Redaktionssidan
Framkrystad ledare
så känner du att du vill
tillbringa en lördag i
månaden i trevligt säll
skap så hör av dig!

Chefsemitteur
Anders Wikström, E92

Så var det då dags för ett
nytt år, ny termin, ny
chefsemitteur och ett nytt
nummer av Emissionen.
FÖRUTOM LITE STRUL med
sidorna har det gått förvånans
värt smärtfritt på dagens klipp.
Vi ser ut att bli färdig före mid
natt vilket inte hör till vanlighe
terna.
Jag hoppas att det inte är något
som har glömts bort och inte
kommit med i det här numret.
Vi har fått två nya Emitteurer,
Micke och Danne, vilket är v ä l 
digt trevligt. Jag hoppas att de
inte har blivit bortskrämda av det
för dagen något ostrukturerade
arbetet, utan kommer tillbaka till
nästa klipp. Vi har plats för fler,

kommer
Emissionen
inte att genomgå några
radikala förändringar
under det här året.
En nyhet har vi dock,
Uffes artikelserie om
Monty Pythons historia,
vilken förhoppnings vis
skall bidraga till lite
nöjsam läsning när du
blivit less på den ibland
något mindre nöjsam
ma läsning som erbjuds
i alla kurser.
Har du något material
som du vill roa Elektro
sektionens medlemmar
med så står det här ned
an hur du skall göra,
alla bidrag mottags
tacksamt.
Det var våldsamt vad
det var svårt att komma
på någonting att skriva
om, jag får nog göra en
mindre ruta i nästa
nummer så jag slipper
försöka krysta fram en
massa junk för att fylla
ut den. Nu har jag i var
je fall lyckats.

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att
täcka sektionens verksamhet samt att förmedla information och
nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till
tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel re
dan är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det bara att
skicka över det med MAIL till EMISSION på Elmer och Elin.
För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett decterm
fönster på VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga
produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du
skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i insänt material (lägga till rubriker tex). Vi
kan också ta emot en text på Mac-disk.
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Nr 11994 Årgång 29
Utgivningsdatum: 9 /2
Adress:
Emissionen
THS
10044 STOCKHOLM
Besöksadress:
Drottning Kristinas väg
37F
Telefon:
08-213118
Tryck:
Axept
ReklamproduktionAB
Upplaga:
1000 exemplar
Nästa manusstopp: 16/2
Framsida:
Åsa slickar glas
av Mattis
Baksida:

Extreme tacocloseup
av Anders

Redaktionen
Chefsemitteur:
Anders Wikström

E-92

618 47 61

Emitteurer:
Daniel Helander
Christian Jansson
RasmusKaj
9lof Lindqvist
Ötjan Ljungqvist
Mikael Odberger
Mattias Sandström
Mie Sörqvist
Ulf Wallentin
Stefan Wamqvist

E-93
E-91
E-91
E-92
E-91
E-93
E-92
E-91
E-93
E-92

720 28 12
664 68 85
768 16 16
758 82 47
580 146 49
83 76 95
749 04 02
583 528 07
756 89 01

Medarbetare i detta nummer:
Dag Ekengren
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brev
fack i Xll:en, i vår brevlåda (som finns lite spora
diskt) eller till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl
12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver
en extra behandling. De kan lämnas i Emissionens
brevlåda eller direkt till en ernitteur.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.

Ordförandes ord
snart offrat ett halvår av sina studier
och den blir jättebra, det jag har sett.
De kommer att ha ett möte dit alla ska
kunna komma och tycka.

Hej på er allihop. Den _kom
mande artikeln är skriv�n av
er nye ordförande. Jag heter
Mattias Nyren, är E-91:a. Det
betyder att jag tillhör en utav
de förlorade generationerna,
enligt STVLE i varje fall.

Någonting annat som kommer här i
vår det är flytten. Vi ska äntligen flyt
ta hem till 12:an igen. I början av juni
går flyttlasset tillbaka. Och detta till
nya stora fräscha lokaliteter. Vi får de
lar av D-sektionens gamla lokal så att
Vext-rummet blir mer än dubbelt så
stort.

NÄ NU SKA VI INTE prata om mina
studier, det finns så mycket roligare
att prata om. Till exempel julen.
Mycket mat blev det, och sova gjorde
man också. Det är tur att idrottsledar
na fixar ett sektionsmästerskap i inne
bandy snart. Vi spelade för ett tag se
dan. Efter fem minuter kände jag att
hjättattacken på väg. "Tur" att det
bara var 55 minuter kvar.
Under julen var det inte bara trevliga
saker som hände. Någon id..t var inne
i vår fina Xll och bar iväg kassaskåpet.
Det väger ett antal hundra kilo, så det
var troligtvis Knarkar-Kurt och
Anabola-Ansgar som gjorde det. Det
står mer om stölden på annat håll i
tidningen.
Jag vill dessutom passa på att kalla till
årets första SM, den 22 februari. Lägg

Elektrosektionens nya ordförande.

Nu närmast i tiden händer det inte så
mycket, tror jag. Förutom den nya ex
tra kvällskursen i Matmet, för oss i
forskargruppen. Dvs vi som mycket
ingående studerar utbildningen här
på KTH och då speciellt. på Elektro. I
forskargruppen ingår bara de som of
frar allt för utbildningen och går kur
serna minst två gånger.
Ha det bra,

detta datum på minnet. �La. så väljs
nya förfaddrar och ny ÖSK. Dess
utom hoppas jag att den nya stad
gan kommer att behandlas. Revide
ringsgruppen jobbar dygnet runt för
att få stadgan riktigt bra. De har

Mattias

Västerås ordförande
Elektro i Stockholm har bemött oss på
ett positivt sätt detta läsår. Vi har fått
ett eget ord i Emissionen, vi har fått
komma på nOllegasque, trots att vi
har varit fler i år än tidigare och nu
mer är vi medlemmar i kåren på KTH.

Nu är jullovet slut. Man har
förhoppningsvis fått nya kraft
er under julen. De kommer att
behövas.
FÖRE JUL togs ett beslut att IFAS
skulle läggas ned. Numer är det upp
till var och en att skaffa fram böcker
till varje kurs. Därför har vi bestämt
oss för att vår bokbeställningen får gå
genom ViVet. De som är intresserade
får beställa genom sitt klassombud.
Sedan beställer vi böckerna från kom
pendieförmedlingen på KTH, oavsett
pris.
Det är dags för ViVet att förnya sig. I
början av februari skall årsmöte i Vi
Vet hållas. Då kommer ny styrelse att
utses, och ettoma kommer att få ta
vid. Alla poster; ordförande, sekrete
rare, kassör, PRatare, flämtare, öfvrig,
stugfogde och beerikare kommer att
väljas.

Det börjar bli dags för oss att bjuda
tillbaka. Och det ska vi göra. Plane
ringen inför årets Gurkagasque har
börjat. Den kommer äga rum i slutet
av april och den kommer, som det ser
ut idag, att vara något annorlunda än
förra året.
Jag och hela ViVets styrelse får tacka
för oss, och vi önskar efterträdarna
lycka till"!
Magnus tar i med sina nya krafter.
I år har arbetet i ViVet varit normalt.
Vi har upptäckt att antalet beerikare
har fått utökas till tre, då antalet ele
ver har ökat. Antagligen kommer
ytterligare en beerikare behövas i
höst.

Magnus Björklund
OrdfViVet
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Viceord

Vice presenterar sig
trosektionen har ett gott anseende hos
andra sektioner och högskolor, kom
mer det en strid ström av inbjudnin
gar. För den som känner sig hågad är
det bara att uppsöka Xllen och titta på
styrelsens anslagstavla, där alla inb
judningarna sätts upp.

Hej, jag heter Maria och är er
nya Vice. Jag känner mig fak
tiskt ny i många bemärkelser.
JAG AVLÄGGER nämligen de mest
heliga löften till mig själv vid två till
fällen varje år. Vid höst- och vårter
minsstarten. I höstas då jag kom till
skolan efter en skön sommar deklare
rade jag stolt inför mina kurskamrater
att det var en ny Maria som hade
återvänt. (Det låter kanske lite mot
sägelsefullt.) Denna nya Maria bedy
rade att hon till och med skulle
komma i tid till morgonföreläsnin
garna. Jag var vid så gott mod att jag
fullständigt ignorerade de skeptiska
kommentarer som mina kompisar
hävde ur sig. Men då de gav mig en
väckarklocka i födelsedagspresent in
såg jag raskt att jag nog inte hade ly
ckats helt och fullt.

