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Först skall jag bryta traditionen, och för en gångs skull
framföra en åsikt i CHE-spalten. Jag blev en aning upprörd
efter sångartäflan då Elektro av någon fullständigt out
grundlig anledning kom på fjärde plats. Elektros och Lant
mäteris bidrag var fullständigt outstanding och jag hörde till
och med kemister och fysiker som inte förstod någonting
alls av vad juryn pysslade med.
Nåja, vad spelar det nu för roll, men det hade varit roligt
om Mattias & Co hade fått en mer juste placering efter allt
det arbete som lagts ned.

Adress:

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
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Tryck:
Upplaga:

Osquars Backe 12
08 - 21 31 18
AXEPT AB Stockholm
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Emissionen 1992

Nästa manusstopp: 1992-01 -15

Säg det imperium och den envåldshärskare regerar i evin
nerlighet. Inte ens CHE består över julen. I januari rycker
nämligen Anders Kökeritz in som CHE-92. Tyvärr tror jag
att det finns stor risk att han kommer att göra en bra tidning,
vilket lätt skulle kunna få mig att framstå som en simpel
medelmåtta. Jag kommer i alla fall att fortsätta som emit
teur och kan väl alltid se till att nått blir snett och någon då
lig artikel kanske jag kan slänga in då och då.

Slutet

Låt mig citera en av mina företrädare, Bellman, som om jag
inte minns fel avslutade sitt sista CHE-ord, så till den milda
grad stämningsfullt...

Med tårar i ögonen och gråten i halsen
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Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka sektionens
verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läsning till dess med
lemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidningen. Allt
material skall vara redaktionen tillbanda senast på dagen för manusstopp. Helst
ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på datorerna i Vax- kab. Då är det
bara att skicka över det med MAIL till EMISSION på Elmer och Elin. Skicka
gärna med instruktioner för hur du vill att artikeln skall se ut. Vi garanterar inte
att vi gör så som du skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna.
Även om du har skrivit manuset som ett dokument i DECwrite eller om det be
står av en massa annat som inte är textfiler så skicka det gärna med MAIL.

Framsida: Ronny
Ronny
Baksida:
Osignerade:
Ronny
Bildmatrialet till artikeln om segelflygning är
granskat av försvarsstaben och har enligt
1 och 2 §§ i lagen 1975:371 godkänts för sprid
mng.

I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv TYDLIGT!) Såda
na kan du lämna i vår brevlåda i kopieringsrurnmet i tolvan eller till någon av
oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dagen före manus
stopp. De kan lämnas i Emissionens brevlåda eller direkt till en emitteur. Bild
er som måste framkallas eller förstoras (negativ eller dia) skall du lämna direkt
till en emitteur och i god tid innan manusstopp.
För au skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectermfönster på VMS
skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så anges att anse som uttryck för
Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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tat farväl av oss

Ord För Ord

När jag sitter här och plitar på mitt sista OrdfOrd blir jag onekligen
lite nostalgisk. Sista SM:et är avklarat för en kvart sen (och jag blev
faster för andra gången för fyra timmar sen!!) och en ny funktio
närsstab har blivit vald. Jag vill passa på att både tacka alla som jag
haft förmånen att arbeta med, speciellt styrelsen-91, och att önska
Ulrik och de övriga lycka till.
�n än är det inte riktigt slut, utan som
alltid ska ni er få lite info till livs: I
KårFullmäktige-valet blev Johan Enfeldt
E87, Magnus Lindell E88, jag, som är
E88, och Kalle Kövamees E89 valda som
ordinarie ledamöter och Martin Hagelin
88 och Carl Aspenberg E89 till supplean
ter.

Enkäten om nOllningen som l:an och 2:an
fyllt i har utvärderats av en liten grupp be
stående av mej samt ett par vardera från
skrenderiet, förfadderiet, studievägled
ningen och kansliet. Läs mer om detta i
Hessus viceord. En del av enkäterna fick
mej att börja fundera över sektionsverk
samheten i allmänhet. Kanske är det så att
E-Osquar och E-Osqulda inte alls är så
nöjda som vi tror, kanske vill han/hon ha
ut nåt helt annat av sektionen än vad som
finns att tillgå idag. Å andra sidan är det
ju vars och ens ansvar att se till att hitta
sin egen väg, men ändå ... Det slår mej hur
få som tex kommer på ett sektionsmöte.
Ikväll var vi ca 130 st - rekord tror jag be
stämt - dvs 10% av antalet inskrivna. Vad
gör ni andra?? Är ni ointresserade eller är

det något annat? Det vore intressant att
veta.

Något anqat som inte alls har med enkä
ten att göra, utan snarare allt annat som
görs, är att det är himla trist att så mycket
tas för givet. Sist hörde jag nån som gnö
lade ööver au det kostar pengar att ringa i
Q! ! 1 ynklig liten krona! Eller någon som
kommer in i funkrummet och säger att
papperet är slut i kopiatorn eller att pap
perskorgarna är fyllda och undrar varför
inte "nån" fixat det! Om andra ska städa
efter dej, vem ska då städa efter andra??
Nå nu ska jag också sluta gnälla och gå
över till kvällens (och nästan nattens) SM.
Långa diskussioner om studieresor i all
mänhet och den senaste i synnerhet och
mängder av funktionärsval. Vi fastslog
sektionsavgiften för nästa år till 35:-, dvs
samma som under 1991. Vad pengarna
används till kan du läsa dej till i budgeten
som anslås med SM-protokollet så små
ningom. Vi tillsatte också en liten grupp
som ska utreda om vi behöver en fax på
sektionen, vilket SM hade fått en motion
om inköp av.

Tii-hii, det är kul att vara ordf

Hoppsan, klockan är mitt i natten och det
är dags att kila hemåt. Så jag får väl av
sluta detta med att önska er alla en god jul
och ett gott nytt år.
Simma lugnt. ..

Julkramar Anna

Ps. En sjöman ber inte om god vind, han
lär sej segla. Ds.

Det alternativa ordet - en övning i infasning
För att underlätta generationsöver
gångarna inom Emissionens redaktion
kommer mitt första CHE-ord redan året
innan det ska. Det gäller att ligga långt
framme om man ska klara sig i dagens
hårda konkurrens.

När man kikar tillbaka i gamla Emissio
nen (från -89 tex) märker man att Emis
sionen var tidig redan då. En artikel om

Cyber Punk år innan det blev inne i alla
andra media. Det gäller att vara tidig. Det
gäller verkligen att vara tidig. Att verkli
gen vara tidig. Att vara framme. Det gäl
ler att vara långt framme.

Efter detta det sista klippet i frihet har jag
äntligen börjat inse vad det är jag har gett
mig in på som CHE. De senaste timmarna
har klipparna endast bestått av Che, Che

emeritus och pre-Che (jag). Nu kan man
inte längre ens hoppas på att komma hem
tidigt från ett klipp längre...

JfP jl,o��

Infasning: Tryck på knappen när lamporna slocknar

c.Jvi

pre-CHE-92

Slut med visa ord?

4

Hur blir det nu?
Det här är sista gången jag skri
ver i Emissionen, på den här si
dan. Jag kan dock redan nu lova
att informationshungrande tek
nologer inte kommer att bli lott
lösa under vårterminen...

en på Elektro är i dag. Enkäterna har gi
vits till kåren, men dessförinnan använts
vid ett möte med kansliet där vi diskute
rade mottagningen och förhoppningsvis
kom fram till förbättringar i den. Ett stort
tack riktas till er som ansträngde er när ni
fyllde i enkäterna, de lästes noga innan de
skickades vidare. Speciellt uppskattade

•et har varit kul att sitta i styrelsen för r - - Elektro, till stor del på grund av vår fina
ordförande Anna, och jag funderar nu på
att utkomma med memoarer om min tid
"på toppen". Det kan dock hända att per
soner med hopp om karriär i framtiden
kommer att, som man säger, pilla in små
kvistar mellan ekrarna för att memoarerna
ska dememoariseras på vägen. Men jag
hoppas att, trots den för alla avslöjanden
högst ovissa framtiden, Emissionen står I
pall mot degenerering och värnar om den
fina traditionen att porträttera mig i tid- 1
ningen. Nu till sist och kanske äntligen
några allvarliga ord i mitt vice-orderande. 1
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To be or not?

Kåren har placerat de två senaste årens
nOllningar under lupp. Detta för att utröna
om nOllningen fyller någon vettig funlc
tion eller bara medför problem för oss
teknologer. Vi (styrelsen, StvlE, FoF,
DKS) blev mycket intresserade av under
sökningen eftersom en enkät om mottag
ningsverksamheten, som delats ut bland
ettor och tvåor, svarar på hur mottagning-

NISES PATRIK
SJÖGREN JOHAN
LUNDVALL ANDERS
HORMAZABAL GUERRA
HUGOSSON MATS
ZERVENS MATISS
TÖTZEL ANDREAS
NICOLAUSSON ANDERS
DANIELSSON STIG
AHLIN KLAS
JACOBSSON H]KAN
VALLEJO MANUEL
ANDERSSON JOHAN
SANDQVIST MATTIAS
EDLUND JONAS
JUNYIN GU
EKSTRÖM TOMAS
PARKVALL STEFAN

den ju rakt inte heller, men å andra sidan
är det ju svårt för vem som helst att miss
lyckas med sådana gäster. Efterforskning
ar har gjort gällande att det gröna laget
kom före det röda, om än med ett något
tveksamt resultat eftersom färgseparatio
nen inte efterföljdes speciellt noggrant.
Styrelsen vill tacka er som kom för att ni
gjorde kalaset roligt. Jag vill också passa
på att be om ursäkt för den pokerhand
som av flera tolkades som oanständig och
"nivåsättande". Mina bristande kunskaper
i akademisk engelska höll mig ovetande
om detta genom hela kalaset, trots att jag
under ett par framträdanden borde ha fun
derat över hur ideerna uppkommit. Nåja,
om alla var perfekta skulle inte funlcgas
querna ha någon annan baksida...

var de som inte bara plikttroget var ifyllda
med "lagom" utan också hade kompletterats med det som ni verkligen uppfattat
som positivt eller negativt. Om det finns
outtalade åsikter så lyssnar vi, tag gärna
kontakt med någon av oss.

Funkgasque!

