Redaktionssidan

Välkomna!
Hej och välkomna alla nya på Elektro. Jag heter
Anders Wikström och är Chefsemitteur på sektio
nen, vilket innebär att jag är ansvarig för tidning
en du nu håller i handen.

Jag hoppas att du kommer att trivas här på KTH, för du kom
mer ju att vara här ett tag. Ett sätt att skaffa nya vänner är att
aktivera dig i sektionslivet.Jag kan särskilt rekomendera Emis
sionen. Tycker du om att skriva, fota, klippa och klistra? Hör
isåfall av dig.
Förhoppningsvis hittar du någonting av värde att läsa, om inte
får du gärna komma med egna bidrag,se nedan hur du gör.
Jag hoppas att alla har haft en
bra sommar med mycket sol
och bad. Själv har jag jobbat
lite för mycket, lite mer sol
hade nog inte skadat min ble
ka lekamen. Lite tid har det
dock blivit för avkoppling,
fiske, sommarkurs och repöv
ning så jag hoppas att jag fått
krafter nog för att orka till nä
sta sommar.
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Utgivningsdatum: 5/10
Adress:

Emissionen
THS
100 44STOCKHOLM

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:

Osquars backe12
08-213118
Axept
ReklamproduktionAB
1000exemplar

Upplaga:

Nästa manusstopp: 2 8/ 9
Framsida:

Skål för Tolvan!
av Ötjan Ljungqvist

Nästan överkörd av en taxi på
Oxford Street
av Örjan Sniis

Baksida:

Redaktionen
Äta bör man annars dör man.

Ge inte upp även om det känns tungt ibland.

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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Chefsemitteur:
Anders Wikström

E-92

15 72 83

Emitteurer:

E-93
E-91
E-91
E-90
E-92
E-91
E-93
E-92
E-91
E-93
E-92

645 99 14
664 68 85
kaj@elixir.e.kth.se

Daniel Helander
ChristianJansson
Rasmus Kaj
Johan Lindberg
Olof Lindqvist
Örjan Ljungqvist
Mikael Odberger
Mattias Sandström
Mie Sörqvist
Ulf Wallentin
Stefan W amqvist

768 1616
758 82 47
18 57 24
83 76 95
749 04 02
583 528 07
756 89 01

Medarbetare i detta nummer:

Örjan Sniis
MarikaJons

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 emitteur.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.

Ordförandes ord
Hej allihop,
Välkomna alla e-94:or och
Västerås-92:or. Jag hoppas ni
har acklimatiserat er till mil
jön här på teknis. Annars kom
mer ni nog in i livet här snart.
För det är just vad det är, ett
liv.
NI HAR FRAMFÖR ER ett antal
mycket lärorika och väldigt trevliga
år. Jag som säger detta heter Mattias
och är ordförande här på Elektrosek
tionen 1994. Är det något ni undrar
över så är det bara att prata med oss i
styrelsen. Det är jag och 11 andra
elektriker som brukar tillbringa en
stor del av våra dygn i tolvan. Så om
ni vill oss något pröva i funkrummet,
det är nästan alltid någon av oss där.
Till alla andra vill jag bara säga, väl
kommen tillbaka. Jag hoppas att ni
har haft en trevlig sommar och början
på hösten och att ni dessutom har flyt
tat tillbaka till Tolvan med resten av
sektionen.
Tolvan, som nog faktiskt är världens
finaste sektionslokal, är av olika an
ledningar en väldigt bräcklig varelse.
Den tål inte riktigt teknologer i aktion

.......

Så här ser ordförande Mattias ut.
ännu. Jag hoppas att ni är rädda om
vår lokal och låter den vara fin ett tag
till.
Nu när vi har fått en sådan fin sek
tionslokal, och stor, så tänker vi pröva
att ha SektionsMöte där. För er alla
som är nya, så är SM sektionens hög
sta beslutande organ där vi fattar alla
viktiga beslut, och där styrelsen berät-
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tar lite om vad som har hänt på olika
fronter. Dessutom serverar PR mat
och dryck till självkostnadspris till
alla närvarande. Vi har fyra sektions
möten per år, och ett' av dessa ligger i
mitten av oktober. I år har vi oktober
SM tisdagen den 11 oktober klockan
17.30. Då kommer vi bl.a. att välja val
beredning och budgetberedning.
Nu över till något helt annat. Härom
dagen var jag på historiens första Kå
rUtskottsmöte. Det är ett utskott be
stående av samtliga sektioners ordfö
rande samt Kårordförande och hans
vice. Vi ska syssla med beredningsfrå
gor för kårfullmäktige. T.ex. budget
beredning för kåren. Så till nästa
emission hoppas jag kunna redovisa
vad våra kåravgifter går till. Än så
länge har jag bara preliminära siffror,
men jag kan säga så mycket att hälf
ten av vad man betalar per år, dvs ca
200 kr går till underhåll och skötsel av
vårt fina kårhus, så var rädda om det.
Mer om kårhuset på annat håll i tid
ningen.
Lev väl

Mattias

Västerås ordförande
mer att komma till användning även
under vintern. (I alla fall enligt bro
schyren.)
I mitten av september så ska vi flytta
in i vår nya lokal och när vi har flyt
tat in och fått ordning på allt så ska
vi naturligtvis ha en invigningsfest
där vi'hopopas att några ifrån Stock
holm kan komma. För de som varit i
vår gamla lokal och kommer ihåg
hur den såg ut kan jag tala om att ni
kommer att märka av en avsevärd
förbättring ,för att inte säga en oänd
lig förändring.