Apropå fest, så har vi fått ett vykort
från våra SIK-vänner i Finland. De
uttryckte sin uppskattning över SIK
gasquen och hoppas att vi vill komma
och hälsa på dem i Finland under
våren. Mer om detta i kommande
nummer. Tills dess önskar jag er all
framgång med att uppnå era mål!

Eder (nya nya) nya
V.ordf. Maria
Vice Maria Nilsson

Nya tag
Jag är övertygad om att trägen vinner
varför jag vid nyår beslöt att den nya
nya Maria skulle göra ett försök. (Jag
måste dock medge att jag har sänkt
ambitionsnivån något. Att komma i

II

SIK

tid till andra halvan av föreläsningen
är faktiskt inte så illa.) Men för att
uppnå sina mål gäller det att hitta in
spiration och livsglädje.

P.S. På historiekommittens kalas fick
jag höra många smakprov på väckark
lockor! Om det är någon som har ett
favoritmärke att rekommendera, så
får ni gärna höra av er till mig!! (Bort
sett från dig, kära syster, då ditt
märke inte tycks fungera för någon av
oss.) D.S.

Ett bra sätt är att gå på kalas! Då elek-

,

II

t........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... '

II

II
II

II
II
§
I

Praktikjobb?
Examensarbete?
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Kom på

El arm

II
II

Elektros arbetsmarknadsdag
Onsdagen den 23:e februari, kl. 10.00 - 16.30 i Q-hus 1, plan 3
På kvällen blir det pub för företagsrepresentanter
& intresserade teknologer i Xll:en
ett SRKA-95 arr
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"AB B satsar på att
b attre
.. ta t1·11vara
kv1nnors
•
kunskapspotential"

ABBhar många intressanta arbetsuppgifter för
unga tekniker. Arbeten i främmande miljöer

värl den över, på teknikens framkant, med avancerade tekniska
hjälpmedel , öga mot öga med kun den, med standar d-

pro dukter e ller unika anläggningar. Mångfal den och

valmöjligheterna gör oss unika.
Det finns ytterligare en dimension. Ett
arbet e

inomABBär mer än ett jobb- det

är ett led i den personliga utvecklingen.
Vid en kartläggning av kvinnornas situation inomABBsto d det

klart att den kunskapspotenrial som finns, inre tas tillvara fullt ut.

Genom olika projekt arbetarABBnu för ökad jämställ dhet mellan
män

och kvinnor. Det har bl a resulterat i en jämställ dhetspolicy

som i dag förverkligas i Sverige.
Satsningar görs på kvinnliga nätverk, menrorsprogram mm for
att vidga kontaktnät et, stärka självförtroendet och öka viljan till
vidareutveckling. Vi jobbar också aktivt med att fa fler kvinnor att
satsa på tekniska utbildningar.
För de insatser som startats och delvis genomförts utsågsABB
till Arets Jämställdhetsforecag 1993. I spjutspetsföretag som ABBär
vilja och förmåga avgörande - inre om man är man eller kvinna!
Ett arbete inom ABBär en chans att fa ta del av en kreativ for e
Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

tagskultur med en positiv människosyn.
Mer än bara ett jobb!

jl 1111
,.,1,11

Party

Funkgasquen
eller varför vi alla vill vara funktionärer
Så har då ytterligare en termin
på Elektro börjat att ta slut.
Alla utschasade funktionärer
börjar då med trötta röda ögon
att blicka mot le Grand Final FUNKGASQUEN.

Mången rulle sköts upp i rök, vilket
fick kossorna att förskräckt rygga till
baka och indianernas häxdoktor, alias
Rasmus "GudarnaÄrMedMig" Kaj,
fick ett hårt jobb att förbanna sitt folks
fiender.

Alla har vi varit små...

SOM VANLIGT BJÖD styret upp till
en av Vice ,välplanerad och trevlig
tillställning. Det, med tanke på vädret
något olämpliga temat var denna
gång Kobojser och Indians. Detta gav
de flesta att återigen uppleva sin barn
doms glada dagar, med knallpulver
och indianfjädrar.

Som vanligt skulle det lekas på olika
kontroller, alla (nästan i alla fall) hade
anknytning till temat. Bland de roli
gare måste nämnas krigsmålning och
utdelning av lakrits-fredspipor, häst
skokastning (hela E5 luktade häst),
ärtskjutning och kappridning på
Fysiks borggård. En lyckad krigsmål
ning kunde under kvällen skådas på
Erik Sundberg, den var, öh... speciell.

Målad. Rasmus var sig inte riktigt lik i
långt svart hår och krigsmdlning.

Knallpulver åt folket
Knallpulverpistoler verkar vara en
sak som de flesta ej fick leka tillräck
ligt mycket med under sin barndom.

Mums
Vrålhungriga anlände vi efter att ha
lekt av oss den värsta spralligheten till
Xll:en. där det serverades en trerätters
middag. Vi började med en kall kak
tussoppa innehållande en försvarlig

t

Xopojke. Frekvensnormal var kossan
Belle, alias Sniis.

Kling klang
Samlingen på en vattensjuk prane,
mitt i storm.natten, fick de flesta varm
blodiga mohikaner att skrapa med
mockasinen, kopojkarna värmde sig
med knallpulverpoffar och kohjorden
stod väl samlad, dock ej tyst. Många
och långa timmar måste ha används
till att öva in ett sådant perfekt
råmande. Sniis klocka skulle däremot
behöva ett par timmars grundlig
trimning till.
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Plickplock. Koncentrerade miner pd allas ansikten när skalen skulle fyllas. MAnga sal
ladsblad och gurkbitar hamnade i knät.
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Cool. Johan

Black fack. Till och med kaktusar testade lyckan vid spelbordet.
mängd av antiförkylningsmedlet
vitlök. När Tacos sedan kom på bor
det blev det jubel och pangpang i sa
len. Riktigt mumsigt och dessutom
trevligt att äta. Det tar lite tid att
plocka åt sig alla små godsaker och
fylla sina skalmen vi blev alla propp
mätta och det fanns ändå mat kvar.
Till maten serverades det mexikanska
ölet Sol, med blandad uppskattning,
och Tequila eller Renat. Ingen Funk
gasque utan efterrätt så Styret

serverade brownies med vispgrädde
och nonstop.

Spel och dobbel
I legationsrummet drabbades mången
kopojke och indian av speldjävulen
när möjligheten att spela Black Jack
bjöds. Insats per omgång: en kapsyl. I
baren var flasköl inklusive kapsyl tre
kronor dyrare än utan kapsyl. När
man hade spelat bort sina kapsyler
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kunde man alltid stoppa handen i An
dreas, croupierns, ficka som fun
gerade som bank. Detta funkade dock
bara om man var tjej, Andreas ville
inte ha en massa grabbnävar i sina
fickor. Anders Boström spelade inte
bort sina kapsyler, tvärtom, men så
har han ju tagit mat-staten också...
Skottlossningen fortsatte långt in på
natten med klingade av i takt med att
diligensen rullade hemåt eller att am
munitionen tog slut.

Mie &Mattis

I

Petra & Rocky. Petra höll koll pd kohjorden pd prärien, här har hon koll pd annat.

Duell. Är det bra med stor träffyta när
man duellerar?

Bli funktionär!
7

Studier

StvlE informerar
Så var det dags igen. Nytt år
och nya tag. Dessvärre är vi nu
bara hälften så många som tar
dessa tag. Både Hasse och Lot
ta har slutat
KVAR ÄR BARA Magnus och Christian , och vi vill hemskt gärna ha en
ny arbetskamrat.

·i

Ny studievägledare sökes
Eftersom personalsituationen på StvlE
nu är något besvärlig, söker vi med
ljus och lykta efter en ny medarbetare.
Om.du är intresserad, tveka inte, kon
takta oss omedelbums.

Mottagningstider
Vi har mottagning vardagar 12-15.
Snälla, försök hålla er till dessa tider!
Vi har en massa annat arbete som må
ste göras utanför mottagningstid och
det är väldigt svårt att få något gjort
när man blir avbruten hela tiden.
Visst, vi kör inte ut dig om du kom
mer på konstiga tider, men utnyttja
denna möjlighet endast i akuta fall.

Läs News!

?

StvlE har decimerats. Lotta- har slutat, sd nya krafter behövs.
mation finner du hos oss, eller i News.