Att funktionärsgasquen skulle bli miss
lyckad var det ingen som trodde. Det blev

Det är med en känsla av vemod som jag
sitter och skriver dessa rader, de sista som
jag drabbar er med under min tid som vice
ordförande. Vemodet övergår i en känsla
av lugn harmoni när jag tänker på att min
efterträdare kommer att få samma nöje!
Det har, som sagts, varit väldigt roligt att
sitta i styrelsen för just Elektrosektionen
och jag hoppas att ni som vill göra det
också får chansen. Jag kommer att minnas
det som har hänt under året och för att ni
ska komma ihåg mig har jag ett tips...
GOD JUL & GOTI NYTI ÅR
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Ett företag med flyt

önskar

God skovelhjul!

Vattenfall

SNOord
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SlutSNOtt

1. Elektricitet som energibärare (=el
kraft) behandlas inte alls i basblocket.
Båda sidorna av elektriciteten, signal så
väl som energibärare bör belysas. Som det
ser ut nu kan man gå ut Elektro utan att
veta hur en elmotor fungerar.
2. Kursen "digital elektronik" bör er
sättas med en kurs i grundläggande elek
tronik, så att man kan grunderna innan
man ger sig in på grindar, sekvensnät etc.
TdE, som skall ge kursen är dock medve
ten om problemet och kommer att utveck
la kursen i samråd med teknologer.
3. En snedfördelning mellan kurser i
åk. 2 och 2.5 resulterar i att ett stort antal
teoretiskt tunga kurser hamnar i tvåan,
medan de labbintensiva kurserna hamnar i
åk 2.5 (höstterminen tredje året). En om
fördelning skulle resultera i att tvåan blev
något lättare och att "labbeländet" i trean
minskar.

Föreläsarkurs

Säkert har Du lagt märke till att det före
läsningarna på Elektro är av mycket skif
tande kvalitet. Oftast är det mycket små,
enkla saker som avgör om en föreläsning
är bra eller dålig. En liten grupp inom stu
dienämnden har därför tagit sig för att
sammanställa några små ideer om hur för
eläsningarna kan förbättras. Detta kom
mer sedan att distribueras till alla förelä
sare på Elektro. Har Du tankar om vad
som kan förbättras? Skriv ned dem på en
lapp och lägg den i studienämndens brev
låda, eller lämna den till mig.

När novembernatten sveper sitt mörker kring Q-husen, sitter sektio
nens studienämndsordförande och, inte utan en viss lättnadskänsla,
författar sitt allra sista SNOord. Som vanligt skulle jag kunna fylla
en smärre bok med saker jag vill tala om, men eftersom jag inte vill
riskera repressalier från Emissionen, får jag lov att begränsa mig en
aning. Här är det i alla fall, för absolut sista gången:
�stitutionsstyrelser Elektrosektionen
har rätt till teknologrepresentanter i ett
flertal institutionsstyrelser på skolan. Intresset från E-teknologerna att sitta med i
dessa har under en längre tid varit, minst
sagt, begränsat. Nu har det dock börjat
hända saker även på IS-fronten, främst
p.g.a. ett jättearbete av vår IS-nissa, Anni
ka Johansson E89. Antalet vakanser har
minskat drastiskt, men det finns fortfaran
de flera tomma platser att fylla. Är du in
tresserad av att dra ditt strå till ESN
stacken, prata med Annika!

Långkörare 1

Så lyckades de äntligen presentera något
konkret (nästan i alla fall) - Jinjestrukturu
tredningen. Som jag skrev förra gången så
blev resultatet inte så revolutionerande
utan i huvudsak en samordning av dagens
linjer. Mer om detta i speciell artikel.

Långkörare 2

Nästa utredning, som varit ute på remiss
är den som behandlar KTHs organisation.

Här har striden stått mellan två ideologier:
centralisering och decentralisering. Även
här finns det en liten artikel att läsa.

Exjobb

När man kommit så långt i sina studier att
det är dags att börja fundera på sitt ex
jobb, har man två möjligheter: Antingen
jobbar man ute i industrin, eller på någon
institution på skolan. Idag har institutio
nerna lite svårt att locka till sig exjobba
re, eftersom de inte kan/får betala några
löner för exjobb. För att komma tillrätta

LoT för åk2

Nu har läro- och timplanen för nästa års
tvåa fastställts (se fig.). Teknolog- och
doktorandrepresentanterna i UFNE reser
verade sig på tre punkter.
P er 1

--

Per 2

Per3

Per4

Teoretisk elektroteknik

Bp

Digital elektronik

4p
1p Labbrapporter, hela året

Teknikinformation
Funktionsteori
Mat. met. inom elläran
Mekanik del 3
Numeriska metoder
Programmeringsprojekt

4p
5.5p
3p
4p
2p

-

-

3p

Fysik, mikrofysik

4p
1p Ej schemalagd än
Totalt

39.Sp

Per6

-

-

T

T

Per7

Pers

--

T

-

T

Fysik, termodynamik
Teknikhistoria

Pers

T

T

--

T

T

T
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med detta finns det ett förslag om att man
skall införa avgifter för de företag som
tillhandahåller exjobb. T.ex. att de betalar
lika mycket till skolan , som de betalar
teknologen som utför arbetet. Dessutom
skall bättre rutiner för hanteringen .av ex
jobben, dvs samspelet mellan teknolog,
skola och företag, tas fram. Detta för att
exjobben inte skall hafsas förbi, något
som är alltför vanligt idag.

Kursnämnds-enkät

På många sektioner har man enkäter för

P;:.

örändringen mot idag blir att man definierar ett basblock på 100 poäng av matematiska och naturvetenskapliga ämnen
(se fig.) De grundläggande kurserna görs i
ett fåtal varianter, så att t.ex. D,E,F och T
läser ett "kurspaket", medan B,I,M och V
läser ett annat o.s.v. Utöver det
matematiskt-naturvetenskapliga baspro
grammet läser man ca 50p linjespecifika
ämnen i basblocket. De följande 80
poängen utgör s.k. kompetensinriktningar,
med rekommeenderade vägar av kurser,
eller möjligheter till egna kurskombinatio
ner. Det skall dessutom finnas utrymme
för minst l Op helt valfria kurser. Utbild
ningen avslutas med ett exjobb på 20p
(idag 12p). Det bör påpekas att de gemen
samma kurserna inte innebär att man läser
dem tillsammans med jätteföreläsningar
för 800 teknologer åt gången, utan linjer
na läser dem var för sig, men kurserna är

kursutvärdering, som komplement till,
och stöd för kursnämnderna. Detta har
hittills förekommit ytterst sparsamt på
Elektro. Nu håller vi på och utarbetar en
sådan enkät, och som vanligt är vi tack
samma för all hjälp vi kan få.

Tack och adjö

men förhoppningsvis har Du haft lite nyt
ta av det jag trots allt lyckats göra. Nästa
år har sektionen en ny, snyggare SNO,
som säkert kommer att ta hand om sektio
nens studienämnd på bästa sätt. Jag önsk
ar härmed min efterträdare all lycka i sitt
nya ämbete, och därmed är undertecknads
allra sista snoord slut.

MagnusL

Slutligen vill jag tacka för mig och för det
år som varit. Det har varit kul, jobbigt,
frustrerande men framförallt otroligt läro
rikt. Jag har inte hunnit med ens hälften
av det jag tänkte göra när jag tillträdde,

Linjestrukturen
Totalt ca 100 p

Ett fåtal varianter
av varje kurs

matematik
datalogi
biologi/ekologi
mekanik

desamma. Vad gäller antagningen till
högskolan, kommer man att söka in till en
linje, precis som idag. För den osäkre er
bjuds dock en sorts "wildcard"-antagning,
man kan söka till ett mat/nat-block (t.e.x.
DEFT) och först efter ca. ett år bestämma
sig för vilken linje man vill gå.

programmering
ysik
kemi
mat. statistik

Elektros utbildnings- och forsknings
nämnd är , i likhet med ESN, i det stora
hela positiv till förslaget, men aningen
tveksam till "wildcard"-intagningen.

MagnusL

Organisation
:Be två varianter som presenterats kan i
korthet beskrivas så här:
A. Decentralisering. Ett antal (troligen
fyra) fakulteter/teknikområden bildas.
Under varje fakultet grupperas 5-10 insti
tutioner. Central administration sköts av
en ledningsgrupp tillsammans med hög
skolestyrelsen och rektorsämbetet. I varje
fakultet finns en utbildnings- och forsk
ningsnämnd som ansvarar för utbildning
och forskning inom teknikområdet.
B.
Centralisering
En
central
utbildnings- och forskningsnämnd bildas.
Denna ersätter dagens grundutbildnings-

Institutioner (ca 35st)

Institutioner (ca 35st)

och fakultetsnämnder, samt rektorsämbe
tet. Linjenämnder och motsv. försvinner
helt. CUFN ansvarar för all utbildning
och forskning, och arbetar direkt mot in
stitutionerna.

UFNE, och ESN, har valt att stödja al
ternativ A.

MagnusL
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Nya 'nycklar' till 12:an
eller
hur du löser in din 12:an nyckel.

Som nog alla har sett har vår nya kortläsare äntligen kommit på plats. Den fungerar
precis som det gamla kodlåset. Dvs det
går alltid att komma in med hjälp av ko
den under dagtid (07:00 - 19:00) på var
dagar. Under tentaveckor, helger och lov
krävs det att man har registrerat sitt kort
hos 12C eller Öfvrig för att kunna komma
in. Alla som har betalt sin sektionsavgift
kan få sitt kort registrerat. Det går bra
med de flesta kort av bankomatkortstyp.
Om du inte vill ta något av dina finare
kort kan du alltid använda ditt medlems
kort i Konsum Stockholm, ICA, IKEA eller liknande.

Kom till 12:an under någon rast med det
kort du vill registrera och kvitto på betald
sektionsavgift och visa detta för 12C eller
Öfvrig under någon rast. Öfvrigs öppettider står på tavlan ovanför funkrumsdörren
i 12:an och 12C brukar alltid finnas på
plats i 12:an.

Om du har kvitterat ut en 12:an nyckel ti
digare kan du nu sälja tillbaks den och få
din deposition tillbaka till och med den si
sta Januari (1992-01-31). Efter detta da
tum kommer vi inte att lösa tillbaka några
nycklar. Vi byter låskolv i ytterdörren ef
ter detta datum och de gamla nycklarna
kommer inte att passa längre.

Tolvan avstängd 1991-12-20 till
1991-12-23 på grund av
golvrengöring.

Äntligen skall vi få våra golv uppfräscha
de en smula. Fredag och lördag vecka 51
kommer golven i 12:an att grovrengöras
och ytbehandlas. Det är viktigt att ingen
går I?å dessa under torktiden så därför by
ter Jag låskolv och stänger av kortläsaren
under denna helg. Tyvärr krockar detta
med tanktömningen på kåren men jag
hoppas ni har överseende ändå.