Jaha, nu har skolan börjat.
Här i Västerås har vi nöjet att
få börja terminen i nya loka
ler på nya högskolan och jag
måste få tillägga att lokalerna
verkligen är helfräscha.
SOMMAREN HAR, vilket jag antar
att de flesta lagt märke till, varit
otroligt, nästan på gränsen till out
härdligt varm. Men visst var det u n 
derbart att ägna eftermiddagarna
till att svalka sig i 24-26 gradigt vatt
en och att mellan doppen äta en ooo
troligt god glass. För att tala om
glassar så fanns det en hel del intres
santa nyheter på den fronten, vilka
ska jag inte ta upp här. Som tillägg
vill jag säga att jag har i alla fall gar
derat mig mot en varm sommar n ä 
sta år, jag har köpt en ... takfläkt.
Det är så himla skönt och den kom-

Varma hälsningar

Stefano Castagna E-93

Stefano med en slingrande polare.
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Vica ord

"...vackraste tjejen
på KTH... "
Först och främst vill jag hälsa
alla nyantagna och 3:or från
Västerås varmt välkomna!!

Kalas?

NU ÄR DEN TREVLIGA hösten här
igen och speciellt förnämlig vill jag
och ytterligare tre styrelsemedlemmar
hävda att september månad är. Vi
tycker alla fyra om tårta!!

Inbjudningar till kalas har redan bör
jat komma vilket kanske inte ter sig
helt orimligt. T ex beskriver Väg &
Vattens krönikor Elektrosektionen
som "ett mycket muntert innehåll
med vilka vi inte önska stöta oss med
i onödan."

I tid?

På glid!

Terminstarten betyder att jag återigen
skall komma in i alla rutiner, dvs att
fortsätta de idoga försöken att passa
åttaföreläsningarna. Hittills har jag
lyckats prestera det inte allt för skam
liga resultatet att kommma i tid i så
mycket som femtio procent av fallen.
(Dock har bara två lektionsdagar för
flutit.)

Ännu bättre!

Men med en nyrenoverad 12:a fylld
av kaffemaskiner, yoghurt och myck
et annat som vårt Källeri frestar oss
med är jag övertygad om att prestera
bättre resultat än någonsin. Detsam
ma kommer nog även vår Källarmä
stare kunna göra...

Y-sektionen i Linköping vill att vi re
dan nu skall planera in ett besök till
deras VSR, Valla Saucer Rennen, - en
årlig pulktävling som går av stapeln
den 16 februari.

Perkele?

För de som känner att de inte riktigt
hinner med att åka iväg till andra sko
lor, men ändå vill träffa teknologer ut
anför KTH, kan jag varmt rekommen
dera ett på elektro snart kommande
kalas - SIK-GASQUEN!!! Om inte nå
gra förhinder uppstår kommer kalaset
att hållas den 21 oktober. Då kommer
återigen femtio stycken elektrotekno
loger från SIK i Finland på besök. Ett
kalas man inte bör missa!!!

SNO

HEJ ALLIHOPA! Nu när sommarkur
serna är över och omtentaperioden är
slut känns det väl skönt att få börja
studera på riktigt igen. Detta kommer
att bli ett kort SNO-ord för det har
inte hänt så mycket under sommaren.
Vår CHE har dock blivit hårdare vad
gäller manusstopp och därför får jag
sitta här och skriva när alla andra är
på pubrunda. Nog med struntprat.

ESN-möten

Höstens möten är preliminärt bokade
till torsdag 15/9 torsdag 27/10 tors
dag 24/11 torsdag 15/12 kl17.17 som
vanligt. Förhoppningsvis skall det gå
att hålla alla i tolvan.

UtbildningsUtskottet

Det har ännu inte varit något möte
med UU, men huvudfrågan den här
hösten kommer att vara KTH:s omor
ganisation. Periodsystem, tilldelning
system etc etc. Jag återkommer till
denna rubrik i senare SNO-ord.

Utbildning

Vi kommer att hålla någon form av
utbildning för ESN-funktionärer un
der början av hösten. Det blir något
om mötesteknik, pressentationsteknik
eller dylikt.
Ha en skön regnig myshöst, er egen
tillgivne SNO.

daniel@elixir.e.kth.se

Till sist!

Till sist vill jag tacka Flyttstaben som
tillsammans med alla flyttgrupper
(Funkrumsgruppen inte att förglöm
ma) har gjort ett enormt arbete för att
få 12:an så fin som den har blivit.

Ett alldeles speciellt tack vill jag fak
tiskt rikta till Flyttstaben för det utom
ordentligt fina priset som jag m fl för
ärades med då vi lyckats lösa deras
nog så knepiga rebustävling. Priset är
ett verkligt minne varför jag utan tve
kan kan lova att jag aldrig kommer att
glömma vilka ni är som skänkte det
till mig ... Finns det fler??
Med hopp om en förträfflig höst

Eder viceord/ Maria

P.S Alla aktuella inbjudningar sätter
jag upp på styrets anslagstavla i 12:an.
D.S

Känd från Osqledaren: Maria Nilsson
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Your place ar mine?, Daniel Karlsson

Peter Andersson
Johan Boeryd
Carl Lagerstedt
Tre forna elektrostudenter med den goda smaken att välja
Telias traineeprogram.
Vill Du veta varför?
Kom till vår monter vid Trainee/Elevingenjörsdagen
den 21 september
Vill du också hålla Sveriges glesbygd levande? Eller går du i
mer internationella tankar. Ring Telia Online 020 - 57 57 57
så får du veta mer om Telias traineeprogram.

:;�::: telia

Esquader

Esquader-94, roligare som vanligt
På grund av flyttveckan börja
de årets esquader senare än
vanligt, detta hindrade dock
inte drygt trettio båtar fyllda
med glada elektriker att ha en
underbar vecka i Stockholms
skärgård.

FÖRSTA HAMN var Säck som under
söndagskvällen snabbt fylldes med
båtar.
Normala
söndagsseglare
skrämdes snabbt bort av den an
stormning elektrosektionen innebär.
Viss dispyt uppstod då en av de
flyende seglarna hade förankrats fast i
de ankare elektros båtar så fint lagt
ovanpå hans ankare. Medelst svordo
mar och förbannelser kom han dock
loss och flydde den nu kraftigt elektri
fierade viken. Staben kom som vanligt
sist (någon gång sent) och meddelade
att i morgon blir det frukost på berget.
Frukosten staben ordnade var rejält
tilltagen med kelloggs brain Hakes, fil,
utölimpa och messmör. Messmör
hade staben bunkrat så mycket att det
delades ut under hela veckan.

