varande
KnEppis!
KnEpp är Elektros egen photophöre
ning. Det är en phörening för alla E
Osquarulda som vill ta fram sina egna bilder
nån gång ibland, men som inte har tillgång
till ett lab. Som medlem i KnEpp får
du använda labbet så ofta du vill, och
det ingår vätskor i medlemsavgiften. Det
gäller bara att boka labbet först. Samt
att ta med sig fotopapper förstås. Som
medlem i KnEpp kan du köpa det och annan
förbrukningsmateriel med 10% rabatt hos
Kameradoktorn på Birger-Jarlsgatan. Allt
detta får du för den facila avgiften 55 SEK/
läsår. (Om du är ny medlem får du betala in
en depositionsavgift a SO SEK oxå.) Detta
betalas in på KnEpps postgiro 5 23 - 1.
Vill du bli medlem, är det bara att prata
med David Sundström, le! 754 13 08, eller
med Per lvarsson, tel 56 76 81. KnEpp har
en egen anslagstavla i tolvan bredvid svarta
dörren. Titta där för ytterligare informa
tion. Där finns även ett Foto-Kom-Ihåg för
dej som är osäker på mörkrumsarbetet.
Du som redan är medlem, men som inte
har betalat in årets medlemsavgift ännu.
Gör det, så vi slipper hålla på och skicka
ut påminnelser. Brev kostar pengar, och i
det långa loppet blir del Du som medlem
som betalar.
Kom ihåg! En bild säger mer än tusen
ord.
För ett KnEppare Elektro!

I ÅR VINNER Vll(Remember -77?)
Qlumpen
Per Jerker Jalkan

'·

KnEpp1tyret

30

. 0"'- �.:.,;_:�- _-;.,�;..:....::;;:;;,����..'.-><,��.,;:,...c,-s . .-.., • • . . ·.-.. , -·cc..�,·.- .-,.-_..____�,-.,-.-�--�--- ----·- · "'"'"" • ' " ..... . . .. . . . ._.,. . ___

l_
\

MAIL

""

......

På allmän begäran skriver vi några
rader om hur bidrag till Emissionen bör
inlämnas.
Alla manus lämnas in före manusstopp
(datumet står på vår Insida och i vår ruta
på anslagstavlan i Tolvan).
Manus hackas in på Elmer.
Skriv •rakt på". Dela inte av ord med
bindestreck (utom för tex 13-tiden o dyl).
Lägg inte ner någon tid på att göra det
"snyggt• eftersom vi ändå formaterar om
för utskrift på laserskrivaren.
Skicka filen till oss (INTE frukostfilen,
tack).
Detta gör du på följande sätt:
Skriv mail . På skärmen kommer då MAIL)
upp. Efter MAIL> skriver du eend och ditt
filnamn enligt nedanstående exempel .
MAIL) send filnamn.txt
To: EMISSION
Subj: manus
Slutligen kan det påpåkas att proce
duren underlättas om du stavar rätt till
EMISSION. Vi tar det igen: EMISSION.
Med förhoppningar om många manus i
framtiden.
Eder Chefsemitteur, Lena
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TET
TTT
Tde

-·-·-·-·-·-·
-·-·_ ,, _
-·-·-·-·-·-

Ml., On, Fr
Alla dagar

TTds
Elmät
Mikrovåg

-

_ ,, _
El. anl
El. mask
Acc. tekn
Talö, Musak
Plasmafysik
Matte
Numme
Mek
Fysik
Teor Fys
Regler
lndek
Kå.rexp
Posten

Ml., On-Fr
Tis
MI.-Tor
Alla dagar

-·-·-

Ml., To även
Alla Dagar

Biblioteket

_,, -

-·-

IA.neexp

Alla dagar

läsesalar

Ti, To även
Alla dagar
Ti, To även

930-1030
1000-1130
945-1030
1345-1415
900- 1 1 15
930-1030
830-1100
1215- 1500
930- 1030
1230-1330
900-1500
800- 1600
Hela dagen
900-1200
1300-1500
930 - 1 1 15
1 1 00-1300
930 - 1 1 15
910- 1230
945-1115
900-1030
1000-1130
1030-1230
1430-1530
1000-1300
14 00-1600
900- 1130
1230-1730
1730-1930
815-1800
1800-2000