För e1t trevligare sektionslokal,
12C

För en mer tillgänglig
sektionslokal, 12C

äntligen kan jag vräka över
skiten på nån annan.

Nå fullt så illa har det faktiskt inte varit
även om många kommit fram och berät
tat hur trött och sliten jag sett ut. Jag har
haft ett väldigt roligt men intensivt år un
der min tid som tolverichef. Vi i 12-eriet
och alla som kommit ner i 12:an på våra
fixarkvällar har reparerat, byggt till och
putsat på 12:an under mycket trevliga
former. En del som har tittat ner har inte
tidigare varit engagerade i sektionen men
är nu funktionärer eller skall bli. Det tyck
er jag är extra roligt då det är väldigt kul
att hjälpa till på sektionen. Ta chansen ni
som inte ännu är engarerade och gå på n ä 
sta fixarkväll. Vi som hållit på under året
har bland annat byggt ett nytt läskförråd,
gjort iordning trofeskåpet ovanför akva
riet, målat om i trappen, vextrummet, röda
rummet och damturken och mycket
mycket annat. Tyvärr har jag misslyckats
med att få ha kvar våran gräsmatta och en
hel del till. Men det blir förmodligen
snyggt när de är klara med planteringarna
utanför oss. Det skall komma stora träpot
tor med blommor utanför på de kullriga
stenarna där gräsmattan låg. Parkbänkar
vid fönstren och klängväxter uppför väg
garna blir det också.

Q-köket tycks fungera ganska bra nu. Det
är många som använder det både till att
äta lunch och att läsa läxor i. Telefonen
används väldigt mycket men varför måste
man vara så sniken att man inte betalar för
sig. En del tycks tro att det är televerket
man försöker lura men det är vi som beta
lar alla räkningar och vi måste få in peng
ar så det räcker till.
0

Tack för ett mycket givande år,
Mats

n

med motiveringen:

"He, he, det här var precis min stil"

Utökad nOllestädning.
Eftersom vi blivit så många som använder
12:an under raster och kvällar har det nu
börjat se ganska schabbigt ut nere i 12:an.
Den nuvarande nollestädningen räcker
inte längre till utan behöver kompletteras.
Vår tanke, även min efterträdares, är att
nollestädningen skall utökas från att
'bara' städa 12:an en kväll till att nolle
gruppen OCH deras faddrar är 'or�ing
sansvarig' under en hel vecka. Detta inne
bär att se till att bord och stolar står på
sin plats, inga tomglas och glasspapper
liggande framme och att det ser allmännt
snyggt ut i 12:an. Detta innebär inte att
12-eriet skall sluta arbeta utan att de skall
få lite hjälp med att hålla 12:an snygg och
ren. Dessutom kanske vi kan ytterligare
höja medvetandet hos sektionens medlem
mar om att det är Vi själva som sköter
om Vår sektionslokal. Jag överlåter åt min
efterträdare att utforma de exakta former
na för detta.

För en mysigare sektionslokal,
12C

I

Av Ronneli- Ronneli-
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Funkeli- Funkeli- Funkeli- Funke
Det var tisdagen efter höstens
näst sista tentaperiod som termi
nens funkgasque skulle gå av
stapeln... Den här gången höll vi
till på hemmaplan. Här följer en
kort resume av vad som hände, i
alla fall från kvällens början.
För senare information, läs ryk
tesspalten sist i denna tidning.
Håll till godo.
Bnna eftenniddag tisdagen den 28 no
vember hade alla (skulle alla) funktionä
rer fått en kallelse till den tenninliga till
ställningen kallad funkgasque. För er som
inte vet det så är denna gasque till för alla
funktionärer på denna sektion som av helt
egen fri vilja anstränger sig till det yttersta
för att förtrevliga vår sektion. Med andra
ord slipper man tömma bankomaten innan
man går hit om man är funktionär. Tradi
tionsenligt ligger det på vices ansvar och
se till att denna gasque blir av, och till sin
hjälp har han resten av styrelsen. Nog om
detta, nu till själva kärnan. Förfesten i
"någon E-sal". Att kloaken hade upphöjts
till en E-sal låg helt utanför min vetskap.
Det kanske inte var så svårt då att förstå

Här utövar källeriet inventering i skrubben. Dessutom så satte man stoppför Emis
sionens yttrandefrihet, min kamera blev stulen. Huh!

varför vi inte blev de 60 personer där vil
ket man tydligen hade räknat med. När
jag kom indrulsande en sissådär 20 minu-

ter efter utsatt tid var det någon individ,
stolt över sin röst, som röt åt mig att "leta
efter någon E-sal istället". Hm! Jag fann
det då istället bäst att prova den gröna väl
komstdrinken. Efter hand kom i alla fall
det några fler gäster dit, och tur var väl
det, en välkomstdrink för 60 personer
hade nog varit i maffigaste laget för mig
ensam.

Steg styrda mot 12:an
När så väl de ca 35 personer som kom till
förköret hade klunkat i sig de två olikfär-

Hessu, kvällens festfixare, visar upp sin
uppblåste bästis förförsamlingen.

Uffe ger Anna en riktig björnkram .

I

f.ll
Abrakadabraklunkjulaftonärentisdag
(Men vi är nog lediga ändå).
� -,

I
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li- Funkeli- Funk ... [Ah va fanken!]
dök upp var det den av innehållsynpunkt
vedervärdiga sången om att ryssar skall
dra åt helvete. Vilken (här skall gruvliga
svordomar in) text! Det var då, samtidigt
som jag stillsamt flyttade mig i sidled,
riktning baren, som vår käre ÖSK gjorde
någonting som ALLA ANDRA utom jag
hann ta något kort på... USELT! Vi skri
benter på Emissionen kräver att Emissio
nens fotograf(er) skärper till sig.(Amn.
Fotografen kräver då att skribenten som
klagar kan rätta till alla sina stavfel). (Red
anm. Men vem är perfekt?)

Synliga problem?

Bilder talar väldigt ofta för sig självt. . .

Under december-SM uppstod det en något
underlig situation. Nämligen att detta
BLINDSTYRE som valdes in under val
språket att "det var bättre förr" och "Tra
dition är viktigt" kommer att ta över rol
len som gasquefixare nästa funkgasque.
Det kommer att bli den första i det slaget
där det sittande styret inte behöver ordna
till den. Vi får väl se hur det blir med den
saken. De kommer i alla fall få det klurigt
att nå upp till det nuvarande styrets gas
quekvalitetsnivå, men inget är väl omöj
ligt antar jag. Till slut vill jag bara tacka
Mats för att han hittade min plånbok i
vimlet och kom nedspringande med den
till T-banan. TACK! Som avslutning skall
jag väl lägga till att denna gång var det
inte bara ett kul kalas och snygg personal
utan också en snygg 12:a dagen därpå...

gade drinksortema som fanns i "sån-där
man-bubblar-vin-i-flaska":oma kom den
na massa att "helt långsamt att välla" den
långa vägen tvärs över borggården till vår
eminenta sektionslokal 12:an. Där hade
nu styrelsen dukat upp. På menyn stod det
meat-bitar, ris och svampsås. Mums! Till
dryck fick vi rö'vin i ett stort antal storle
kar, mycket pluttigt om jag får säga det
själv. Givetvis var man tvungen att prova
om vinets smak påverkades av flaskstorle
ken. Under vistelsen i "den där E-salen"
blev vi indelade i små grupper a 3 - 7 per
soner. Varje grupp fick i uppgift att kom
ponera något litet alster som senare på
sittningen skulle till de andras förnöjsam- ""
het framföras i ljuvliga toner, vilket också
gjordes. Men det ha uppdagats visst form
av mygel! Det har för Emissionens utsän
de blivit klart att en viss grupp använde
ett gammalt stycke, inga namn!

Eder utsände: Ronny Peschel

Gojan söker djupare inspiration i
rö'tjutet.

"
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Rumpa i rutan
När så väl frequensnormal Gojan påkalla
de en viss grad av allmän sång erfor jag
till min bestörtelse att man i stort sätt ute
slutande sjöng "nya" sånger från den nya
sångboken. Det är väl bra i sig, men jag
liksom de andra där som inte hade varit
med på nOllningen stod där som tända
ljus! När så väl en gammal bekant sång

-" Det är ont om glas på det här stället".

Klunk! Klunk! Klunk!

J

Elektros labb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Erik Sundberg
David Andersson
Fredrik Jonsson
Janne Bergman
Magnus Österberg
Johan Torsner
Niklas Åhlemark
Magnus Lindström
Rikard Björkman
Jakob Thorell
Johan Gehlin
Mattias Andersson

Frånvarande:

Per Svensson
Adam Soltan
Marcus Lindenberg
Stefan Roxenborg
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E90
E91
E91
E91
E91 (Öl)
E91
E90
E91
E91
E91
E89 (Föl)
E91

E90
E90
E90
E89
I
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Blind Ord

'

•

På det legendariska sektionsmötet tisdagen den 3 december u.n.å. 100100, ett möte som för
övrigt kom att bli ett av de längsta i E-sektionens historia, valdes för första gången en eminent
skara genomförträffligt traditionsstarka E-teknologer till styrelse. Men inte till vilken styrelse
som helst, utan till det s.k. blindstyret. Nedan redovisas posterna som är fullkomligt besatta.
'Ulf Strömgren E-86
Heffaklump
"'Anna Helleberg E-88
Värre Heffaklump
Kass-syn
Karl Eke E-87
Blindbock
"Håkan Oden E-88
Per Gunnarsson E-88
SNO (Ser Nästan Obefintligt)
"'Mats Bergmark E-86
Käpp-chef
Fredrik Grim E-88
Pupillarmästare
"'Anders Lundell E-87
Blindgångare
Blinddate
"'christina Hugosson E-86
Skällsord
"'Jan Jansson E-87
För våra mest hängivna anhängare kommer vi naturligtvis översätta samtliga våra BlindOrd
till blindskrift i framtiden. Sålunda:

.. ... . . . ... . . .. . . .... .. . . . .. .. ........ . . . .. ········ ..... .. ...... , ... .... ... .... ...... ... ... .. . ... .. . .
.. .. .... .. . .. . .. ... , . ..... ... ... ..... .. ······ · ..... . ............... . .............. ............ .... ......... ...
.... .. ... . . .... ... ..... , ... . .. . ... .... . ..... .... . . ..... ... .. . ... .. ········ ... . . . . ......... . ...... .