Segling med backstag

Efter att ha ätit frukost tills vi storkna
de styrde vi så kosan mot nästa natt
hamn som var på Hallskär. Vägen dit
ägnade vi åt att öva segling med
backstag. Ingen ombord hade seglat
med en backstagsutrustad båt tidiga-

Arets esquader var som vanligt roligare än vanligt - missa den inte nästa år!!
re, så vi var lite oroliga över huruvida
masten skulle överleva. Masten visa
de sig dock mjuk som en banan och
böjde sig glatt åt det håll man försökte
trimma den och efter ett par slag hade
vi fått in tekniken.

grunt varmed första grundkänning
blev ett faktum. Vi kom dock snabbt
loss och trängde oss in bland de för
samlade båtarna. Nästa dag styrde vi
kosan mot Vedholmen utanför Fjär d 
lång där det skulle bli sillis.

Den första grundkänningen

Elektriker på video

Väl framme vid Hallskär testade vi
hur djup båten var. Inloppet till viken
vi skulle ligga i var lite smalt och

Denna hamn visade sig dock något
knappt tilltagen och blåsig, varför fem
båtar bröt sig loss och skapade en re
volu��onär hamn i Fjärdlångs norra
vik. Aven här blåste det dock ordent
ligt under kvällen och viss panik upp
stod då en båt draggade. En ensamse
glare som varit ute sedan första maj
fick sig dock ett muntert skådespel av
den allmänna förvirring som uppstod
då båtarna skulle förtöjas ordentligt
för att inte blåsa bort. Han bemödade
sig till och med med att spela in elek
trikerna på video för att kunna visa
sina vänner hur man inte gör.

Återförening

!i,l._,. """"

De fi;ra personerna längst till vänster märker att deras plan för att säkra segern i
kappseglingen fungerar perfekt...
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Morgonen därpå vidtog en hel del te
lefonerande till staben för att utröna
vart nästa hamn skulle bli. Därefter
styrde vi kosan mot Napoleonviken
för att återförenas med resten av es
quadern (det var inte så kul att ha en
egen esquader i alla fall).

iiiiffiifi�
------Tävling i städning
Väl framme i Napoleonviken visade
det sig att staben blivit sponsrade av
en stor tillverkare av skurmedel, var
för en tävling i städning vidtog. Täv
lingen gick ut på att en valfri h:adrat
meter av båten skulle städas. Aldrig
har väl så många olika och konstiga
delar på de olika båtarna städats så
noga. En del latmaskar valde att skita
ned en kvadratmeter istället för att
städa och fick på det sättet en illusio
nistisk bild av att den ostädade biten
var ren. Iaestebåten valde att städa
botten av sin köl (vilket staben inte or
kade inspektera) och förra årets gene
ral valde att fira julafton istället (med
julgran, glögg, pepparkakor och jul
musik). Som vanligt mutades det
friskt och staben blev gladare för var
minut som gick. Jag kommer inte ihåg
vem som vann, men det var mycket
lödder i vattnet i alla fall.

Vattenkrig och grillning
Årets esquaderbåtar var välutrustade
vad gäller vattenpistoler varför ett
mindre vattenkrig plötsligt utbröt.
Som tur var hade vi bunkrat med
vattenballonger varför fienden (BB)
effektivt kunde nedgöras. Nästa dag
styrde vi kosan mot en liten ö mellan
Harö och Storö vid Kanholmsfjärden.
Där skulle det grillas och som vanligt

hade staben (SMHI?) fixat ett alldeles
utomordentligt grillväder. Grillbiffar,
chips, potatissallad, vin och annat
mums avnjöts vackert ackompanjerat
av den nedgående solen.

Taktik inför kappseglingen
Dagen efter skulle det vara kappseg
ling och vissa kriminella element hade
kommit på en djävulsk plan för att
säkra segern. Genom att supa de and
ra skepparna under (över?) bordet
räknade man med att dessa skulle
bjuda ett klent motstånd dan efter. Jag
vet inte hur deras plan lyckades med
de övriga skepparna, men mig lycka
des de alldeles förträffligt med så min
insats i kappseglingen var något blek.

Fyra årstider på en dag
Kappseglingen blev dock något
underlig då vädrets makter la sig i i
hög grad. Kappseglandet bjöd på väx
lande vindar innehållande allt från to
tal stiltje (vi drev 100 meter bakläng
es) till 17 m/s (vi höll på att knäcka
masten då vi under revning plötsligt
fick vinden in från fel håll och back
staget ej var spänt). Vinden vred dess
utom åt alla möjliga håll, så det var
inte lätt att hålla reda på riktningarna.

Elfenomen till sjöss

Under stiltjen förgyllde staben dock
tillvaron genom att åka runt och dela
ut glassbåtar, vilket smakade gott i
solskenet. Som sanna elektriker stude
rade vi också elfenomen till sjöss, då
en passerande åskfront fick vår mast
att spraka muntert av en mängd små
urladdningar. Något nervöst fundera
de vi över vad som skulle hända om
det skulle komma en lite större ur
laddning, vilket det som tur var inte
gjorde.

Slutfest

Efter slutfört kappseglande ställdes
kursen mot Ingmarsö och lilla kastet
där traditionsenlig slutfest vidtog.
Fina priser utdelades och staben av
t.�ckades genom att slängas i sjön.
Aven studievägledningen hade letat
sig ut hit (för att kontrollera deltagar
na i funkens sommarkurs månne?)
och festandet höll i sig till långt in på
morgonen. Annu en glad och trevlig
esquader kan därmed läggas till sek
tionens ärorika historia och deltagar
na skingrades för att ta itu med som
markurser, praktik- och x-jobb.

vid roder och tangentbord:
Johan Lindberg
Foton av Marika Jons

En hamn någonstans i Stockholms skärgård har förärats av besök från elektro.
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Esquaderstaben tackar alla sponsorer för hjälpen med

Clektros
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Cathrine Grower

Civilingenjörer!