Kista-kriget
Det torde vara allom bekant att några
av våra institutioner är utlokaliserade
till Stockholms västra förorter. Dess
värre trivs de som arbetar på en viss
institution där alldeles för bra, och
kan absolut inte tänka sig att hålla nå
gon undervisning inne på KTH. Det
faktum
att
det beslutats
i
fakultetsnämnden, att inga kurser ur
de första 150p skall läggas i Kista,
tycks spela mindre roll i samman
hanget.

Vi på StvlE är lite avundsjuka på våra
kollegor på StvlD. De kan nämligen
mycket enkelt nå ut till de flesta som
går på D. De lägger helt enkelt ut sin
information i News på datan, och D
teknologema läser News. Vi skulle bli
väldigt glada om lite fler E-teknologer
skulle
upptäcka .-'!"!"'"<lett� förträffli�a
'Qi111a'Nc#fl
}t·d
·
medium. Det ar
• ii'
faktiskt inte sär
skilt svårt, prova! E3
Vi lägger, tills vid �s :'.2Glt'9�!
are, vår informa • p8�.
1io2
tion i:
"elektro.diverse".
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Exjobb i Japan
Om du har lyckats
skaffa
dig
ett
exjobb i Japan, kan
du söka stipendium från Svenska- .
an

e
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Datorteknik (gamla)
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Vi på StvlE, StvlD (D har samma pro
blem), och KansELIT gör allt vi kan
för att förhindra detta. Tyvärr har vi
ganska små möjligheter att göra något
konkret, när institutionen vägrar lyss
na.
Vi vet att de flesta teknologer inte vill
åka till Kista. Tala om det för era före
läsare! Vem vet, de kanske fattar till
slut.
Det var allt för den här gången.

Fr 3/6
Må 30/5

Tl l,21-24,41
Tule-KTH

8-13
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ningsdag är 1 1.::::....____________________
mars. Mer infor- Felaktigheter. Tafram almanackan och rätta snarast till ovanstdende.
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Magn. us & Christian
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Slagord & ond saft
Den 19 januari 1994 (borgerlig
tideräkning) var det änlligen
dags för middagen i historiens
förmodligen mest utdragna
helkväll. Förrätten serverades
som bekant för några månader
sedan.
KVÄLLEN BÖRJADE med protest
stämning och idel sura miner. Vår
gamla tolvan hade *de* tagit ifrån oss
med hjälp av löjliga svepskäl. E
teknologerna har därför fått hålla till
godo med ett angenämt alternativ,
som dock är ett provisorium.

Livet i exil
Livet i exil är en ständig kamp mot
mörka makt�_r, som aldrig helt lärrmar
en ur sikte. Aven den �tarkaste uthär
dar bara till en viss gräns.

Historiskt festande
Till slut kunde de mörka krafterna
inte längre hålla tillbaka de atletiska
teknologerna, som stormade mot
Xll:en. Och där blev det: ... KALAS!
Trots att historiekommittens biljett
pengar blivit stulna serverades två
huvudrätter av sällan skådad kvalite.
Riset kunde dock ha varit bättre isole
rat till enskilda riskom. Under mål
tiden visades passfoton på alla del
tagarna (smaklöst!).
Riset klibbade för mycket. Annars
smakade det bra.
Sedan bryter ursinnet ut med okon
trollerbar styrka. Nämnda gräns
hade alltså nåtts just den 19:e för de
allra mest förhärdade av oss. Med
plakat och banderoller samlades de
tappra på Elektros borggård. Stäm
ningen piskades snabbt upp till ett
brinnande inferno. Bland slagorden
på plakaten kan nämnas: "12" och de
mer fantasifulla "Nej!" och "Miss
nöjd". Det fanns många som inte vis
ste riktigt vad de demonstrerade
emot. Dessa hävdade dock högljutt
att de var just- *emot*. Protesttåget
fick sedan full fart från Osquard
Backe, via Drottning Kristinas väg
upp emot den så förskräckligt hata
de eXil:en.

Erik fick vad han tålde del Il. Även
Erik var där ochfestade fdr fullt, som
vanligt.
Protestviljan och stämningen var på
topp. Samtliga höll varandra i händer
na och sjöng 'We shall over-co-o - ome"
två gånger av ren, spontan människo
kärlek. Somliga.var så solidariska att
de sjöng nämnda sång fyra, fem gång
er. Detta är magstarkt även för en är
rad exilkuban.

Historiska droppar får inte gå till
spillo i onödan...

Efter si�tningen var det efterkör i
Xll:en. 01 hälldes upp och ond saft
serverades. En mycket angenäm till
ställning, men vad var teskeden till
för?

Dag Ekengren
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Djävulskt kul
THING! YOU KNOW WHAT TIN
FOIL DOES IN A MICROWAVE
DON'T YOU?!"
"Yes .. "
"Then don't use it. There's only one
thing that protects disks from solar
activity .."
"What's that?"
"MAGNETS. Wrap your disks up in a
pillow case with lots of magnets - So
lar Flares hate that"
"Wow! Thanks"
"No worries at all ... "
Shit I'm good!
STELLANL. Personen pli bilden har inget med artikelinnehdllet att göra.

Bastard Operator
from Hell, del 6-7
lt's Friday, so I get into work
early, before lunch even. The
phone rings. Shit!

I TURN THE PAGE on the excuse
sheet. "SOLAR FLARES" stares out at
me. I'd better read up on that. Two
minutes later I'm ready to answer the
phone.
"Hello?" I say.
"WHERE HAVE YOU BEEN, I'VE
BEEN TRYING TO GET YOU ALL
MORNING?!"
I hate it when they shout at me early
in the moming. It always puts me in a
bad mood. You know what I mean.
"Ah, yes. Well, there's been some so
lar activity this moming, it always
disrupts electronics ..." I say, sweet as
a sugar pie.
"Huh? But I could get through to my
friends?!"
"Yes, that's entirely possible, solar ac
tivity is very unpredictable in it's ef
fects. Why last week, we had some
files just disappear from a guys ac
count while he was working on it!"
"Really?"
"Straight Up! Hey, do you want me to
check your account?"
"Yes please, I've got some important
stuff in there!"
"Ok, what's your usemame... "
He tells me. Honestly, it's like shoot
ing a fish in a barrel. Twice. With an
Elephant Gun. At point blank range.
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In the head.
(Do I really need to tell you the clicky
clicky bit? I think not)
''How many files are in your ac
count?" I ask
"Um, well there should be about 20 in
my thesis writeup, 10 or so with the
data for it, and another 20 or so in a
book that I'm writing"
"Hmmm. Well, I think we caught it
just in time. You've still got 2 files
left... .cshrc and .login. Aaaaaagggg
gghhhh!"
He sobs into the receiver a bit - it re
ally tums my stomach.
"What can I do?" he sniffs
"Ok, do you have any of your stuff
backed up on floppy?"
"Some, but it's weeks old!"
I fire up the bulk eraser.
"Ok" I say "How about I come out and
load all that data onto your account
pronto so you can get some work
done?''
"That'd be great, but it's all at home"
he whimpers. "I spose 1'11 just load it
all in myself tonight"
"Sure. But remember what I said, so
lar flares are bad for disks and ma
chines. Protect your disks from solar
activity to prevent them losing their
data"
"How do I do that? Wrap them in tin
foil?"
"NO! TIN FOIL'S THE WORST

Del 7

So I manage AT LONG LAST, to get a
couple of hours off for lunch, AND,
because I can't leave my desk unat
tended, I get the janitor in and have
him sit in my chair. I tell him that all
he has to do is make sure the receiver
doesn't accidentally get put back on
the hook. He agrees and I'm off.
First stop, the bank. I change a $50
note into quarters and then ask to see
a balance of my account. Then I yank
the power lead out of the teller's vdu.
It dies. I say I'm in a hurry and is the
manager around?
He rolls over like a man-sized twinkie
and asks what the problem is. I say
that all I want is a balance of my ac
counts. I cross my fingers. YES! He
finds the vdu lead out, plugs it in, and
logs in, TO THE MANAGER'S AC
COUNT. Now's my chance - I slip up
against the counter, slopping 200
coins across the counter. The manager
ignores it, but all the tellers dive for
the money. I watch, unobserved, as
the manager types in his password at
the breakneck speed of one character
a minute. At that rate I should've got
$100 worth.... He finishes typing.
"MONEY". What a toughy! Well,
that's my mortgage taken care of to
night. ..
A user that I recognize from
"D(eletion) day '89" approaches. I
think he's going to talk to me. Even
the bank manager is shaking his head
furiously. But it's too late, he stops.
"Um, excuse me, Could you tell me
what is the best computer to buy to
do my thesis on?
?!
Right.
"You've heard of Commodore 64's?" I
ask
"Yes?.."