Blindstyret genom Heffaklumpen (........... ..... ............ )

emilli11t'8 8-91

HEJ, JAG
JOBBAR ÖVER
LITE I KVÄLL...
• :..=:___:....-

---

Sektionsmöte
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KURS I

EKANISMER

Tisdagen den 3:e december samlades en mängd E-teknologer i BPA
gasquen för att besluta om sektionens väl och ve. I hastigheten passa
de man även på att välja kommande mandatperiods sektionsslavar
(läs funktionärer).
ad var då speciellt med detta SM?
Svar: Ingenting. Som vanligt samlades
man i eri lokal som blev alldeles för varm
alldeles för snabbt, drack lite öl, åt lite av
PR:s excellenta quisine och debatterade
alldeles för mycket och alldeles för länge.
Speciellt en liten del av deltagarna hade
gett sig sjutton på att låta så mycket som
möjligt. Enligt gammal fin tradition såg
äldre skaendare med falang det som sin av
gud givna uppgift att komma med begåva
de inlägg till det mesta.
Vår käre avgående ordförande (we'll miss
you Anna) undrar i sitt Ord för Ord var
för bara 10% av elektrosektionens med
lemmar går på sektionsmöte (förvisso nå
got av ett rekord). Jag tror jag vet svaret.
UHÄ har satt linjens intagningskvot för
högt. Det är bara att bita det sura äpplet
och försöka inse att det finns en övre
gräns på antalet deltagare på ett sektions
möte för att det skall bli trivsamt. Att
pressa in 130 personer i BPA-gasquen är
inte speciellt främjande för syrehalten (In
tet ont om arrangörerna som antagligen
inte i sina vildaste drömmar trodde att det
skulle komma så mycket folk).

Nåja. SM brukar faktiskt vara roligt och
var så även denna gång, men det håller
bara en bit in på natten. Framåt elva nå
gon gång brukar de flesta bli trötta och
inse att de vill hem någon gång. Så mitt
tips är: gå på SM, men gå inte dit med
målet att stanna kvar tiden ut. Bestäm dig
istället au gå hem när det blir tråkigt och
gå hem då utan att tveka. SM blir aldrig
roligare än de första två timmarna.

Det om SM i allmänhet. Angående detta
SM så beslutades en del saker som kan
vara bra att känna till:
• Styrelsens sammansättning ändras. Ut
flyger idrottsledaren och in flyger chef
semitteuren . Numera består styrelsen av
ordförande, vice ordförande, sekretara-

re, kassör, studienämndsordförande, 2
klubbmästare, tolverichef, källarmästa
re, chefsemitteur samt öfvrig.

• Pizzanissen kallas numera pajas.

• Studieresan SRKA-90 till Brasilien be
viljades ej ansvarsfrihet eftersom det
kom fram att de hade festat upp samt
fonderat c:a 800 kr per person, något
som mötet ej ansåg hörde hemma i
ideella föreningar. Dessutom diskutera
des vad som skulle göras med samma
studieresas överskott om 1 18 000 kr.
Eftersom mötet inte kom fram till något
konkret tillsatte man en kommite som

p�

fick i uppgift att titta på frågan.

• Elektro fick en ny ploppomat - en gam
ma cigarettautomat som släpades till
mötet av två självutnämnda cigarett
flickor som ville gå på funkgasque.

• Sektionen fick två nya funktionärer som
skall bevaka sektionens internationella
intressen - Insekterna. En kallas Insekt
och den andra vice Insekt.

• Ulf Strömgren & CO motkandiderade i
klump som styrelse men blev nedrösta
de. De bestämde sig då för att ställa upp
som Blindstyre och blev valda därtill.
Rykten säger att de nu har tagit på sig
att arrangera nästa funkgasque.

• Nästa års chefsemitteur heter Anders
Kökeritz.
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gen vid lägsta fart och
bara låta motorn lyfta pla
net uppåt som en raket är
en manöver som bara ett
fåtal stridsflygplan klarar
av (ej Viggen tex).

komma ut ur husen för att beskåda spek
taklet. Att "landa ute" innebär inte något
större problem i Sverige eftersom det
finns gott om tillräckligt långa landnings
bara fält (några hundra meter räcker gott
och väl).

I

I

I

Jag har aldrig råkat ut för någon lantbru
kare som blivit arg för att man utelandat
hos honom. Tvärt om har jag nästan varje
gång blivit bjuden på fika, i väntan på att
klubbkamraterna skulle dyka upp med bil
och släpvagn.

En nackdel med sporten är att man inte
kan lova bort sig på kvällen efter en flyg
dag . Även om du kommer runt så kanske
någon kompis trillar ner strax norr om Sil
jan i Dalarna eller något i den stilen. Då är
det bara att hoppa in i bilen och åka dit.

Avance

Att flyga så kallad avancerad flygning kan
verka väldans enkelt. Spaken bakåt- loo
ping, spaken framåt- inverterad looping,
sidled- roll osv. Som tidig flygfreak som
jag var, hade jag självklart tränat på min
3000 kronorsdator, redan innan jag tog
flygcertifikat. I verkligheten var det hela
dock både betydligt mer komplicerat och
fysiskt påfrestande än väntat . Det gäller
att ta fart när man skall loopa, vilket även
gäller motorflygplan. Att dra spaken i ma-
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Nej, nej, det gäller att ha
rätt hastighet, och dra spa
ken lagom mycket bakåt.
Drar man för mycket kan
planet överlastas (och pi
lotens lunch tryckas ner i
stortån). Drar man för lite
kan maxfarten överskridas
på nervägen. Dessutom
kan farten ta slut just som
nosens riktning samman
faller med jordytans normal. Detta är en klart
oskön upplevelse om man
är ovan. Flygplanet kom
mer nämligen att stanna
upp helt i luften och börja
falla baklänges. Efter en
stunds fall bakåt kommer
planet att med stor kraft
slungas runt så att nosen
pekar nedåt varvid planet
accelereras på vanligt sätt,
eller trillar i spinn. För
stridsflygplan kan en sådan här manöver
vara mer komplicerad. Dels råkar piloten
troligtvis ut för motorstopp, dels kan pla
net hamna i mer eller ännu mer otrevliga
typer av spinn.

Jag skall inte gå in mer i detalj på hur oli
ka manövrer utförs. Meningen var bara att
belysa vilka stora krafter som är i rörelse.
Det är nämligen svårt att förstå hur det
verkligen skulle kännas att göra en inver
terad looping, som kan tyckas så enkelt på
vissa flygsimulatorer. Understrykas bör,
att jag aldrig har gjort någon hel inverte-

rad looping, och inte heller känner något
sug efter den upplevelsen. Även om ma
növrar med positiva G-belastningar är
ganska trevliga, så betalar jag inte gärna
dyra pengar för att slungas runt i diverse
djävulsmaskiner på Grönan. Belastningar
na är visserligen mindre, men man har ju
inte någon kontroll över vad som sker. Jag
har dock blivit immun mot berg och dal
banan som tidigare varit en skräck.

Dyrt att flyga!?

Det är inte så förskräckligt dyrt att segel
flyga, eftersom praktiskt taget allt under
hållsarbete både på plan och flygfält sköts
ideellt, precis som här på elektro, av med
lemmarna. För oss som flyger mycket på
somrarna brukar de flesta flygklubbar ha
paketpris på mellan 2-3000 kronor om
året. Då ingår flygplanhyra utom bogse
ring. Bogsering med motorplan varierar
mellan klubbarna, men att bli uppdragen
till 500 meter brukar kosta ungefär 50-70
kronor.

Motorsegelflygplan

På segelflygcertifikat går det även bra att
flyga vissa motorflygplan (motorseglare).
Det kan vara svårt att se skillnad mellan
dessa och vanliga motorflygplan. De
först=nämnda är utrustade med luftbrom
sar medan motorsegelflygplanen har klaf
far. Bilderna i denna artikel är tagna från
flygklubbens tvåsitsiga motorseglare.

text &foto: Per Hallkvist
ett speciellt tack till:
Markus Ganev & Mattias Franzon som
turades om att spaka motorsegelflygpla
net medan jag fotograferade. samt till
Jörgen Strömqvist som agerade modell i
ett av Uppsalaflygklubbs Discus-plan.

"Sök

Telistipendiet

1 992!"

-I

Går du på elektroteknik-, data
teknik- eUer teknisk fysik.linjen?
Vill du göra ditt examensarbete
utomlands inom något av, tele
komområdena ljud-, bil«:f- eller
dataövenoring?
Sök Telistipendiet på 25.000
kronor! Tala med kansliet för
berörd linje eller med Teli AB,
Stab Teknik och kvalitet, 0752624 79, så får du veta mer.
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Tell AB är ett av Sveriges ledande telekom·'och elektronikföretag, har 2.700 anställda och en omsättning på 2 miljarder.
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Lärarprofilen:

G U N NAR PETERSSON

Med lätt höjd puls och antydan till
handsvett knackade jag på hos Gunnar
Petersson. Jag hade tidigare hört att han
skulle vara svår att prata med, men det
visade sig att mina rigorösa förberedelser
varit fullständigt överflödiga. Jag hade
läst intervjuer med andra lärare, funde
rat och satt ihop frågor som jag tyckte
verkade vara intressanta.
nnar Petersson gifte sig för trettio år sedan och
flyttade då till villan i Danderyd där han fortfarande
bor. Han har två barn, en pojke och en flicka. Gan
ska snabbt blir jag varse om att det här kommer gå
lättare än jag tänkt mig. Vi samtalar om det mesta
och det är sällan jag behöver gå till mina anteckning
ar för att ha något att fråga om. Vårt samtal glider

som en fisk i vattnet mellan olika ämnen. Jag får
svar på nästan alla mina frågor utan att behöva ställa
dem.
Gunnar Petersson började sin bana inom naturveten
skapen på Östermalms högre allmänna läroverk,
Östra Real i dagligt tal. Utbildningen var inriktad på
kemi, fysik och specialmatematik. När realex amen
var avklarad sökte han till Teknis och började på
Elektrotekniklinjen. Det var 1951. Fyra år senare
blev han tillfrågad av Förste assistent Brundell om
han ville börja som övningsassistent. Gunnar hade
bra betyg i de aktuella ämnena och det var förmodli
gen det som gjorde honom till en av de utvalda. Ef
ter moget övervägande och viss tvekan tackade han
ja och så hade banan på Intstitutionen för teoretisk
elektroteknik börjat. Ganska länge jobbade han med
forskningsbidrag från STU - Styrelsen för Teknisk
Utveckling. Många som fick lön på det sättet upp
levde det som lite jobbigt, man fick nämligen inte
veta om man skulle beviljas pengar från och med
juni förrän någon gång i augusti. Av någon anled
ning kände inte Gunnar någon oro för sin situation
och det var heller aldrig några problem för hans del.
Under den här tiden forskade han en del, mest på an
tenner och deras speciella strömmar och fält. Efter
en tid avtog forskandet och han har sedan dess ägnat
sig till 90% åt undervisning. Jag frågar om man inte
tröttnar på att undervisa dagarna i ända. Svaret blir
att det går upp och ner. "Om det känns roligt beror
både på en själv och på eleverna. Det är roligt när
man får kontakt och märker att massan hänger med.
Ibland blir det bara som man står inför en grå klump
där ingen verkar intresserad. Då blir man sämre som
lärare och en ond cirkel uppkommer" säger Gunnar.
Vi kom överens om att det till stor del handlar om
intresse. Att som lärare skapa intresse och att som
elev försöka se det spännande och roliga.
Hösten 1962 var Gunnar med och drog igång verk
samheten vid TET i Lund. Från början var den bara
för fysiker men elektrikerna ko.m bara något år sena
re. Det var roligt, tyckte han, för det var ett ganska
litet, hårt sammansvetsat gäng och det fanns mycket
att göra.