Asea Brown Boveri erbjuder
en bra start i arbetslivet
Allt sedan 1905 har vi erbjuditfär
diga civilingenjörer en bra start i
yrkeslivet iform av vår elevingen
jörsutbildning i Västerås. Det är en
satsning vi tänkerfortsätta med.
Idag spänner programmet över 15
månader - till allra största delen
värdefull och omväxlande praktik.
Vi har även lagt in några teoretiska
avsnitt i utbildningen.
Du börjar i Västerås

Kursen kombinerar en grundlig genomgång
av koncernen med varierande praktik
etappvis inom tre olika bolag. Du får växla

mellan olika arbetsuppgifter och kan samti

digt se vilket affärs- och teknikområde du
trivs häst med. Parallellt deltar du i språkut
bildning och seminarier i bland annat mark

nadsföring, förhandlings-, presentations- och
kommu nika tionsteknik.

Ett halvår utomlands

Efter förberedelser på hemmaplan, kommer
du att arbeta vid något av våra utländska

bolag under de avslutande sex månaderna.
Asea Brown Boveri finns representerat i
140 länder världen över. Det innebär stora

möjligheter i valet av utlandsplacering.

Du som vill veta mer!

Asea Brown Boveri - en internationell kon

cern med kraftig satsning på forskning och

utveckling. Här finns många intressanta jobb
för unga tekniker. Och en mer spännande

start än vår elevingenjörsutbildning är svår att hitta.
Ta chansen. Nästa kurs börjar 15 februari 1995.
Skicka din ansökan senast 7 oktober till ABB Support AB,
avd. PU, 721 83 Västerås. Vill du veta mer, kontakta Eivor

Jannborg, 021-32 53 77, kursansvarig, eller Per Olof Berg,
021-32 90 51, elevingenjör 1992-93.

Ända sedan Jonas Wenströms dagai· har ABBs
framgångar varit kopplade till medarbetare med
visioner och kunskap om hur dessa ska förverk
ligas. !\'.yligen minneshölls 100-årsdagen au
Wenströms bortgång, vid vars hyst eleuingenjörs
gruppen 93:2 bar samlats.

Asea Brown Boveri är en av världens ledande koncerner inom elektrotekniken.
Företagsgruppen har över 200 000 anställda worldwide och omsätter ca 30 miljarder $.
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Djävulskt
on, it does nothing!"

"It's the power cord" I say

"No, I checked and it's all plugged in
properly. There's no lights on the key
board or anything"
"It's the power cord" I say

"Oh. I just noticed, the cord's not
plugged in properly!"
"The power cord?" I ask

"Yes ... Woopsy"

"No worries at all" I say "Is it all work
ing well now?"

"Yes, I think so. I'm sorry, you WERE
right all along"

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

Bastard Operator
from Hell, del 11
The darkness cleared as we got
out of the tunnel and it oc
curred to me that I couldn't be
all that injured. Then again,
maybe I was. Someone was go
ing to p..
I DIED.

Of course, a true BOFH considers this
not really as dying, but more of going
home for the holidays.

Five seconds later, I'm getting the up
side of 15Kv across the nipples.
(These ambulance guys sure know
how to party).

BASTARD OPERATOR FROM HELL
LIVES!
Three weeks later I'm back on my
backside and feeling rested at relaxed
behind the console again. The rest has
done me good, I feel *great!*. I catch
up on everyone's email then let the
students know I'm back by perform
ing an impromptu preventative main
tenance in the middle of lab time by
kicking the restart switch (They love it
really).
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I flip today's excuse card, "GLOBAL
WARMING" YES YES YES! What a
welcome home!

It's the end of the month so all those
automatic email reminder programs
will be sending messages all over the
place. I set the system dock back 7
days to buy some peace and quiet and
swap the printer ribbon for the three
year old one with holes in it.

I sort through my snail mail and crack
open the BOFH Monthly Newsletter,
"kill -9" and check out the articles
therein. There's a nice peice of making
052 slow, boring and painful, but it
looks exactly like the 052 installation
instructions to me ... Ah, who knows. I
head straight to the BOFH Wizard
section to see if any of my articles
were published. All of them!!! Even
the one about the c compiler that ran
domly removes one line from the
source code it's compiling!
The phone rings.

"The Screen on my PC is blank!!!"
"It's the power cord" I say

"No, I checked that. When I switch it

"Yes, we're getting a lot of this, it's
due to the current Global Warming
problem. It causes random thermal
expansion and contraction resulting
in temperature induced movement of
friction based holding mechanisms.. "

I listen carefully. Nothing. In other
words, <DUMMY MODE ON>...
"You can fix it permanently tho'" I say

"Really? How?"

"Well it's all to do with lowering salt
deposits on the metal contacts"

"Oh!" (Dummy mode irrevocably en
gaged)

"All you need to do is just take the
power plug out deposit some dilute
mineral salts on it. Do you have some
dilute mineral salts on you?"
"Uh, no?"

"Ok, no worries, just stick it in your
mouth drool into it. But make sure
you wipe the plug first to get rid of
any germs, and TURN THE SWITCH
OFF ON THE MONITOR before you
do - we don't want a nasty accident!
"Oh. Ok!"

>Fzzzt< >dunk!<

I hang up as the receiver hits the floor.
Disk space is too good for them.