"Avoid them like the plague! Not
many people know this, but comput
ers aren't made to handle that much
memory - it's over 64,000 things, more
in some cases. It's a recipe for disas
ter!"
"Oh!"
"Try something safe and proven. A
ZX81 with dual cassette drive if you
can get it. The lK ram model. Write
that down. Don't buy a disk drive You know how they're always failing,
but music cassettes last forever!"
"Hey thanks!"
"No worries. What was your
usemame again?"
He tells me. Just in time for D-Day 92.
You'd think they'd leam.
I get back to work and the janitor's
asleep at the terminal. I ask him if he
wants to work here too, but he likes
the ability to bust in on people when
they're in the toilet...
I put the phone back on the hook, and
straight away it rings. I hate it when it
does that, it takes me AGES to get my
walkman phones in.
It's the hottest hosemonster I've ever
met, and she's got a computer prob
lem! I love ·it when that happens!
"What's your username?" I ask
She tells me (as if I didn't know)
Quick as I can I read all her e-mail
(mostly boring stuff), then grep every
one else's mail files for her usemame.
Nothing. Excellent!
"What's the problem?" I ask, all smiles
and charm.
"I can't save my documents, it says
something about space."
"Not a problem for long" I say, and
delete everyone else on the same disk
as her. "You should be fine now.."
"Thank you so much" she gushes. I
make a mental note to do something
to her account again tomorrow. "N o
worries."
The phone rings almost before I've
got it on the hook.
"My files are all gone!" a voice whines
out at me.
"When did this happen?" I ask.
"Just now ... " he says, through the tears
"I see. Well, I wouldn't worry, there's
three days till the end of the semester,
if you work day and night until then,
you should get at least a C-"
He sobs a couple more times then

hangs up. What a wimp.
THE PHONE RINGS AGAIN!
'The screen on my PC is really dim"
The woman at the other end says
"Should I wind the brightness knob
up?"
"NO!" I scream "Don't touch that
knob! Have you any idea of the radia
tion that comes out of that thing when
the knob gets wound up?!!!!"
"Well I..." she says, all uncertain
'TAKE MY ADVICE!" I say "There's
only ONE way to fix a dim display,
and that's by power surging the driv
ers"
The words "power surging" and "driv
ers" have got her. People hear words
like that and go into dummy mode
and do ANYTHING you say. I could
tell her to run naked across campus
with a powercord rammed up her
backside and she'd probably do it...
Hmmm ...
"Have you got a spare power cord?"
"No.."
"Oh well, never rnind, we'll have to
do the power surge idea... Ok, quick
as you can, I want you to flick the
power switch of your PC on and off
30 times"
"Should I take my disks out?"
"NO! Do you want to lose all your
data!?!"
"Oh. No! Ok."
I listen carefully.. ..
... clicky..clicky...clicky .. .. .. ...clicky.
...clicky.. . . BOOM!
Amazing, it probably roade it to 27 the power supply usually shits itself
at 15 or so...
"MY COMPUTER BLEW UP!!!" she
screams at me down the line
"Really? Must've been a dodgy power
supply! Lucky we found out now! Is
your machine still under warranty?"
"NO!"
"Dear oh dear. Well, Best get it re
paired then. Did you backup your
files?"
"Yes, to the system, Yesterday, but all
this morning's work is gone!"
"Oh dear. What was your username,
1'11 just check that your backups
worked ok?"
She tells me....

[lllll\11
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Flytten till Tolvan
Planerna för återflytten till
Tolvan börjar nu ta form. Vi
får tillgång till lokalen månda
gen 6 juni.
DÅ ÄR DET TÄNKT att ett gäng E
Osquar och E-Osqulda skall stå bered
da utanför dörren med hammare, spik
och brädor för att på mindre än en
vecka göra i ordning inför hösten. För
att det här skall fungera, så trampar vi
gasen i botten redan nu.

Rekrytering

tioner eller OM D U HAR IDEER på
vad vi kan ha i Tolvan. Du behöver på
intet sätt vara med i en grupp för att
komma med förslag. Skriv en lapp,
skicka ett email eller slå en signal till
oss i flyttstaben, så ser vi till att det
når rätt person. Det sitter en brevlåda
i Xllen.
Under · flyttveckan är det dessutom
upplagt för underhållning och virr
varr av allehanda sorter a la
Quamevalen. Så ... om du vill arra en
pub, ha spelning med ditt rockband,
laga mat, eller vad som helst, vem vet,
du kanske har en helfestlig karusell ...
HÖR AV DIG!!!

När du läser det här, skall ett antal
gruppchefer vara utsedda. Dessa skall
i sin tur rekrytera folk till en mängd På grund av Emissionens presslägg
planeringsgrupper, som i sin tur skall · ningstid, så kan en del ha hunnit än
bestämma hur Tolvan ska se ut. Du dras när ni läser det här, men huvud
finner en preliminär lista på grupper dragen torde bestå.
nedan. I Xll:en finns en lista med
namn och telefonnummer till grupp Med hopp om ditt bidrag
cheferna. Kontakta dem eller oss, om
du vill vara med och påverka. Obser Flyttstaben
vera, i och med att arbetet är uppdelat
på så många grupper, så kommer ditt Flyttgeneral: Anna Nilsson E-90
08-22 30 03
engagemang inte att vara betungande.
Flyttfogde:
Martin Bäcklund E-92
Hjälpa till
08-664 75 81
Du får gärna hojta till om du kan bi Flyttfågel:
Johanna Larsson E-92
dra på något annat sätt, till exempel
08-91 61 33
om din far äger en möbelaffär, du in
nehar 20 slagborrmaskiner, äger en 12:C:
Stefan Petersen E - 92
penselfabrik, är fena på träkonstruk08-608 12 35
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Lappar läggs i vår brevlåda i Xll�.
E-mail skickas till: Tolvan@e.kth.se

Preliminär grupplista
Bargrupp
Köksgrupp
Apparatgrupp
Vextrumsgrupp
Starkströmsgrupp
Tele, data, larmgrupp
Läskförrådsgrupp
Skåpgrupp
Funkrumsgrupp
Legationsrumsgrupp
Pelarsalsgrupp
Kopiatorrums & entregrupp
Transportgrupp
Återställningsgrupp
Reklam & dokumentationsgrupp
Matgrupp
Erlandgrupp

Kårspexet
eller

Beethoven
eller

En annan femma

Bäfvafår de Konglige, nOllan

Omstart!!!!!

OM KÅRSPEXET behöver egentligen
bara sägas att de som inte redan har
sett det bör skaffa biljett snarast (det
går igen längre fram i vår). Alternativt
så får man skylla sig själv.
Tre av skådespelarna kommer från
Elektro, och de var naturligtvis lysan
de. Det var även de andra andra skå
despelarna, så det var svårt att bara
av skådespelarinsatserna avgöra vilka
som kom från Elektro.
Spexets höjdpunkt var när tre "sven
skar" kom in på scenen för att leta ef
ter någon att välja till svensk konung.
De hittade Jean-Baptiste Bernadotte.
Antalet omstarter var alltför många
för att räknas (>5), och till slut tröttna
de skådespelarna och fortsatte trots
att publiken ropade omstart.
Frdn höger till vänster: Gojan, Jan Christensen och Peter Roos. (Vdra Elektriker)

Örjan Ljungqvist
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Snart är det jul igen

Lusse-Pre
Likt alltför stora snöflingor
konvergerade vitklädda elek
triker mot Xll:en en kall sön
dagskväll i december, för att
få det stora nöjet att gå på det
enda Lussepret i Xll:en någon
sin.
EFTER ATT på något förunderligt

sätt lyckats ta sig in i Xll:en hamnade
man i en till synes evig kö. En evighet
visade sig vara ungefär en halvtimme,
och dröjsmålet berodde på att alla
skulle serveras glögg, stoppa ned sina
julklappar i den stora tomtesäcken
och få en pepparkaka med (förhopp
ningsvis) sitt namn på.

Varmt, varmare, Lusse-pre
När man sen äntligen kom in i pelar
salen så väntade dukade bord på vi
skulle sätta oss vid dem, och de be
hövde inte vänta länge. Vi var natur
ligtvis hungriga, och med rekordfart
delade PR ut tallrikar med utmärkt
julmat. Allsången inleddes nästan
omedelbart, och temperaturen i loka
len steg alltför många grader. Det vi
sade sig att det var lagom att sitta cir
ka en meter från ett öppet fönster, så
jag hade satt mig på precis rätt plats.