TET är betraktas i allmänhet som ett svårt ämne. Det
är likadant med funken, fysiken, och envarren för att
ta några exempel. Möjligen så har TET:en det värsta
ryktet av dem alla. Enligt Gunnar så beror det här på
att det är så svårt att tänka sig hur saker och ting
hänger ihop i TET. Man måste förstå och tänka själv
för att ha någon nytta av sina kunskaper. Det räcker
helt enkelt inte längre att lära sig formler och satser
utantill. Man måste veta när och hur de gäller också,
och för det krävs en känsla, en känsla som inte alltid
är så lätt att förmedla. Dessutom krävs det vana att
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hantera de olika modellerna och där finns det inga
genvägar, bara att räkna och räkna. Jag har inga som
helst problem, säger Gunnar, att förstå att de här kan
bli för mycket för somlig, även om man hade fina
betyg från gymnasiet.

Jag hade tänkt fråga om skillnaden på teknologen
idag och för 40 år sedan. Räknevanan idag är sämre
anser Gunnar. Han tror att det, åtminstonde till viss
del beror på att man förr inte hade så många distrak
tionsfaktorer. Ingen TV, ingen video osv. Oftast
bodde man närmare skolan då än nu ... Men han hål
ler med om att det inte bara är teknologerna som är
skillnaden, mycket beror på att utbildning som så
dant har förändrats. Idag önskas en annan typ av
· kunskap än på 50-talet.

Många är de som har försökt göra TET:en lättare att
förstå. Ett försök som slagit väl ut är datoranimering
av fältbilder och annat som vi normalt inte kan se.
Gunnar och de andra på institutionen har nu sökt bi
drag för att kunna illustrera hela TET-blocket med
hjälp av datorer. Det är inte helt säkert hur det blir
ännu men de hoppas på att de ska ha hunnit så långt
att delar av materialet kan användas i utbildningen
1993. Det är naturligtvis ett enormt
jobb att göra alla
J
bilder och de räknar med att det
skall ta två manår
att illustrera hela
kursen.
Tentorna på TET
institutionen görs i
grupp, att en per
son står som exa
minator är mest för
att det skall finnas
en person som man
kan prata med. Ta
len är både av stan
dardkaraktär och
såna som man m å 
ste tänka mera på.
Oftast vet man väl
tentanderna
vad
klarar och inte,
men ibland gör
man misstag. Ett
vanligt fel hos
teknologer idag är att de vet ungefär vad saker är för
något. Kunskaperna räcker inte ända fram trots att
det inte skulle krävas så mycket extra jobb för att
lära in det som saknas.

Jag har ibland funderat på Erik G. Hallen. Kunde
han verkligen vara så fruktad som det berättas nu?
Var han så grym på sina föreläsningar? Fruktad eller
inte så stod det i alla fall helt klart att teknologen
hade respekt för Hallen. Det hände, inte alls ofta
dock, att någon fick gå fram till tavlan för att lösa
något tal. Hallen blev mycket arg om personen ifrå
ga inte lyckades. Dessutom hade den stora profeten
höga krav på sina adepter. På slutförhöret sades det
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att man inte fick svara fel på en enda fråga om man
ville bli godkänd. Det här var inte helt sant men det
ledde till att alla som korn till slutförhöret hade plug
gat in hela kursen och de flesta var mycket noggran
na. Hallen var själv medveten om att han kunde bli
väldigt arg och det gjorde att han inte så ofta hade
övningar, bara när det behövdes för att någon annan
inte kunde.
På somrarna är det framförallt två saker som drar,
segling och fjällvandring. Det var Gunnar Larsson
som "lurade" med sig sin arbetskamrat på seglings
semester för några somrar sedan. Sedan den gången
har TET-kompisarna hyrt en båt varje sommar och
de har enligt uppgift väldigt trevligt tillsammans.

Fjällvandring brukar det bli en vecka lite senare på
året. Gunnar har vandrat i fjällen varje år sedan han
var 45 år. Han började alltså ganska sent men har
ändå hunnit med att besöka så gott som alla sevärd
heter i svenska fjällen. Helags, Sylarna och Storlien
är exempel på ställen som han tycker mycket bra
om. Vandringarna går oftast mellan stugor eftersom
det blir för tungt att släpa på tält och all annan ut
rustning som krävs för mera avancerade expeditio-
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ner. Naturupplevelsen är enorm även om man nöjer
sig med au gå längs rösade leder.
Både när det gäller segling och fjällvandring är det
naturen och avkopplingen som är det mest uppskat
tade. "Friheten i naturen är en välbehövlig kontrast
till tentor och alla andra plikter på Teknis" säger
Gunnar, och jag kan bara hålla med.
I

Calle Sjöström

/

Sagostunden
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Frågorna hopar sig inför den berusande våren •••
kommer VVV- pre att kunna upplevas ?
••• kommer man att minnas något från kårmaskisen ??
••• kommer succen Rock i 12- an åter ???
••• kommer vårbalen lysa upp vår tillvaro ????
... och I. sa 1aIl , vem kommer ?????
.....
•••
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Ibland öppnas nya marknader

Asea Brown Boveri har
en stark lokal marknadsnär
varo världen över. Nyligen
har nya marknader öppnats i
Central- och Östeuropa. Be
hovet av förbättringar inom
områden som energiförsötj
ning, transporter och miljö
vård är enorma.
Vi har genom förvärv,
joint-ventures etc starkt enga
gerat oss i Östeuropas upp
byggnad och utveckling. En
viktig marknad nu - och
under nästa århundrade.
Det finns många företag
som följer utvecklingen i
Östeuropa. Och några få som
driver den framåt.

ASEA B ROWN BOVERI
- I S P E T S E N MOT 2 0 00-TALET.

jl 11 11
,.,1•1•
ASEA BROWN BOV E R I

Sångartä.fvlan
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Elektros munkar av
På Osquars namnsdag är det varje å r traditionellt en tävlan i sång
och uppträdande mellan samtliga sektioner på teknis. Så även i år
och som vanligt var det inte alla som ställde upp och det var mycket
varierande kvalitet på de bidrag som var. Elektro stod sig mycket
bra i konkurrensen, mycket bättre än domarna insåg.

.I·

ångartävlan är indelat i två delar, den
första delen ska utföras helt utan instrument, medan i den andra är instrument tillåtna. Varje sektion har tjugo minuter att
fördela på de båda delarna. När den tiden
är slut är det fram med öronproppar och
ögonbindlar för juryn...

Båda Lantmäteris och Elektros bidrag var
en fröjd att avnjuta, medan andra var av
det segare slaget. Speakern som presenterade bidragen var också helt underbar,
med rappa vassa kommentarer efter upp
trädandena.

Dome-dome-domedag
Elektro gjorde ett domedagstema: Världen
går under om tjugo minuter och ett antal
munkar och nunnor får problem med vad
man ska göra under sina sista minuter i
livet. Första akten bestod av tre bra sån
ger, även om det ibland var svårt att höra
textem i Artis munk-rapp. Dräkterna im
ponerade också i kvalitet.

Andra akten var det verkliga lyftet med

idel bra texter och medryckande musik.
Kontrasterna mellan stilla munksånger
och snabba rapp blev också en höjdare.
Tyvärr hade väl domarna redan bestämt
sig efter första delen och gav samma placeringar i båda omröstningarna, vilket resulterade i att Elektro bara fick en fjärdeplats i tävlingen.

Lantmäteri segrade
Den enda andra sektion som kunde tävla
med Elektro, var enligt min mening Lant
mäteri. Första delen handlade om ideal
mannen, som besjöngs av fler tjejer än
vad som går på hela Elektro. Lika välsjun
get var nästa låt: "Jag ska plugga matstat,
bebis, i kväll".

Även deras nummer lyfte till skyarna i an
dra akten, med ännu fler flickor och nakna
kroppar. Till sista nummret. fylldes hela
scenen med Lena Philipsson-kopior till
låten "Zooma in min kropp... ". Både mu
siken, sången och i synnerhet scenshowen
gjorde att de var de rättmätiga segrarna til
tävlingen.

Domedagsprofeter om sanningens minut
Flyg försökte efterlikna Elektros bidrag
från förra året (då vi inte var med), och
hade bara mutor till domarna och inget
uppträdande alls. För mutan hade de rig
gat upp en linbana från galleriet, där en
ballong med en tårta i korgen skulle glida
ner till domarbordet med fyrverk
eriackompagnemang. Så långt var allt bra,
men tyvärr fungerade ingenting alls. Efter
mycket strula och fifflande upp vid gal
leriet slocknade tomteblossen långt innan
ballongen kom iväg. Tårtan höll på att st
jälpas ut över publiken vid brickbandet
och ballongen fastnade. De kanske skulle
ha provat innan...

Maskin sämre än Bergs?

Sjungande munkar i Elektros sångartäfvlingsbidrag.