Simon Travaglia
spt@waikato.ac.nz

------------------- eiiii
ssiiiii �
____

....,.._

Hej hopp i
höstrusket

Hej alla gamlingar, och väl
kommen alla nya! Nu är det
dags igen - nytt läsår och nya
krafter. Förhoppningsvis har
väl alla hunnit ha lite ledigt i
sommar och laddat batterierna
inför höstterminen. På Studie
vägledningen håller den sed
vanliga Augustikalabaliken så
sakteliga på att lugna ner sig.
Alla nyantagna är lyckligt och
väl inskrivna och Elektro har
fått 242 nya teknologer.
För dig som är E94 kan vi berätta att
studievägledningen alltid brukar ock
upera ungefär en sida i Emissionen,
för att sprida information till Elektros
teknologer. Det är, än så länge, vår bä
sta informationskanal, så läs våra ar
tiklar! De är kanske inte det roligaste
man hittar i tidningen, men där står
en hel del matnyttigt.
Christian har slutat
Efter närmare ett och ett halvt års tro
gen tjänst har Christian slutat hos oss.
Han har bestämt sig för att åter (?) bli
studieteknolog. Vi som är kvar tackar
Christian för det fantastiska arbete
han gjort och önskar honom lycka till
med studierna!

vill även passa på att tacka Henrik för
den tid som varit.

E94 - ny version
Eftersom det gått ganska uselt för E93
(och E92 och E91...) har vi lyckats dri
va igenom en liten förändring, som
förhoppningsvis kommer att göra et
tan lite lättare för E94. Vågrörelselä
ran är numera utbytt mot Tekniki n 
formation (2U1301). Vågröran kom
mer sedan att läsas i årskurs 2.

Studiehandboken
För den som inte redan märkt det kan
vi meddela att studiehandboken för
94/95 finns att inhandla på StvlE till
det otroligt låga priset 10 kronor (rek.
ca-pris 40:-).

Begära upp tentor
Tidigare har det varit möjligt att begä
ra upp sin sista tenta, dvs få en extra
tentamen, för att på så sätt kunna ta
examen lite snabbare. Detta går tyvärr
inte längre beroende på det nya sättet
att betala för kurser. Du som vill ha en
extra tenta är nu helt beroende av exa
minators välvilja.

Valet
Att det är valår i år har väl ingen kun
nat undgå. På Elektro är det dock va
lår varje år. I första omgången skall
E92 välja kurser i mellanblocket (in
riktningarna). Detta val skall vara stu
dievägledningen tillhanda senast 31
oktober. Den här gången kommer va
let att ske datorledes - blanketterna är
ett minne blott. Mer om hur detta
kommer att gå till får ni veta i sam
band med valet. Givetvis kommer vi
att trycka upp en valbroschyr och på
allehanda sätt informera om vad som
finns att välja på.
Obligatorisk anmälan till alla
tentor
Som ett led i kampen mot fusket, har
fakultetsnämnden beslutat att anmä
lan är obligatorisk till samtliga tentor
på Elektro och Data. Detta innebär att
den som ej anmält sig inte kommer att
få tenta. Dessutom kommer det att
finnas placeringslistor till tentorna.
Rätt man/kvinna på rätt plats, annars
ingen tenta! Kompletta regler, med in
struktioner om hur anmälan går till,
kommer att finnas tillsammans med
tentaschemat.

Det blev ju en himskans massa info på
en gång, men det var ju ett tag sen
sist. Nu vill vi bara uttrycka en liten
förhoppning om att alla kommer att
studera flitigt och ta sina tentor på
första försöket så att vi får det lugnt
och skönt det här året!

Linda, Jocke och Magnus

Nytt på StvlE
Det finns en massa nytt på Studievä
gledningen. Till att börja med har vi
fått två nya studievägledare, Linda
Bolme (E91) och Jocke Peterson (E92).
Dessutom har vi fått nya, större loka
ler på plan fyra i samma hus som tidi
gare. Kom förbi på ett studiebesök!
Nytt på KansELIT
Det är inte bara på Studievägledning
en som det skett personalförändring
ar. Vår käre studierektor, Henrik Ot
terheim, har sökt sig nya jaktmarker.
Han är numer egen företagare i multi
mediabranschen. I stället har vi fått en
utbildningssekreterare som heter
Magnus Lindell Qorå, samma som på
studievägledningen). Han har överta
git alla Henriks arbetsuppgifter. Vi

Magnus, Linda och focke

11

0

Aterföreningen

Du sköna nya Tolva!
Efter ett och ett halvt år i XII
har nu äntligen Konglig Elek
trosektionen fått flytta tillbaka
till Tolvan. Tolvan har vuxit
till sig ordentligt under vår
frånvaro, så nu får vi ordent
ligt med svängrum.
EFTER AIT DE SISTA tentorna var
avklarade på vårterminen, samt den
stora "utvigningsfesten" klingat ut
började Den Stora Utrymmningen av
Xll:en. Allt skulle antingen packas i
flyttkartonger eller också i containern.
Containern vann tävlingen om att fyl
las först, det är inte klokt vad en sek
tion kan samla på sig...
Tack vare att Flyttstaben lyckades
engagera och organisera alla frivilliga
medhjälpare i mindre grupper med
väldefinierade uppgifter flöt flytten
och nyinstalleringen smidigt. Exem
pelvis kan nämnas att; PR lade grun
den till den ståtliga baren, Pomograp
hens position på LJamtruken befästes
medelst hammare och stämjärn, El
gruppen såg till att de små snabba
elektronerna kom fram till rätt ställe
och Skåpgruppen fixade till stora fina
Fw1kskåp. Flyttstaben vakade hela ti
den över arbetet och inget problem
verkade dem eller flyttgrupperna
olösbara.

Febril aktivitet. Alla fann snart sin plats i arbetslaget, totalt var ett 90-tal personer
engagerade, trots det finaförsommar vädret.

Taskig vinkel
Den nya Tolvan har som sagt vuxit till
sig ordentligt;
Vextrummet har blivit ungefär dub
belt så stort och kan nu inackordera
ett SM.
Pelarsalen har blivit av med de flesta
pelarna, men har å andra sidan har
två stycken sköna soffgrupper iord
ningställts där.