Luciarock
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"Oh, it's the Operator"
Kvällen fortsatte, och så även sånger
na. Det visade sig bland annat att
STELLANL, vår systemoperatör, var
där. En sådan chans försatte naturligt
vis inte kvällens frequensnormal Erik,
och Stellan fick glatt ta upp en sång.

Vi hade också celebert besök från
Frankrike. Hon ville inte vara sämre
utan tog själv upp en sång. Jag vet
inte vad hon sjöng Gag fattade inte ett
enda ord), men det lät bra och hon
fick kvällens i särklass största applåd.

Det klart bästa pepparkakshuset i tävlingen. Tyvärr tyckte inte juryn det, menfår
Emissionens utsändefinns det inga tvivel. Möjligen kan mutorna ha haft en viss in
verkan (killar ombeds att intefdrsöka dela ut sddana mutor till mig).

---------------------- iiiiiii:

Jaaa, jag hoppade fdrst. ..

Ringdans
Även om man har roligt (eller kanske
framför allt då) så går tiden, och plöts
ligt var maten uppäten och midda
gen slut. Innan dess hade vi i och
för sig fått se och höra diverse
andra upptåg, men nu var det
dags för dans kring gra
nen. Långdans dit blev
det, och efter att ha
sprungit/halkat/
dragits fram ge
nom halva KTH
kom vi äntligen
fram till granen.
Det blev både ringdans
(eller "konsten att springa
runt en gran så fort som möj
ligt") och "raketen" för att hålla
värmen, men efter en stund så var

Naturligtvis sd var det dans kring granen, och är man mdnga sd fdr man ta en stor
gran.
det dags att återvända till Xll:en.
Väl tillbaka blev det julklappsutdelning. För att få någon så
var man tvungen att tala om
vilka goda gärningar man
hade gjort under året,
men eftersom kon
trollen inte var så
hård kunde man
säga
ungefär
vad som helst.
Det var kanske det
som gjorde att alla fick
varsin trots allt...
Under kvällen avgjordes även
pepparkakshustävlingen, och efter moget övervägande av juryn
bestämdes att tunnelbaneuppgången
hade vunnit. Eftersom några mycket
"vänliga" tillverkare av ett annat pep
parkakshus övertalade mig om att de
ras hus var bäst så håller jag inte med.

Juryn och jag var dock överens om att
det var lite originellt att skriva SRKA97 på modellen av pyramiderna.
När kvällen började övergå i natt spe
lade diskjoceysarna (?) upp till dans,
och människokoncentrationen ökade
väldigt fort på dansgolvet. Hur långt
in på morgonen de fortsatte är Emis
sionens utsände lyckligt ovetande om.
Till slut är det bara att tack PR för ett
ovanligt roligt PRe.

Örjan Ljungqvist

�
��

Ibland är det svdrt att hinna med i
svängarna.

Tvdan i pepparkakshustävlivngen (fast
etta enligt juryn).

Jo, det var sd här alltsd...
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Det var den 5:e oktober 1969,
och för första gången sändes
det nya programmet Monty
Pythons Flying Circus. Detta
blev starten till en epok inom
nöjesindustrin, som i mångt
och mycket lever än idag.
MEN LÅT OSS först, precis som i alla

dokumentärer, gå tillbaks i tiden ett
litet slag, närmare bestämt till 1960.
Det var då som John Cleese började
på Cambridge's Downing College.
Där blev han snabbt involverad i den
lokala teatergruppen Footlights, där
Graham Chapman redan var med. De
började skriva tillsammans. Några år
senare gjorde även Eric Idle entre.
Nästan samtidigt, 1961-62, i Oxford
möttes Terry Jones och Michael Palin
då de båda var inblandade i olika
teaterprojekt. Några år senare var alla
fem författare åt den populära engel
ska underhållningsserien The Frost
Report, med David Frost. Dessutom
var Palin och Jones både författare
och skådespelare i "barnprogrammet"
Do Not Adjust Your Set. Det var däri
genom de träffade Terry Gililiam,
som gjorde animationer i samma pro
gram.

It's • • •

Sammansättning

1969 kom genombrottet. BBC ville
göra en serie med John Cleese, men
Cleese ville arbeta med Palin. BBC
producenten Barry Took lyckades till
slut sätta ihop en grupp som alla var
nöjda med. Den besdtod av Graham
Chapman, John Cleese, Eric Idle, Mi
chael Palin, Terry Jones och Terry Gil
liam, och fick namnet Mony Pythons
Flying Circus.
BBC gav inga direktiv om hur pro
grammet skulle se ut, utan "cirkusen"
fick bestämma själva. Två egenskaper
som de ville ha, var dels en slags
medvetandeström och dels fick inte
programmet vara konventionellt.
Medvetandeströmmen tog till stor del
Terry Gilliam hand om genom sina
tecknade avsnitt mellan sketcher, och
programmet blev allt annt än konven
tionellt.

Skrivfusk
Vad gäller skrivandet, så fuskade de
lite. De tenderade att skriva i de
gamla invanda grupperna Cleese
Chapman, Jones-Palin och Eric Idle
skrev ensam. Det hände emellanåt att
de bröt upp dessa grupperingar, men
inte ofta. Urvalet av material skedde
vid speciella möten, då alla fick läsa
upp det material de skrivit, vilket se
dan betygsattes. När allt material

valts ut var det dags att gå in i stu
dion.
Vardagar arbetade gruppen på
veckans program, skrev och repe
terade. På lördag morgon var det
dags för kamerarepetition, och på
lördag kväll filmades programmet
inför studiopublik. Publiken bestod i
början mest av äldre damer och li
knande klientel, men de lät sig gan
ska snart avskräckas av Pythons oor
todoxa stil(t.ex. bar det första pro
grammet undertiteln Sex and
Violence). De försökte göra allt i re
altid i så stor utsträckning som
möjligt, men det gick inte alltid. En
del filmades också på olika platser
runt om i riket(t.ex. sketchen om
konsten att inte synas).

Favoriter i repris
I alla omgångar av Monty Python
som sänts, har ett antal återkom
mande favoriter förekommit. En av
dem hör ihop med rubriken.
Den så kallade "It's-mannen" var
med från allra första början, och
återkom sedan i nästan alla pro
gram. Han var en sliten figur, som i
början av programmet gick fram
mot kameran för att presentera det,
men aldrig hann säga mer än '1t's..".
Hjärnan bakom denna figur, och den
som spelade honom, var Michael
Palin.
En annan del av Monty Python som
blivit välkänd är signaturmelodin,
The Liberty Bell March av John
Philip Sousa, en amerikansk tonsät
tare och dirigent.
Musikvalet skedde, som mycket an
nat, spontant. Palin och Gilliam satt
och lyssnade ig�nom massor med
musik. Plötsligt så dök "Liberty Bell"
upp, och de bestämde sig. Efter detta
förknippas marschen mer med
Monty Python än upphovsmannen
Sousa.
Detta är första delen i en artikel
serie om Monty Python som kom
mer i Emissionen under -94, så håll
utkik efter Emissionen nr 2-94!!

Jones, Gilliam, Jones, Chapman, Palin och Idle under Life OJ Brian-filmningen.

Ulf Wallentin
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Det kom ett brev ...

Joj s betraktelser
Så här vid årets slut skulle jag
inför mina uppdragsgivare,
teknologerna vid Kgl. Elektro
sektionen vilja sammanfatta
mina erfarenheter, mina sorger
och glädjeämnen, mina visio
ner.
ÅRET BÖRJADE I djupaste moll. Ef

ter Tolvans stängningsfest den 12 ja
nuari på morgonen gick också jag i
XIIl. Avskuren från allt samröre med
mitt kära Elektro, mitt enda sanna Fä
dernesland. Allt djupare sorg, livsle
da; landsflykt, klosterdrömmar i Salz
burg under tre sensommarveckor. Se
dan så sakteliga tillbaka till livet;
assistent i inledande kurs för lantmä
teri, envariabel och algebra för flyg.
Och det förlösande telefonsamtalet:
Lars F.Nozkberg behöver dina tjänster
igen.
Hade aldrig vågat drömma om att få
sätta min fot i Q-huset. Men jag hade
fattat ett beslut redan i maj, maj 1993,
som en reminiscens av maj 1968, min
barndoms vår: Att lämna allt det gam
la bakom mig, att bli en ny människa,
befriad för alltid från Hallen onde
ande.