Maskin provade ett trist balterna, med en
historia om en Askungen på teknis, som
får en guldsmeck och måste hem före
midnatt. Kören verkade resonera så, att
om man sjunger tillräckligt tyst, så kan
man ju inte göra bort sig så mycket i alla
fall. I andra delen försatte man i samma
höga tempo, med enda behållningen då
smecken fastnade i håret på huvudper-
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sista dagars heliga
land. Det lilla man hörde av texten var
ganska fyndigt, men den bars fram dåligt
av sångarna. I den instrumentella avdel
ningen var temat sjuttiotalet och kvalite
ten var sämre. Inte ens RN/FN:s försök att
pigga upp med blinkande lampor kunde
dölja det faktum att de sjöng lika dåligt
som nyss, fast nu med pianoackompag
nemang. Om vem skulle inte det, med den
pianisten? "Här staplas succeerna på hög".

Hela Data närvarande

Data hade mangrannt ställt upp för för att
heja fram sitt lag. De kanske borde plac
erat lite fler ur publiken i kören istället för
de som sjöng var lite få. Första delen
handlade om sångartävlan, deras hade
bara bara fyra sektioner med, data, kemi,
bergs och maskin. Frågan är om inte deras
version av Bergsbidraget var bättre än
originalet som kom senare på kvällen. Det
hade i alla fall en egenskriven text: "Jag
vill börja bryta... " (Mel: Jag vill börja
gasqua).

Wow, en hel scenfull med Lena Ph!

sonen. "Vi hoppas på bättre lycka med
nästa bidrag", blev speakerns vänliga
kommentar.

Väg och vatten-byggarna ställde upp med
ett nationalistiskt bidrag om vårt avlånga

I den instrumentala delen var temat tråki
gare, men bättre genomfört. Det handlade
om tentor (och körda sådana) och hur slut
ölet kan vara. Den bästa biten var nog en
välsjungande tjej (Jenny om jag inte tar
fel) sjungande en text om "Det finns bara
kårens öl, och det är slut. .. "

Hur kunde Kemi bli trea?

Kemis första del var inte så tokig, ett gan
ska uddlöst cirkustema. Första nummret
var välsjunget, men trist, sedan blev det

Verklig lycka är kemisk

En jesuit är svår på sprit, en riktig fyllekaja.
En fransiskan ägnar dan, åt att röka braja.
En augustin som tar morfin,
blir snart ganska dum
och en eremit, med god aptit, knapprar Valium
Ja, till Alvastra och Vamhem importeras vaselin.
Thomas av Aquino blev hög på terpentin

En ung novis, naturligtvis, brukar sniffa klister.
En dominkan, drar på stan,
och spöar antikrister.
En karmelit åkte dit med crack uti sin trunk,
och en tiggarmunk tar klunk på klunk,
ur sin rödspritsdunk.
Ja, Martin Luthers abstinensbesvär
var ej att leka me'
På Nydala Kloster gör dom LSD!

En av texterna till första akten av Elektros bidrag

dock betydligt roligare, med
bland annat en
Michael
Jackson- kopia, en säl som
sjöng om sitt BAD... Deras
andra akt var sämre och
med speakerns ord: "Fan
tastiskt kul det här med... "

Fysiks bidrag var av det
men
menlösa,
hyfsat
välgjorda slaget, som inte
lämnar mycket minnen. En
bra text till melodin "Max
well Silver Hammer" är det
enda som fastnade hos mig
från första akten. Andra ak
ten var ett likartat uddlöst
inslag i trafikdebatten
Bergs är en traditionell för-

Ide: 5 poäng, Utförande: -5 poäng

lorare av sångartävlan, även om striden
var hård med maskin och väg och vatten i
år. De tittade upp två gånger från sitt fes
tande för att underhålla publiken med lite
fyllesånger. Efter fem minuter var pub
liken färdig att kasta ut dem, men tappra
som de var höll de ut sina tjugo minuter.

Maskin frånvarande

I en paus mellan uppträdandena skulle
även årets vinnare av BUS-priset för bästa
utsmyckning av kårhuset presenteras.
Valet hade varit lätt, för endast en !
sektionen hade gjort något. Dock fanns
det ingen i lokalen som kunde komma
upp på scen från den sektionen för att
måla dit sitt sektionsmärke på prispalet
ten. Inte heller förra årets . vinnare,
maskin, hade någon representant som var
modig och nykter nog att komma upp på
scen. De kanske skämdes så mycket för
sitt bidrag i sångartävlingen.

Anders Kökeritz

Bergsklättrare
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The Annual

Mount Keb Expedition
Anno 1991

Nedan presenteras en äventyrsberättelse insänd av Stene, Janne,
Mats, Ingrid, Hasse och Jens i Spex-90 som utspelade sig i somras.
Gruppen åkte på en resa med mål att bestiga Kebenekajse. Det visa
de sig bli en strapatsrik färd.

P

örsta dagen, söndagen den elfte augu
sti 1991 hämtar Stenes far Kjelle hämtar
vid 05.10. Ute på Arlanda ca 05.50. Kö
per biljetter, Stand by åt hela gänget. Av
gång inrikes kl 09.00. Stämningen är än
så länge topp. Incheckning utan problem.
Damen vid disken undrar om vi har någon
saft. (= T-röd). Nä, vi har ingen T-röd.
Bara 13 liter. Hehehe.
Alla sov på planet. Landade på Kiruna
10.40. Regn och rusk. SUCK. Lika glada
som förut klev vi av planet sist och vinka
de likt presidenter från flygplatstrappan.
Vi är nog bäst ändå. Får bagaget. Ingrids
rygga sönder. STRUL. Kåsan kom på
bandet ett par minuter senare till allas sto
ra förtjusning. Ingrid måste fylla i papper
för att få ersättning ifrån Linjeflyg, vilket
medför att vi nästan missar bussen till
Norrlands metropol Kiruna City. Schaffi
sen är schysst och väntar ett par minuter.
Vi plockade upp Hasse "Norrland" Edin
vid tågcentralen och vidare till buss
stationen. Bussen till Nikkaloukta går
13.30. Klockan nu ca 1 1 .30. Det blir
lunch vid "restaurangen" vid buss
stationen. Schnitzel med potatis och bear
naisesås. Humöret på topp. Det har dock
börjat regna. SUCK! Buss till Nikka, 66
km. Under tiden drog Janne, Mats, Ingrid
och Sten tre vändor bridge, medans Jens
CC Rundkvist drar ett par stockar. Hasse
är helt ointresserad av kortspelandet. Jan
ne tar idiotiska bilder på den lokala natu
ren. Framme i Nikkloukta. Packa fram
regnställ och skriva i gästbok. Ut på van
dring cirka 1 5.00. Vårt mål är att komma
fram till Kebnekaise fjällstation. Beräk
nad framkomst kl 20.00. Fantastiskt!!
Vandringstaktik : Gång 1 timme, vila en
stund och äta russin-choklad-jordnötter
blandning. Funkade skitbra. Nu är Janne
dödstrött. Stene Hamilton sover. Mats nog
vaken.
Vidunderlig utsikt över fjälltoppar i änär-

heten av Kebnekaise. Mat och dryck och
mackor. Alla nöjda. Mats plåstrar om Jan
nes och Stenes. Himla ont hade de. Sover
på 640 möh i Mats nya tält, Fjällräven
Ritsem tunnel. Förbannat mycket tjafs om
mitt och ditt, tycker Janne. Imorgon besti
ges Kebnekaise. Janne har tagit 24 bilder
redan första dagen. Kallas därför knäpp.
(Det är inte sant.) Stene dödstrött sista
tvåhundra meterna. Gonatt.

Andra dagen, måndag
Revelj i åttatiden. En härlig morgon med
strålande sol; dock med lite oroväckande
blåst. Efter att i lugn och ro ha intagit fru
kost och torkat kläder på den fantastiska,
av Mats tillverkade, tvättlinan beger vi
oss av mot Kebnekaise fjällstation. Väl
framme köpes vykort som fyllda av häls
ningar läggs på den lokala brevlådan för
vidarebefordran hem till vänner och fa-

Vy över Toulpagomi.

miljer. Först vid halvtolvtiden drar vi så
vidare mot toppen som enligt planerna
skall angripas från den västra leden. I takt
med motlutet tilltar även vinden i styrka
och vi beslutar oss att slå läger vid Kittel
sjön (1200 möh) och avvakta utveckling.
Vi utspisar soppa och slår upp tält och
snart har vinden, som nu uppnådde nära
stormstyrka i byarna, även fört med sig
regent varför vi söker skydd i tälten och
ägnar oss åt kortspel och doping (Johnny
Walker Black Labei) i ett par timmar. Täl
tet med Inga, Jens och Hasse blir ganska
illa åtgånget i regnet och blåsten och flyt
tas därför till en bättre vinkel mot vinden
och spänns om. Därefter lagas under visst
besvär i form av kringblåsande kokkärl
med mera en stadigare middag till, och
under tiden rycks även det andra tältet
upp med rötterna, vilket även medför lite
smärre defekter. Detta föranleder en liten
tältförflyttning till en plats 25 meter ner
mot sjön (läs pölen) där marken bedöms
stabilare, det vill säga mer gräs/jord och
mindre mossa. Märkligt förresten att det
kan blåsa så mycket i en gryta som denna
med klippor uppåt 600 meter högre än ba
sen åt alla åhåll utom ett; från det hållet
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Det här var väl kul!
blåser det INTE. De två andra tält som
stog här när vi kom har nu plockats ner,
och ägarna har begett sig ner i dalens
skydd. Uppenbart är att alla inte är lika
fantastiskt mentalt förberedda som The
Annual Elektro Mount Keb Expedition
1991.