Köket har fått all tänkbar utrustning,
en varmluftsugn och två spisar samt
en gigantisk diskbänk, men tyvärr är
det i skrivande stund lite ont om
köksredskap, men detta skall enligt
12C, Stefan Petersen, inom kort åtgär
das.
Ett stort kopieringsrum har inretts vil
ket snart kommer att inhysa två styck
en kopiatorer.
För att underlätta för folk med träng
ande behov finns nu två stycken toa
letter, Herr & Damturken. Damturken
är nu handikappanpassad och Porno
graphen skall inom kort sättas igång
där. Tyvärr är titt-vinkeln kanske inte
lika bra som förut, så en ny funktio
närspost får kanske snart tillsättas;
Khiroprakteur I teus...

Snart färdig

Tolvan är idag nästan klar men vissa
små justeringar och kompletteringar
kvarstår. Ett flertal gasquer har redan
hållits, och lokalerna uppges fylla alla
behov vad det gäller utrymme och
funktionalitet.

För att Tolvan skall kunna förbli så
dan uppmanas alla att ta sitt ansvar
och vara rädd om den och hålla den
ren, "Tolvan är inte Xll:en" - Tack och

lov för det!

Utrymning. I Xll:ens sista skälvande sekunder var det kaos, kaos och åter kaos. Flyt t 
/ådor och annat lösöre överallt. Idag disponerar I -sektionen lokalerna.
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Text: Mattis
Foto: Anders

Invigning

••

Antli g en:
Efter en hård flyttvecka var det
dags att inviga 12:an, och vem
kan väl vara mer lämpad för
det än allas vår favoritkansli
chef Inger Larsson? Men vi
ska inte gå händelserna i för
väg:

STRAX INNAN klockan 12:12 skulle
alla intresserade teknologer samlas på
borggården för att bevittna den hög
tidliga (åter-)invigningen av 12:an.
Vädergudarna var på arrangörernas
sida och solen sken.
Det var ganska många Elektriker som
hade kommit för att vara med på in
vigningen, och Amiralitetet hade dag
en till ära plockat fram en salutkanon
modell lite större. När klockan hade
masat sig fram till 12 minuter över 12
och ordförande Mattias Nyren hade
sagt några väl valda ord sköts salut
för tolvan.
Därefter bjöds det på champagne och
tilltugg, och sedan var det dags för In
ger att klippa bandet. Direkt efteråt
samlades alla runt baren för att titta
på när PRIPPS-Harald invigde den.
Någon illasinnad person hade emel
lertid kopplat ett fyrverkeri till baren,

Flyttstaben håller invigningstal.
och när bandet klipptes av fylldes
12:an först med fyrverkeri och sedan
med rök. .. Alla hittade dock fram till
baren för att förse sig med gratis öl.

Kanslichef Inger Larsson klipper av bandet till 12:an.
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Invigningsfest

På kvällen var det dags för första fest
en i nya 12:an: det stora invigningska
laset. Klädseln var valfri, bara man

Erik Armeren tar igen sig.

------------------ iiiäiiiii�
------""-

Ater i 12:an!
0

Det gäller att vila sig mellan danserna.

PRIPPS-Harald inviger baren.
inte hade overall på sig. Det var ett
stort antal deltagare på festen, så
många att det nya vextrummet blev
fullsatt, och att Esquadem började
dagen efter verkade inte bekymra nå
gon. Maten var god (har jag för mig,
det var länge sedan...) och stämningen
var som vanligt på Elektros kalas, det
vill säga på topp.
Efter maten förflyttade folk sig till pe
larsalen där festarrangörema hade
lyckats att få tag på ett band som spel
de. Trängseln i pelarsalen kunde av

Full fart på dansgolvet.

rent fysiska orsaker inte vara mycket
större, det går helt enkelt inte att
komprimera en människa hur mycket
som helst.

Kvällen slutade i dansens tecken, och
så småningom gick alla hem glada
och nöjda efter en lyckad invignings
fest i 12:an.

När bandet spelat sig trött och sjungit
sig hest tog diskjockeyn över och
dansgolvet fylldes av danssugna
teknologer vilt svängande sina lurvi
ga.

Örjan Ljungqvist

Och maten var god ...
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Pubar i London
Bäste läsare.
I detta nummer av emission
startar en serie om åtta bildar
tiklar med olika pubar i Lon
don. Pubarna besöktes och
dokumenterades under en
vecka i april 1994.
Bilderna som visas ingår i en större
serie med bilder tagna under en hel
vecka. Till bildartikelserien har åtta
stycken valts ut på måfå (nästan).
Fotograferandet har uteslutande
skett på dagtid då det befintliga lju-

The Ashes

set är betydligt bättre på dagen och
handen avsevärt stadigare.
I mitt ressällskap ingick några kam
rater döpta till Stefan Hedengren,
Patrik Hedengren och Thomas Nöjd.
Vi drällde runt i London en hel
vecka och drack öl på pubar, hand l a 
de kläder, tittade på sevärdheter och
hade det mycket trevligt.
Resan gick med bil till Göteborg för
vidare färd med båt och sedan buss
in till själva staden. De som har varit
i London vet vilken mysig stad det
är. Bland annat beroende på att man

behärskar språket och att husen inte
är speciellt höga. Det gör att man
inte känner sig så instängd.
Ölprisema har gått upp betydligt de
senare åren men de får ändå betrak
tas som hyggliga då de avser en pint
(0,57 1) och inte en "stor stark" (0,4 1).
Undertecknad drack företrädesvis
Guinness när detta fanns att tillgå.
Guinness ger som alla vet en stark
kropp och en kvick hjärna. En vecka
med enbart (nästan) Guinness be
kräftar detta.