Det måste i systemet finnas någon
drivkraft mot förbättringar, för att det
inte ska stelna, och det är konkurren
sen. Och detta saknas om något på
KTH.
Drömmen vore en Elektrosektion
byggd på McDonalds's principer: att
belöna alla, som hittar på förbättring
ar; att det alltid finns något, som kan
göras bättre.
Detta är min vision för E-2000, som
jag kallar den:

E-2000 - en vision
Elektro har flyttat ut till Kista och bli
vit en självständig högskola. Högsko
lan fungerar som ett modernt förtag.
Studenter och lärare betraktas som
likställda anställda. Var och en har en
egen arbetsplats med datorterminal,
komponentskåp mm. En så trygg ar
betssituation som möjligt skapas, så
att man inte ständigt ska behöva fruk
ta att mista studiemedlen.

Det finns enligt min mening en djup
paradox i människan: De som längtar
mest intensivt efter frihet blir ofta de
värsta diktatorerna. Ta vetenskap och
teknik som exempel. Det som började
som en gränslös, barnslig upptäckar
glädje slutar med förtryck och förlöjli
gande av oliktänkande. Hur kan man
till exempel bli som Hallen? .
Jag har upplevt det själv och förstår
mer och mer, att detta är en del av
den mänskliga naturen, som vi har att
dras med. Varje människa vill innerst
inne behärska sin omgivning. Och då
hjälper inga modeller, sådana som oli
ka typer av idealister skapat.
Tvärtom bör man sträva efter någon
form av maktdelning. Detta insåg
också Amerikas grundningsfäder, och
därför har USA förblivit en demokrati
under mer än 200 års tid - den enda
hittills lyckade revolutionen. Att inte
gå till ytterligheter är A och 0, något
som väl uttrycks av det mest genuint
svenska begreppet, som finns, ordet
"lagom".
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Tänker man efter litet, så inser man
ju, att dagens situation, då man prak
tiskt taget när som helst kan diskvali
ficera sig för studiemedel genom att
missa en enda tenta, vore helt otänkbar
i det civila arbetslivet. Snarare mot
svarar det förhållandena i Gulag eller
motsvarande
fängelseinrättningar.
Studiemedel ska självfallet ges till
alla, som följer studierna allvarligt. 20
poäng per år kunde vara ett rimligt
prestationskrav för att få fortsatta stu
diemedel.
Dessutom bör kurserna utsättas för en
offensivare skärskådning, än vad fal-

let är idag. Teknologerna ska kunna
klaga på allt till en oberoende, neutral
instans. Klara normer för tentarätt
ningar med reella möjligheter till
överklagan måste skapas.
Förslagsvis ska alla kurser läggas på
anbudstävlan. Också ett modernt
elektronikföretag ska kunna lägga an
bud på t ex signalteori och liknande
kurser. Då skapar man incitament för
att kurserna ska bli bra och aktuella.
Det vore också lämpligt, om revidera
de kurser först hölls för en referens
grupp, utgörande av institutionens
samt
frivilla
forskarstudernade
teknologer. Tvärr är allt för ofta de ak
tuella kursdeltagarna ständigt "refe
rensgrupp". Allt kursmaterial ska gi
vetvis finnas på diskett; då man hittar
lättare.
Alla studenter, som har frågor och be
höver hjälp att lösa något problem,
ska också få nödvändig handledning.
Det ska vara en lärares skyldighet att
ta sig an alla teknologer, som har frå
gor, när som helst. Man ska ju smida
medan järnet är varmt. Alla ideer må
ste tas till vara.
En positiv anda måste vara målet,
som alla jobbar för. Eftersom det, pre
cis som i ett företag, uppstår relation
sproblem, måste det utövas en aktiv
personalpolitik med gemenskapsska
pande aktiviteter. Det låter sig förstås
lätt sägas, men man kan ju t ex före
ställa sig, att lärarna deltar i
Quamevalen, själva tenterar de kurser
de undervisar i, gemensamma idrotts
arrangemang, fester m.m. Men sedan
måste förstås studenten och läraren
ibland vara sig själva. En lämplig
blandning av roller, så att inget stel
nar till kanske.
Det viktiga är, att målet med studier
na ställs i centrum: att hjälpa var och
en att odla sin speciella talang, att hit
ta just sin egen begåvning. Inte att
trycka ner.

Joj

P.S Som ett tack för allt Elektro fått
betyda för mitt liv håller jag i vinter
en serie seminarier, då jag steg för
steg avslöjar Hallens lögnaktiga sy
stem. Jag blev överliggare, för jag ville
förstå allt jag lärde mig, och Hallens
läror gick verkligen inte att förstå.
Därför avslöjade jag dem till sist - fast
det tog 16 år av mitt liv. Men nu har
äntligen frihetens timme slagit, släpp
teknologerna loss, snart är det vår!

--------------------- eiöiiiiiii:

Information från tolveriet!!
TILL AIT BÖRJA MED "Uill jag
önska alla Elektriker en god fortsätt
ning på det nya året.

Inbrottet
Som de flesta kanske hört ryktena om
hade vi inbrott i Xll:en på julafton.
Detta innebär att någon slog sönder
funkrumsdörren och bar med sig kas
saskåpet, som innehöll mycket peng
ar, en del nycklar samt diverse pap
per. Nu har kassaskåpet återfunnits
av Täbypolisen, och tillsammans med
det ett antal PR-kvitton, tolveripärmar
(yiippii!) samt tre st värdelösa nyck
lar. Vi tackade dock nej till kassaskå
pet. Det var ganska "odugligt". För
tolveriet har det inneburit en hel del
jobb, främst med nycklar och nyckel
kvittenser.
Slutligen; har du hört eller sett något
av intresse ang. inbrottet, kontakta
mig, kansliet eller polisen.

Funkrumsnycklar
När nyckelkvitteringspärmen var
borta var det svårt att veta vem som
hade nyckel. När den sedan kom
tillbaka blev det bråttom att samla in
alla nycklar. Är du en av dem som
inte skall ha en, se till att du lämnar
den till MIG.
Dessutom försvann alla "extra" nyck
lar. Därför har det varit lite svårt för
alla funkisar att få en nyckel. Jag har
försökt lösa alla akuta problem. Hop
pas ni klarat er.
Att köpa nya nycklar samt en sk kär
na kostar ca 2000:-, och vi får inte ta
med oss nycklar och lås tillbaka 12:an.
En ny kortläsare av den typ (fast för
lite färre kort) vi har nu kostar ca.
5000:-. Och den har vi troligtvis ingen
nytta av i nya 12:an. När ni har den
här tidningen i handen hoppas vi
inom tolveriet ha löst problemet ge-

Innebandy

nom en gammal kortläsare från Q (av
hålkortstyp) lånad av Systemgruppen.
Vi får hoppas att snålheten inte bedrar
visheten.

Kläder
I kopieringrummet ligger en himla
massa kläder. Förutom att utgöra ett
trist inslag i Xll:en, utgör de en ganska
stor brandfara. De kan lätt hända att
de blir liggande över de el-element
som ligger där.
Därför vill vi att ni som har något där
tar reda på det. Annars kommer det
att försvinna (genom sk bidrag till det
ökande sopberget).

Köken
Q-köket saknar tydligen prylar!. trots
att det hela tiden skaffas nytt. Ar det
så att folk inte diskar dem efter sig, så
att de får fötter och vandrar iväg? El
ler kanske rent av någon som stjäl
dem?? Men ett stort tack till Masoud
för att han fixar i Q-köket.
I XIl:ens kök verkar det också vara lite
oordning, men jag har inte hört så
mycket klagomål därifrån. Men en
sak vill jag klaga på. Om det tex inte
finns plast i soptunnorna kan man lätt
hämta nytt i tolveriets städskåp i pe
larsalen. Så snälla, inga gamla matre
ster i soptunnorna.

Förlåt, men vi jobbar på det
Tolveriet har inte skött sig så bra de
första veckorna, men det är alltid lite
inkömingstid på en ny besättning.

Slutligen...
...hoppas jag inte att jag gnällt för
mycket. Och snälla ni, tolveriets "per
sonal" försöker också ta tentor. Fixas
inte allt på tre röda, så ha tålamod.
Och eftersom vi skall flytta från Xll:en
inom ett halvår känns det inte alltid så
akut att fixa.