Tredje dagen, tisdag
Denna dag har varit den mest händelseri
ka dagen hittills. Det började redan klock
an 06.00 då Janne gick ut och tvättade sig
i bäcken utanför tältet. När han sedan kom
in (genomfrusen) i tältet, fick han reda på
att klockan inte var 10.30, utan 06.30.
Ganska missnöjd Janne gick och lade sig
igen. Personligen säger han att han som
nade som en stock. Frukost förtärdes,
samt proviant för dagens Kebnekaise
expedition förbereddes. Vi lämnade i
princip all packning vid Base Camp Num
ber Two i tältet för att underlätta bestig
ningen. Sedan bar det av. Först en lång
marsch över klippblock och sten, sedan en
klättring på en 150 meters snötäckt slutt
ning. Terrängen övergick åter till stenig,
och snart var vi uppe på en hyperbolisk

Vandrare på bro.
paraboloid. Utsikten var god. (Mums?)
Till höger hade vi en topp på 171 1, till
vänster 1661. Själva var vi på 1400 me
ters höjd över havsytan. Vår klättring val
de den högra toppen genom en hyfsat le
dat terräng. När vi nalkades toppen kän
des det en del i benen. Nu kom den
tråkiga delen av turen. Efter att ha klättrat
upp till en höjd, enbart 400 höjdmeter
ifrån Kebnekaises sydtopp, var vi tvungna
att klättra ned 200 fucking höjdmeter. Nu
började den riktiga klättringen. Vi skulle
först ta oss upp till toppstugorna ( 1880
möh) för att fortsätta upp mot toppen. På
vägen träffade vi en grupp japaner med 2
svenska guider. Mats vågade inte hälsa
utan nickade lite försynt, eftersom han
inte trodde att de kunde svenska. När Ste
ne, Jens och Inga senare träffade samma
grupp frågade om de hade varit "uppe",
svarade de glatt : "Nej, men vi är glada
ändå!".
Mats, Janne och Hasse klättrade på gan
ska snabbt uppt till 1880, men Inga och
Jens gjorde sällskap med Sten som hade
vissa problem med "den tunna luften".
Väl uppe fixade vi fram lunch; soppa med

knäckebröd och Kavli. Vi träffade många
trevliga personer på väg till och i stugan,
bland annat träffade Jens, Inga och Sten
två tyskar som har en viktig roll senare i
vår färd. Ryktet sade att det skulle ta ung
äefär en timme fram och tillbaks till top
pen. Jaså tyckte vi. Hela tiden från det att
vi startade vår vandring på morgonen
hade vädret varit kanon, men nu när vi
nalkades Uncle Keb så kom fetgråjävla
dyngmolnen. En titt på kartan och vi var
på väg. Först stenig terräng, sedan snö
och någon nog felaktigt kallad glaciär. Vi
gick 3-5 minuter till och vi ser, ja vad ser
vi....? Helt plötsligt fröbluffande fort bör
jar klättringen uppför sista snöbacken.
Mycket brantare än vi trodde. Mats säger
efter ett tag alldeles lugnt : "Fall inte ner
på höger sida, för då dör ni." SKIT, tänkte
Janne. Det var brant, och ingen jävla liten
skitlutning, utan det var BRANT!!!
Att notera är att all trötthetskänsla för
svann. Klätter, klätter och vi är framme.
Nu dör man om ramlar åt vänster också.
Miljarder meter, minst. Synd att det skall
vara så molnigt. Norrland och Janne drab
bas av svår svindel. Redan på toppen

Ber&sklättrare
fanns de redan tidigare nämnda tyskarna.
De fick den stora äran att ta gruppfotogra
fi på hjältarna. De (tyskarna) hade gjort
Norra Europas högst belägna snökärring.
Mats, som vanligt, var först upp. Häver ur
sig något ballt i stil med : "Vicken jävla
chucker snögubbe ni har gjort!" Tyskarna
fattar noll. Mats rättar till ansiktet och sä
ger något artigt på turkiska. Stene har bu
rit med sig ljus sirap. Vilken fantastiskt
god sirap. De ögonblick man befann sig
på toppen, befann man sig i något själsligt
vakuum. Man fattade inte riktigt var man
var. 2 1 14 möh. Och så ner igen. Mats,
Inga och Norrland stack iväg kvickt som
fan. Janne hade jordens svindel. CC fick
leda Janne i handen ner för första branten
då dödshjälpen var överhängande. Så var
huvudmålet för TAEMKE uppnått. Stene
skulle förstås vara värst. Ni vet : för
mycket-sirap-fenomenet. Han skulle åka
Stenmark på fötterna. Ok, de första me
trarna, sedan stopp och han störtade likt
Stålmannen ned i ett jättekaos av snö.
Vägen ner var ganska händelselös, föru
tom en rolig rutschkana ner från sadelytan
till kittelsjön.

Dagens höjdpunkter : 1200, 1450, 1711,
1 500, 1880, 2 1 14, 1880, 1 500, 1711,
1450, 1200, packa ihop och ner i dalen.
På vägen ner från Kittelsjön undrade Jan
ne vad han skulle göra av sin kamera
medans han skulle göra en malaga. Han
gav den till Mats. (Dumt!) Jens hittade en
blåklocka, och nu sover vi på 700.

Fjärde dagen, onsdag
Solen lyser in genom tältduken och det
börjar kännas olidligt varmt i Jens sov
säck. Han försöker sova vidare, men det
går bara inte! En helikopter gör sitt bästa

Fem på vandring, Enid Blyton .

28 -----------------för att väcka oss, och verkar köra flera lo
var över våra tält. Sålunda krälar Jens
över både Inga och Hasse, men de sover
obekymrat vidare. Vädret är strålande
med några enstaka moln på himlen. De
gaddar dock ihop sig mot oss, och sätter
fart mot solen. Nu ligger hela dalen i
skugga, och inte den minsta solglimt. Jo,
vänta förresten, där borta ser faktiskt so
len ut att lysa. Jens börjar genast gå dit
bort, men efter 20 minuters vandrande har
han fortfarande inte kommit någon vart.
Jens har gjort det typiska misstaget som
alla ovana fjällvandrare gör; missbedömt
avståndet. Efter dryga fyrtio minuters
frånvaro kommer Jens tillbaka, men ingen
av de andra har en rört på sig. Efter vissa
lockelser med frukostpipan kommer Has
se ut. Jens tror aldrig att klistrig havre
grynsgröt med socker någonsin har sma
kat så gott. Efter lite te och mackor kän
ner Jens sig riktigt belåten. Vid elvatiden
var vi klara att ge oss av. Vi lunkade på i
ganska makligt tempo och tiden rann som
vanligt iväg väldigt fort. En kvart över ett
stannade vi för lunchpaus vid en bäck
med klart och friskt fjällvatten. Där tilla
gades makaroner som åts med stor fröjd.
En och en halv timme senare fortsatte vi
vår färd och kom så småningom till dag
ens brantaste parti. Det hade vi blivit
varnade för av ett par medelålders män ti
digare under dagen, men för sådana som
bestigit Keb var det ingen match. På en av
de naturskönaste platserna under vägen
valde vi att rasta. På en upphöjd grässlänt
med utsikt över en spegelbiank sjö och ett
klippigt bergsmassiv tillbringade vi en
halvtimme. Efter detta var man fylld av
kraft, och tempot höjdes rejält. Redan vid
18-tiden hade vi hunnit så långt som pla
nerat, och vi slog läger på första bästa
ställe i dalen vi befann oss i. Myggen vi-

sade sig vara betydligt bättre representera
de här än på någon annan rastplats. Därför
var det bara att dra på sig gummistället,
och äta så gott det nu gick. Efter disk och
tvättning i nollgradigt vatten, kändes det
rätt lagom att krypa till kojs.

Femte dagen, torsdag
Torsdagens morgon mötte oss med ett
leende. Solen värmde och tältet kändes
både varmt och skönt, men ändå outhärd
ligt för Jens och Ingrid. Efter sedvanligt
väntande på CC kom vi dock iväg mot
Kaitumjaure för au, som vi hade tänkt
oss, proviantera. Till vår snopenhet har af
fären stängt. Janne ville dock gärna göra
sig av med lite pengar och lämnade därför
kvar sin och Mats plånbok. (Mats plånbok
var nog lika tom som Hans skalle.) Efter
en liten stunds vila i Kaitumjaure begav vi
oss iväg efter diverse skoterleder. På vä
gen hittade vi lite grann av fjällens guld
mogna hjortron. När färden hade drygats
ut ytterligare fem minuter kom vi fram till
en kåta, där det visade sig lämpligt att ra
sta. DÅ märkte JAN att han hade glömt
sin och (med tvekan) ovannämnde Mats
plånbok. Den snälle Mats sprang då tap
pert tillbaka och hämtade plånböckerna.
Under den tid som Mats var borta, vilken
kändes alltför kort, passade Hans och In
grid på att konversera med en datakonsult
som även var utexaminerad från den lilla
och fattiga Handelshögskolan. Efter
mycket om och men hade vi tagit oss till
Teusajaure för att köpa rökt röding och
nybakade glödbröd. Under den tid som vi
väntade på att baket skulle bli klart passa
de Mats på att utmana diverse sameperso
ner i någonting som kunde liknas vid en
femkamp i kulstötning. Mats började på
ett enastående sätt, men när tävlingen när
made sig de mer tekniskt svårare grenarna
visade sig de gamles teknik vara överläg
sen. Precis när baket var klart kom samen
in från sin fisketur med sin motorbåt. Alla
äntrade motorbåten och vi begav oss ut
över jauren. Mats passade på att bjuda sa
men på citronvodka. Samens kommentar :
"Det smakar som vatten." Pris för överfä r 
den : 120 buck. När vi hade närmat oss
Vakkutavare ytterligare cirka fem kilome
ter slog vi läger ovanför en liten fors. Jan
ne hade haft koma de senaste 4.9 kilome
trarna. Under middagen passerade den be
ryktade GoreTex-mannen tillsammans
med en liten söt blekingska. Mats tog
fram all sin charm. och kastade sig ner för
ett stup för att hjälpa henne över bäcken.
Kvällen tillbringade vi tillsammans med
diverse alkoholhaltiga drycker som till
hörde enbart några få personer. (Fyra) I
det lyckliga tillståndet av glöggrus lektes
sedermera sanning och kånke, allt under
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Jannes vilda protester emedan han försök
te sjunka djupare in i den koma han haft
under dagen.

Sjätte och sista dagen, fredag

När morgonen grydde kom sig Mats att
hamna i ett hetstillständ, då han upptäckte
att det andra tältet gav igen för alla hans
smädelser om hur långsamma de var att
komma iväg på morgnarna, genom att
smyga iväg i tysthet redan klockan 08.00
på morgonen, då det andra tältet fortfaran
de inandades den något recirkulerade tält
luften. I sin iver att komma iväg "glömde"
de att lämna frukost till sin matkamrat
Janne. Men det gjorde ingenting, eftersom
det ändå inte hade "räckt till" även till
Janne. Emedan den försvunna gruppen
hade tillgång till 100 % av de klockor som
vår expedition hade till förfogande, (Mats
�locka trasig), tog våra tappra tre sista
hjälter fram tiden med hjälp av kompass.
Vandringen (för vissa marschen) till Vak
kutavare var snart avklarad. Där togs vi
emot av stugvärdens hustru, och spisade
lunch. Senare kom även GoreTex-mannen
med sällskap.