Örjan Sniis

Var? Hörnet Moscow Road och Bark Place.
Guinness har de i rikliga mängder.
Övrigt: Taket är nyligen renoverat efter en liten olycka som inträffade 1990 då en av mina medresenärer, Thomas Nöjd,
förrättade ett besök på puben. Så här berättar han:
"En eftermiddag i början av februari 1990 föll innertaket ned inne på puben. Eftersom klientelet till största delen bestod av personer
i lägre medelklassen, arbetslösa samt en hel del punkare så uppstod ingen panik. Det var snarare så att de tyckte det var synd att
tvingas gå ut när de hade det så varmt och trevligt inne på puben. Öldrickandet och konversationen fortsatte dock ute på gatan när
puben utrymdes. En vattenläcka var orsak till olyckan, framkom det i haveriutredningens rapport. "
Bilden visar pubens innertak beklätt med all världens (nästan) flaggor, bl.a. Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands
till höger på bilden.
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DRIVKRAFT
••
FOR
SVERIGE

Vattenfall svarar för hälften av den el
Sverige behöver och är därmed Väst
europas femte största elleverantör.

Vårt försörjningssystem tillhör världens

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

Vi utför kvalificerade konsultuppdrag

som gör svensk industri till ännu effekti

vare energianvändare. Vår forskning och

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

konsult- och entreprenadtjänster t ex berg-.

betong- och undermarksarbeten.

För att möta en framtida öppen elmark

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

varandra. Genom samproduktion och ut
byte av el mellan gränserna vidgar vi

samarbetet med nordiska och europeiska
elproducenter.

Det innebär direkta fördelar för våra

kunder i form av stabila elpriser och hög

levera nssäkerhet.

VATTE N FALL �
�

The Pythonic Verses

lt's • • •

eller
(Se till och kom på en ny rubrik! CHE-anm.)
"Say no more, say no more,
nudge, nudge, know what I
mean?". Känns texten igen?
Mannen bakom den sketchen
heter Eric Idle, och det är ho
nom som denna del av Monty
Python-serien handlar om.

DET VAR DEN 29:e mars 1943 på
Harton Hospital i South Sheilds som
det hände. Eric ldle föddes. Han
bodde i Oldham och Wallasey fram
till 1952, då han började på internats
kolan Royal School Wolverhampton.
1962 började han på Pembroke Col
lege i Cambridge, med engelska s�m
huvudämne. I mars 1963 blev han in
vald i revygruppen Footlights. Där
träffade han sina blivande medpytho
nier John Cleese och Graham Chap
man. I samband med Edinburgh
festivalen samma år träffade han
också Michael Palin och Terry Jones.
1964 blev han ordförande i Footlights,
och 1965 tog han examen.

Med pondus mot Python

1966 började Idles skrivarkarriär att
blomstra. Han skrev mycket material
till BBCs radioserie J'm Sorry, I'll Read
Tlwt Again. David Frost rekryterade
honom som författare till The Frost R e 
port, och han hann dessutom m_ed att
skriva för Ronnie Corbetts sene No,
That's Me Over Here. Året efter, 1967,
lierade han sig med Jones och Palin
för att göra två omgångar av �erien
Do Not Adjust Your Set. Det var 1 sam
band med det som han träffade Terry
Gilliam. De båda var också med i se
rien We Have Ways OJ Making You

med en rad egna projekt. Bland annat
så skrev han 1975 boken Hello, Sailor.

The Rutles

Idles största framgång efter Python
dröjde inte länge. 1975 och 1976
visade BBC nämligen två omgångar
av serien Rutland Weekend Televi
sion(Storbritanninens minsta, billi
gaste oberoende TV-station). I ett av
programmen var George . Harrison
gäst, och framförde då Pzrate Song.
Detta program blev sedan grogrun
den till Beatles-parodin The Rutles. I
den 90 minuter långa "dramadoku
mentären" om The Rutles, som först
sändes på NBC den 22:a mars 1978,
var kändisar som Mick Jagger, Paul
Simon, John Belushi, George Harri
son, Bill Murray och Ron Wood med.
Showen såldes till många länder, däri
bland Sverige. I gruppen The Rutles
ingick, förutom Idle själv, Rikki Fa
taar, John Halsey och Neil Innes. Det
var Innes som skrev musiken som
gruppen sedan fra�förde. Film�u
siken tog endast tva veckor spela m,
och nådde ganska stora framgångar.
Den blev Grammy-nominerad till
bästa komediinspelning "släppning
såret"(1978), och "sålde silver" i Eng
land(sålde för mer än 150 000 pund).

Rutlemania <lies

Efter The Rutles har Idle sysslat med

Laugh.

De stora förändringarna i Idles liv
kom dock inte förrän 1969. Dels gifte
han sig med Lyn Ashley, och dels så
,
började arbetet med Mont-y_ Python s
Flying Circus. Han var med 1 alla avs
nitt av TV-serien och alla filmer . Des
sutom var det han som såg till att
Pytho n -böckerna blev . ti�l. . E!ter
Python-tiden satte han 1vngt 1gang
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Napoleon, han var en tapper krigare...
Idle i en historiskt fånig roll.

en hel del. Han arbetade med att fär
digställa Life OJ Brian-boken. Han för
sökte också få någon att finansiera en
filmatisering av hans version av The
Pirates OJ Penzance. Han har också
gjort en science-fiction-komedi med
titeln The Road Ta Mars och musikalen
The Back Page, som handlar om kun
gligheter och cricket. Vidare plane
rade han också en Rutles-liknande
"dokumetär" om en påhittad Holly
woodproducent, The Legendary Sid
Gottlieb. ldle skrev också pjäsen Pass
The Butler, som ett kort tag gick i Lon
dons West End. ldles teatererfarenhe
ter inkluderar inte bara skriveri utan
också skådespeleri. Han fick goda re
censioner för sin roll i The Mikado,
som gick i London 1986.