Turnering

Vi/jag är även tacksamma för respons
från er. Det går alldeles utmärkt att
maila mig på:

e92_spe@elixir.e.kth.se.
Eder 12:C Stefan Petersen

EM avgörs 19 feb i KTH-hallen
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De nio funktionärerna

Styrelsen 1994
I Emissionens samlarserie kommer här del 1: Styrelsen -94. Klipp ut dem och vårda dem ömt,
vem vet hur mycket de kan vara värda om tio år. Byt med dina kamrater och samla ihop tre Ord
föranden eller fyra Öfvrig för att förgylla din vägg hemma. (Alla återfinns inte på denna sidan,
utan Che sitter på sid två. Andreas Grunder får inte vara med eftersom han inte är nyvald.)

I

Kassör

Ordförande

Mattias Nyren, E91

Klubbmästare

Magnus Gustavsson, E92
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Tolverichef

Stefan Petersen, E92

Anders Corlin, E90

Öfvrig

Louise Langenskiöld, E93

Vice Ordförande
Maria Nilsson, E92

Källarmästare
Magnus Almquist, E92

_________________..;____ iiiiiii:

December SM

I början av december hölls
som brukligt december-SM.
Det var då dags att välja nya
funktonärer för 1994, blandan
nat ny styrelse.

NÄR 1993 ÅRS STYRELSE sent om
sider fick igång sitt sista SM avver
kades dagordningen raskt punkt för
punkt.
Under punkten meddelande in
formerade stadgerevideringsgruppen
meddelade att de ej var färdiga, men
att de nog skulle bli det till nästa SM.
Förlusten för svinnet av bullar och
glass sades bli så hög som 15000 (fem
tontusen!) kronor. Styrelsen med
delade vidare att de tagit beslut om
att avsätta 5000 kronor till Anders
Tillings Minnesfond.

När mötet kom fram till punkten val
av funktionärer ställde mötet frågor
till kandidaterna för att se vad de var
för kufar. Till svar gavs många starka
vallöften, tillexempel "jag lovar att un
dersöka möjligheten att verka för... ".
Läs till höger vilka mötet ansåg kunna
ge tillräckligt trovärdiga löften.

Anders

Styrelse

Ordförande
Vice Ordf
Kassör
Sekreterare
SNO
12C
Kluli:>mäslare
�
�
Ofvrig

Mattias Nyren E-91
Maria Nilsson E-92
Anders Corlin E-90
Jörgen Johansson E-91
Daniel Karlsson E-91
Stefan Petersen E-92
Magnus Gustafsson E-92
Magnus Almquist E-92
Anders Wikström E-92
Louise I..angensköki E-93

övriga helårsfunktionärer

Fan & Rått AnnaRehnström E-88
Revisorer Örjan Ljungqvist E-91
Johan Asplund E-89
Carakarl
Tom Salonen E-91
Esquadergeneral
Magru:s Nordstrand E-92
ÖV. l..oonise
Sångfågel
StURe
AMSE
IntSek
�

Björn B�ngtssonE-92
Cecilia Örtenblad E-91
Martin Bäcklund E-92
Johan Lindberg E-90
Vanessa Troncoso E-92
Peter Siljerud E-92

Flyttstab

Flyttgeneral Anna Nilsson E-90
Flyttfogde Martin Bäcklund E-92
Flyttfågel Johanna Larsson E-92

Halvårsfunktionärer

Lill-StURe Georg Kullgren E-91
___...___Vice lntSek Annika Kihlstedt E-93
,,,..
Vice Idrottsledare
Ola Ramström E-92
Vice Tolverichef
Mats Kvickers E-92
Kopiateurer Ann-Marie Lööf E-92
Jacob Holm E-93

Arkivarie Carl-Johan Larsson E-90
Erik de Pomian E-90
Tiltad
Hoftorskar Simon Jonsson E-93
Christian Braun E-93
Porträtteur Henrik Engdahl E-92
Vice Källarmästare
Erik Armeren E-92
Qulturattacheer
Susanne Beckman E-93
Cecilia Ohlsson E-93
Johan Hjort E-93

Frequensnormal
Jörgen Johansson E-91
Jacob Holm E-93
Playboy
Musikborgarråd
Martin Franzen E-93
Källarnissar
Frecrik Carlsson E-93
Peter Sz.ab6 E-93
Walter Schyberger E-93
Jonas Ohre E-92
Strängare Magnus Kjelander E-89
Tanqbartender
Daniel Kahlin E-92
Ploppomateur /Cigarettflicka
Jocke Petersson E-92
Johan Tägt E-92
O:ttraireHxhd'Olrer E-93
Pajpia
Tolverinissar
Anders Rehnvall E-92
Mattias Ånstrand E-92
Andreas Eldh E-93
Mikael Svender E-93
Hjultomte Andreas Andersson E-92

Vill du bli funktionär?
Nästa chans är inför höstterminen.
Intresselappar ska vara inne före
maj-SM.
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Pengar på banken

Inbrott i Xll:en euer Revisorn gnäller
UNDER JULEN så var det inbrott i
Xll:en och tjuvarna stal då även vårt
kassaskåp som stod i Funkrummet.
Det här skåpet skall normalt bara in
nehålla nycklar och dagskassor från
Källeriet och PR med flera. Tyvärr var
så inte fallet den här gången utan det
fanns ungefär 30 000 kr där. De peng
arna och lite nycklar mm är nu borta
och lär inte återfås.
Som sektionens revisor blir man na
turligtvis mycket ledsen och upprörd
när man får höra talas om detta. Det
är faktiskt lika mycket pengar som
sektionen får in i terminsavgifter som
nu försvunnit. Min första känsla var
ilska i kombination med upprördhet.
Men· efter ett tag börjar man ju tänka
efter litet.
Det som har hänt har hänt och kan ty
värr inte göras ogjort. Men detta får
ALDRIG hända igen. Men hur skall vi
då förhindra detta ?

Vi tror att du är:
•
•
•
•

Några förslag som kommit upp i dis
kussionerna kring detta är:
• Införskaffa inget nytt kassaskåp så
skapas det ingen falsk trygghets
känsla.
• Om vi köper ett nytt kassaskåp nå
gon gång i framtiden måste det tyd
ligt framgå för alla som har nyckel
till det att pengar inte får förvaras
där någon längre tid och definitivt
inte under helger eller tentaveckor.
• Varje verksamhet som hanterar
pengar måste ha klara rutiner för att
få in dessa på banken så fort som
det är praktiskt möjligt.

• Sätt hellre in pengarna på ditt eget
bankkonto om du inte har möjlighet
att sätta in dem på sektionens (eller
vet hur man gör). Sektionen går mi
ste om räntan även då de ligger i
kassaskåpet eller i byrålådan hem
ma.
Detta kräver att de instruktioner som
varje funktionär förhoppningsvis har
kompletteras med en ekonomisk bit.
En del har redan mycket bra instruk
tioner medan andra behöver komplet
teras vilket vi revisorer skall försöka
hjälpa er med i framtiden. Ring gärna
och fråga oss om du har några frågor.

• Se till att sprida information om att
det inte finns några pengar liggande
i kassaskåpet eller någon annan
stans (vilket det ju inte kommer att
göra om vi följer ovanstående re
gler) så att vi inte råkar ut för fler
stöldförsök.

E92 eller äldre
Intresserad av att hjälpa din medteknologer
Glad och trevlig
Bra på att ta egna initiativ

Mats Strålberg
Revisor-93

Vi erbjuder dig:

• Spännande arbetsuppgifter
• Obegränsat med arbete
• Schyssta arbetskamrater

Om du är intresserad, kontakta St�lE omgående!
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En aldri g sinande ström

•

.

,

VATTE N FALL �
�

Studier

SNO ra pp orterar
nom för hans insatser under 1993.
TACK Mats.
Det är inte så mycket nytt under SNO
solen just nu men det skall väl börja
blåsa här också.

Hej och välkomna till en ny
härlig vårterm.in. Nytt år och
ny SNO.

Namn: Daniel Karlsson
Ålder: Ganska ung
Längd: 190 cm
Skonummer: 44
Fritid: ??
Intressen: Jakt, fiske, segling.
Hoppas att alla har motionerat bort
"överskottet" av julmat vid det här la
get. Själv väger jag mig aldrig men
mår förträffligt. Mycket skinka blev
det. Bland annat delar jag Mats intres
se för mat. När jag ändå är inne på
Mats vill jag rikta ett stort tack till ho-

Studieresultat

••

NYHET FOR E-91 OCH
YNGRE !
Det är med glädje man nu
hur
kan
bevittna
vi
teknologer får den stora yn
nesten att få stora delar av vår
utbildning i Kista.

som helst så slipper man i alla fall
Xll:en, kåren, Q-huset och andra
junkiga ställen där man kanske må
ste stöta på vänner, riktigt student
liv, billiga priser och annat studieo
motiverande.