Efter att ha sjungit Gällivarevisan för
stugvärden Hasse från Boden tog vi
14.15-bussen till Gällivare där vi påträffa
de den JokkmokksJocke-like programle
daren för "Låt Kameran Gå" med familj.
Vi köpte öderas bussbiljetter till flygplat
sen eftersom vi skulle dit, och de tänkte ta
en taxi istället. Tur med flyget, vilket
även GoreTex-mannens kvinnliga säll-

skap hade. Det vill säga: vi
kom med. Flyg via Umeå
där Stene försökte få sin far
att hämta vid Arlanda. Det
visade sig att det blev Stene
som fick hämta sin far ifrån
ett restaurangbesök istället.
Nu styrde vi våra näsor mot
incheckningen för flyget till
Där
Stockholm-Arlanda.
skojade Mats till det riktigt
ordentligt (För ovanlighets
skull), ty när ryggsäcken
vid invägningen visade sig
ligga något i överkant er
bjöd han sig frikostigt att
plocka ur ånågra liter Tdoja för att göra den lite lät
tare. Mannen bakom disken
insåg inte ironin och utstöt
te fragmatiskt : "Har du T 
sprit? Detfårduinteha! De
tärbrandfarligt!" Det tog
Mats åtskilliga minuter att
lugna ner den upprörde
tjänstemannen. Flygfärden
hem var ganska avslagen,
orken räckte endast till små
ragg på flygvärdinnan. Det
ta får avsluta vår fantastiska
reseskildring.

Stene, Janne, Mats,
Ingrid, Hasse och
Jens, Spex-90.
Vägen är ingenting, målet är allalalalalalallt ...

GOD SMusK
och

0

GOTT NYTT FAR!
Vad skall man köpa för julklappar egentli
gen?

Vingpanna, pannbandspaddor eller elek
trisk korvkokare?

Varför leta efter trendjulklappen? Det
finns något som alltid är inne: Kultur, den
finns i alla storlekar och prisklasser. Se
här vad Din egen kulturproducent har att
erbjuda, allt naturligtvis i julens färger rött och grönt:

Till hemmadiggaren finns vårt stora utbud
av LP och singlar. Den som vill ge något
extra kan ge bort en option på vår nya CD
som skall komma ut i vår.

Vill man komma i riktig julstämning bju
des ett skimrande tillfälle redan den 21
december, tentapub med SMusK. Något
att värma sig med när vintern är som mör
kast och natten som längst.
En uppskattad julgåva blir också att bjuda

till vår 30-årsjubileumskonsert 20-21
mars. Kanske en stor tröja kan vara något,
eller ett tjusigt tygmärke, eller annat smått
och gott.

Vill du slå på stort, tveka inte, hyr du hela
orkestern och överraska din livskamrat
med ett specialarrangemang av White
Christmas på juldagens morgon.
En vit, blå, gul, röd, grön jul från Skalär
musiken.

OKEJ
Oomkullrunkelig Konglig Elektrosektionens Ingen
jörsförening
Stockholm i december 1991

Redan som ung Osquarulda borde du börja tänka på livet efter Teknis.
Vad skall du arbeta med och vilka vill du ungås med? Det finns svar på
båda dessa frågor, OKEI!

OKEI är en förening vars medlemmar alla har studerat vid Elektrosek
tionen pä KTH . Det är liksom det som är kravet för au kunna bli
medlem. Det garanterar också att endast vettiga personer är med i fören
ingen. Föreningen startade sin verksamhet redan 1986 och firar alltså i år
femårsjubileum. OKEI har idag cirka 180 medlemmar av väldigt varier
ande årgångar, och antalet ökar stadigt.

Målsättningen med föreningen är att medlemmarna skall kunna träffa
varandra under mer eller mindre seriösa tillstå1lningar och där kunna
diskutera livet och hur bra det var då man läste. OKEI anordnar kalas,
studiebesök, pubträffar, teaterbesök, sillfrukostar mm med jämna och
ojämna mellanrum. Aktiviteter som skall passa medlemmarna som har
varierande ålder, arbete, kön, tid, lön, bil och skostorlek.
Det är en fördel att inte har alltför komplicerad verksamhet utan att bara
se till att medlemmarna får träffa varandra ibland och bli informerade
om vart folk flyttar. Direkt efter examen är behovet stort att träffa gamla
kamrater från Teknis, sen avtar det kanske ett par år för att sedan åter
öka när saknaden sätter in. Blir du medlem i OKEI när du tagit examen
så kan du engagera dig hur lite eller hur mycket du vill i föreningen men
ändå ha en viss kontakt med gamla kamrater·, sektion och Teknis.
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i stadgarna att medlem i OKEI skall kunna köpa öl på av föreningen och
OKEI ordnade arrangemang till det pris som gällde på sektionen då per
sonen blev medlem. Detta är en förmån som kan vara väldigt mycket
värd om den utnyttjas till "fullo".

Inte mycket att fundera över alltså, bara att gå med när du har examen!
Men vänta nu, varje år ordnar OKEI ett värvningskalas för medlemmar
och E-Osquarulda som närmar sig examen. Nästa kalas blir i vår, men
det kan vara värt att notera i almanackan redan nu.

Har du några frågor om föreningen eller öl så kan du ta kontakt med
mig, Peter Davidson E-83, det är jag som är ordförande 91/92. Men det
finns en möjlighet till, nämligen att prata med OKEis utsände på sek
tionen, vice ordföranden. Vice kan svara på alla akuta frågor och hänvi
sar resten till oss i -styrelsen.
OKEI och Elektro ordnar även en del gemensamma aktiviteter. En ge
mensam aktivitet var Spexföreställningen med förkör i Tolvan den 14
december. Det kommer säkert fler! Kanske har du sett OKEis tavelram
som sitter på anslagstavlan i Tolvan, där sitter allmän info om OKEI
samt det senaste utskicket vi distribuerat till medlemmarna. Där gör vi
även reklam för vad som är på gång i form av mer spontana aktiviteter.
Titta alltså där med jämna mellanrum!

Välkommen till livet & verkligheten!

9�- �

Peter Davidson (ordförande) 08-720 10 OS

En fördel med att gå med i OKEI är det prisgaranterade ölpriset. Det står
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Det ryktas att ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SNO skall kontakta Ulf Strömgren 08/768 45 62 snarast. ...
... det nu har tillkommit ett nytt låne ex. av Ove R. All.
Det ryktas att de var bättre förr;de i blindstyret alltså.
Pripps special brew gjorde att antalet slutna vomerigar slog
alla tidigare rekord
.... ... URF S1ROMM HAR SUPIT BORT SIN SÅNGBOK!?!
... Magnus SKA ringa URK STROMMIS
...BRUNO har börjat härja på festerna
Jacob skall få blödning snart
F. Jompe tackar konglig Pontus ...
John har svampiga lår ...
Johanna och Cecilia bara bakar...
Kalle och Mats missade större delen av PPIIICKKKKK.........
Baksidan kom fram på funkgasquen...
Påmian trodde på nattsällskap...
Styrelsen inte längre är beslutsmässig...
Magnus har ringt...
SNOUffe
DoqnOllan är nöjd trots Doqumentären •.•
Pappersinsamlingen vägrar gamla tentor. Bättre är att ge dem
till ARKIVARIEN i ARKIVET!!
Bim B. och Konrad F. fastnat för varandra
Det var bättre förr...
Att Krakus körde på sin egen KS ! (källa : E-91)

Namn & Nytt
Anna Boye-Möller
Ture Nermans gränd 6 , nb
112 37 Stockholm
tel 08-6547784

Farbror Ronny:s
sagostund

Det var e: :�lg en vacker fotomodell somJ:t.�if:�e en rik
tenisstjärna. Efter .att tennisstjärnan hade J;ijudit flickan på
lite mystiskt vitt"pu.lver så följde hon viHfgt med honom
upp på hans hotell�kyit. När de väl �ajlkommit upp på
rummet så sa tennisstjt4pan (vi karjifortsättningen för
enkelhetens skull kalla h�11om föt'28-åringen) att flickan
skulle sätta sig ned medari �1:1rn sittte på sig något bek
vämare. När 35-åringen koaj tjJ}baka hade han precis som
han hade sagt tagit på sig någåt pekvämare nämligen
lädertrosor ock kedjor� fotomodel}�Il flämtade högljutt
och frågade - Vilke11}for CENCUR qµ har.
- Det är för att j.:ig �k� kunna CENSDR'. q�g bättre.

- Och vilkenstJfcENCUR du har. Sv�dJJ1on flämtande.

Och segt ;å tog 35-åringen tag i flickan och t�l'SSUR i
henn�fCENCUR så att hon började CENCUR. Eft�r ytt
tag),å CENCUR 25-åringen och CENCUR CENCUR .\
.
CENCUR CENCUR.

Ris ...

...till Björn Grönvall på NADA som tog 1 2 veckor p å sig
att rätta Simulatentan

Lukas Holm

� Ros ...

... till alla i SRKB för allt jobb ni har lagt ned i SRKB:s
styrelse

Opublicerbart
Emissionen har fått mycket kritik för att vi inte
har gett JQ och hans likar fritt spelrum. Så för
första och sista gången i Emissionens historia kom
mer här något som ingen tar ansvar för.
tWhat did the Elephant say to the naked man?
4 y�te, but can you eat peanuts with it?
.
Wfiåt do you call a nun in a blender?
- TWi$ted Sister

What'� i�. difference between light and hard?
1) It's light �ll day
2) Y ou can sleep with a light on.
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What do you '!Vith 365 used rubbers?
>
- Make them inlQ:a tire and call it a Goodyeart ·

What's the differ;iidt.between "ooh" and "$.H;'.?
····· .·.·
- About three inches/\

What's the difference B�tween a light
woman?
- You can unscrew a light bµJj).
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bJiib and a pregnant

·w

Two old guys wonder if ther;t� påi�ball in heaven and promise
each other that the first to gettti�f� will somehow let the other
know. A week later one of tbeffi . A week after that he con
tact his friend on Earth ang.:Såys: "Je%, I've got som good news
and some bad news. The gbod one is tti!,l,t here is baseball in
heaven. The bad news is)hat you are pi1*�ing on Friday.

dies...

Which of the followirt� ' �ords is out of pthte:
wife, dog, meat, bJtjW job?
<
\
-Blow job, caus(:l you can beat your wife, youtan beat your dog,
you can beat yqgf meat, but nothing beats a blowi9b.

Why does aq �lephant have four feet?
- Eight in�Ms isn't enough.
· :< :- : ·

Gir! in i:rirl:;ic store: "Have you got Hot Lips on a ·-- ·-,,
Decca?f .
Cle��?No but I've got hot nuts on a nine-inch pecker."
GifJ("Is that a record?"
9J�rk: "No, but it's better than average."