I SENASTE BULLETINEN kunde
man läsa en riktig proffsig kampanj
med öl och macka, för att locka ut
oss. Det kommer väl inte bli så svårt
när det finns så många fördelar.

Mysig framtid

Tänk hur oerhört mycket man kom
mer få uträttat under de ca. fyra tim
mar extra man kommer tillbringa på
t-banan i veckan, om man till exem
pel läser en kurs a' två förmidda
gar /veckan. Förvisso hinner man
inte äta lunch, men i tider av sänkta
studiemedel är det väl ett plus ?!
Dessutom kommer den stora massan
pendlande E-teknologer göra SL en
stor förtjänst, vilket knappast en e n 
sam arbetstyngd föreläsare kan göra.
Tänk också hur varierande dina in
köp av kursmateriel kommer bli, ef
tersom försäljningen sker på Kista
institutionemas expeditioner. Och
vem vet när de har öppet ?? Att ta
sin morgonfika blir ett sant nöje i
dessa fräscha lokaler, man kanske
till och med kan nästla in sig i sek
tionslivet hos Ingenjörsskolan ! Hur
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Tänk dessutom vilka framtidsmöjlig
heter som finns. Om några baskurser
förläggs i Kista, kanske man får nöjet
att stöta på en fullt munderad skam
dare på linje 11 i morgonrusningen.
En annan sak blir att få springa runt
på
under
parkeringsplatsen
lussePRe och få slippa den fula borg
gården här på Teknis. Rock-i
Electrum kanske blir så stort att vi
kan driva det kommersiellt, och vem
vet, kanske till och med Jens Zander
orkar masa sig ned några våningar
för att vara med.

DAGS ATT VAKNA,
DAGS ATT BRY SIG !!

Staffan "Nypon" Nyström
samt Henrik Szemere E-90

ÅKl
Envarre
Algebra

gk
180
225

uk
47
13

ÅK2
Tet l
Mek 3

gk
81
114

uk
119
85

ÅK3
Elmät
Kretsteori
Mat Stat Gul)

gk

uk
69
44
30

72

149
77

Knorviga Kurser
PPS: labbar får lämnas in tom 31
mars. Vad resten beträffar jobbar vi
vidare.
OPK: Kursen kommer att hållas inne
på Campus. (Vad har hänt med val
löftet att inte använda ordet Campus?,
reds anm) Tack för det ...
Elmät: "Elmätteknik kommer att göra en
omfattande genomarbetning av kursen ...

Teknologerna utser arbetsgrupp som hjäl
per till vid utveckling av kursen". Så står

det i minnesanteckningarna från sena
ste Linjeutskottsmötet. Sammankal
lande för den gruppen är Anders
Malmros kontakta honom om du vill
hjälpa till.

Vårens ESN-möten
•
•
•
•

Fredag 28 Januari i Xll:en kl 17.17
Torsdag 24 Februari i Xll:en kl 17.17
Torsdag 24 Mars i Xll:en kl 17.17
Torsdag 28 April i Xll:en kl 17.17

Första mötet ha�. vid d�t här laget re
dan varit så VAL MÖTT vid nästa
möte.
Om det är något ni undrar över är det
bara att bjuda mig på middag eller
dylikt (tel 651 20 77) så skall jag se om
jag kan klargöra det som grumlar er
sikt. Er egen tillgivne SNO

Daniel
d anie l@elixir.e.kth.se

PReliminär

Kalaskalender våren 1 994

1 4 feb PRe-tentapub med ost och vin + tentapub på kåren.
18 feb PRe-squtt med Rebecka Törnqvist på kåren.
4 mar PRe-squtt med ElektroMästers�ap i_ bl.a. ölhäfvning, dart och
ishåkkispel. Gäller som uttagryQg_tJ.ii TeknisMästerskapen.
:Jf == ::::::: : : '. :
7 mar Tentapub på kåren.
!
14 mar Tentapub i Xllen, och på kåren�f!i:::::i1:1:i1:: :!V
.·:= : f;:;.:.:·
:1m1If! 1 i1!111 1·
_ .·: ::: :•: <-:;: ::- ::

apr
25 apr
30 apr
7 maj
13 maj
6 jun

: ::rr
.
.: : :::;>:::::: ::
e arrangera av
PRe-tentapub med ost och viof:�:::�entapub på kåren.
:
Konglig Elektrosektionens nyårs6al tillika vårbal.
SquVALp (blött kalas).
Jättehemlig (ännu) vårfest.
Tentapub på kåren.

Tentapuben den 7 mars är extrainsatt på grund av/tack vare att ettorna läser ett annat periodsystem,
men naturligtvis är alla välkomna. PRe-tentapubarna med ost och vin är en tradition som under de se
naste åren fallit i glömska. Men nu hoppas vi på en återupplivning av denna trevliga tradition. Anmäl
ningslistor kommer att sättas upp i Xllen. En nyhet är att det är onsdagspub på kåren varje vecka under
våren (gissa vilken veckodag!). Alltså: boka bums in vårens alla aktiviteter!
Lev väl, tycker ProgramRådet & Klubbmästarna

I Xll:en

Strax innan jul kom XIl:ens nya
läskautomat

Förste avsmakare njuter till fullo

Den glade förste kunden

I pelarsalenfinns den att skdda

Erik testar läskautomatens gyro

Foto: Olof

26

iil
liöiii�
--------'::i!i2

Det ryktas att ...
...hon till han på lussepre: Du får väl suga av mig.
...Maria Nilsson har börjat KOnspirera KOlossalt KOnstigt
Utan Liten Fallskärm ...
...det äskas på tok för lite..,
...någon kommer att möta sin överman i puddingen...
...Daniel har svårt för att säga entusism, nej, entuism, nej, äsch.
...Ringström tycker rotuttryck är äckliga.
...randen på randen, spegelpunkter på spegelpunkter, cykl. cykl.
....det i Flygs bar endast säljs T-sprit, och hos Kemi bara K-sprit.
...det finns många A-lagare hos Arkitektur.
...Andreas Eldh, E93, har gått över till courier .
...men inte Emissionen.
... ?

...stearin värmer gott i munnen.
...kanske också i magen.
...många hade sina Moraliska Dubier.
...kanske en Moralisk är lika med 3 /4717 kronor

En tidig historia av
Douglas Adams

Världens
dödligaste skämt
Venn ist das nurnstuck git und Slo
termeyer? Ya! Beigerhund das oder
die Flipperwaldt gersput!

Hört på föreläsning: "Det
blir exakt nästan lika
dant..."
Hört på övning: "Måste
jag
förklara vad ett heltal
.. ?"
ar.

Här är en liten historia som
Douglas Adams skrev när
han var 12 bast, det kan nog
vara av intresse för alla
seriösa teknologer!
SHORT STORY
"'London Transport Lost Property
Office' -this is it," said Mr Smith,
looking in at the window. As he
went in, he tripped over the little
step and almost crashed through the
glass door. "That could be danger
ous - I must remember it when I go
out," he muttered. "Can I help you?"
asked the lost-property officer. "Yes,
I lost something on the 86 bus yes
terday." "Well, what was it you
lost?" asked the officer. "I'm afraid I
can't remember," said Mr Smith.
'Well, I can't help you, then," said
the exasperated officer. "Was any
thing found on the bus?" asked Mr
Smith. "I'm afraid not, but can you

remember anything about this
thing?" said the officer, trying to be
helpful. "Yes, I can remember it was
a very bad - whatever-it-was."
"Anything else?" "Ah, yes, now I
come to think of it, it was something
like a sieve," said Mr Smith, and he
put his elbow on the highly-polished
counter and rested his chin on his
hands. Suddenly, his chin met the
counter with a resounding crack. But
before the officer could assist him
up, Mr Smith jumped triumphantly
into the air. "Thank you very much,"
he said. "What for?" said the officer.
"I've found it," said Mr Smith.
"Found what?" "My memory!" said
Mr Smith, and he tumed round,
tripped over the step and smashed
through the glass door!

Douglas Noel Adams (12)
Brentwood, Essex.
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