En riktig liten linslus

Det Idle har gjort mest är dock film. I
Monty Pythons filmer har han bland
annat spelat Sir Robin the Brave (Holy
Grail), revolutionären Stan, som vill
byta kön och heta Loretta (Life OJ
Brian). Utanför Python har han haft
många, oftast ganska små, roller. Han
spelade engelsk turist i National Lam
poon's European Vacation (sv. Ett Päron
Till Farsa På Semester I Europa). Han
var med i Graham Chapmans film
Yellowbeard från 1983. En av hans stör
sta roller var den som Passepartout i
NBCs TV-serie Jorden Runt På 80 Da
gar, en nyinspelning av den berömda
klassikern. Han var också med i TV
serien Nearly Departed, som gick på
NBC 10:e april till1:a maj 1989. Senare
det året återförenades han med Terry
Gilliam vid inspelningen av Baron
Munchausen, där Idle spelade Berthold
- världens snabbaste man. 1989 hann
han också med att spela in filmen
Nuns On The Run (sv. Nunnor På Rym
men). Filmmusiken till Nuns On The
Run är till största delen gjord av den
schweiziska gruppen Yello, och håller
hög klass. Rekommenderas!

Ulf Wallentin

1-fej på er a{fifiopa II 1-{oppas att affa liar liaft en trevfig sommar ocli att affa är
orcfent[igt partysugna inför fiösten. 1-{är l(pmmer c!ärför en som van[ig �fiminär
K,afaskfr,fencfer så cfet finnes något att p[anera sitt fiv efter. SI@[på er.

Xa{asf(a{ender fiösten 1994.
30 sep Pu6 i 12:an.
7 okj nO[fegasque.
14 okj P'l(esqutt ocli squtt på
!@ren.
28 okj Pu6 i 12:an.

21 nov 'Tentapu6 i 12:an mecf
ost ocfi vin.
2 cfec 1uJck,� ocli 6i(jetts[äpp
ti[[ .Lusse�.

t

12 dec .Lusse�.

'l({ipp å fJistra II

O'BS !!
'Dessutom så p[aneras cfet uncfer
liösten två ytter[igare la[as cfär
datumen ännu inte är 6estämda.
'Ett k_a[as är mecf 'E[ek_trosekjionen
från 1-{elsingfors, cfen st SI'l(
gasquen. Ocli ett annat är en efter
[ängtacf masR.g,racf ti[lsammans mecf
[ärarliögsl(p[an. SI'l(gasquen l(pm
mer förmocf[igen att äga rum runt
cfen 21:a okjo6er ocfi masR.g,racfen
runt cfen 4:e novem6er.
I fiopp om en rif(pigt
ro[ig fiöst.
/ecfra tiffgivna kju66isar, (ocfi
övriga mecfar6etare).

Spring i bena
Västerås:

När SOLA sken över riksväg 45
Klockan 06.00 går färden mot
Göteborg. Årets SOLA-staffet
är i antågande. Ännu har vi
gott om tid men det är inget
skäl för att inte utforska vad
den inlånade minibussen kan
prestera.
HUR STOR SOLA-stafetten egentli
gen är, denna årliga begivenhet där
studenter medelst apostlahästar och
minibussar förflyttar sig från Göte-

Hård kamp
Om stämningen är
hög i Göteborg saknas
ord för vad den är i
Lilla Edet. Hela byn
har kommit på fötter,
centerkvinnorna bju
der på kaffe och tårta,
blåsorkestern spellar
och kommunalrådet
håller tal. Det blir ju
inte direkt sämre av
att Mad Max som är
1
Elektrosektionen
Västerås vinner den
första etappen.
Efter en etapp i
kvällsmörkret väntar
sedan några timmars
sömn i Vänersborg.
Tidigt på morgonen
går dock färden vida
re mot målet i Karl
stad.
Den inbördes ställ
ningen mellan Elek
tros två lag är jämn.
En bonde jag talar
med i närheten av
Brålanda tippar på en Var är dina groupies Patrik?
klar seger för EMK medan färghand
lar Persson i Åmål tror stenhårt på
Mad Max.

Party

Göran hade rest ända från Alingsås.
Han ångrade sig inte.
borg till Karlstad, förstår jag inte rik
tigt förrän vi kommit fram till Göte
borg. Åskådare från hela västsverige
har tagit sig till Götaplatsen för att be
vittna starten. Bland annat träffar jag
Göran, en skäggodlare från Alingsås,
samt Ola från Ljungskile som dagen
till ära åkt tåg till Göteborg för att
känna den nära nog karnevalistiska
stämningen.
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Väl framkomna till Karlstad väntar en
fest av det större måttet för alla löpa
re, funktionärer emitteurer och övri
ga. Många löpare är dock så trötta att
de hellre tittar djupt i sin sovsäck än i
buteljen. Emissionens man på plats
vill emellertid påpeka att festen kun
de varit trevligare om inte ölsortimen
tet varit så torftigt.

Resultat

Hur gick det då i stafetten? Jo, Zola
buddies vann, EMK slutade på 19:e
plats medan Mad Max blev m 13.

Text och foto: Tommy Sjögren

Spring så får du pilsner.

Tjugohundratalets telefontrådar.

Ericssons 70 000 anställda är verksamma i mer än 100 länder.
Deras samlade kompetens inom växelteknik, radio och nätbyggnad
gör Ericsson till ett världsledande företag inom telekommunikation.

E RICSSON

:i:

Dä' ä' bar' å ' spring

Stockholm:

SOLA-stafetten 1994

Den klassiska SOLA-stafetten
gick som vanligt av stapeln
den första helgen i maj. Tjugo
fem morgontrötta E-teknologer
samlades redan klockan fem
på morgonen för att åka ner
till Göteborg.
PÅ GÖTAPLATSEN i Göteborg går
nämligen starten på den 27 mil långa
studentstafett som varje år lockar
bortåt 3 000 studenter från hela Sveri
ge. Elektro har tidigare haft flera
framskjutna placeringar och nu gällde
det att försvara fjolårets rekordbra
trettonde plats. När man såg två smala springor till ögon hos de sömndruckna löparna infann sig dock ett
visst tvivel. Efter att ha packat in sovsäckar, linement, sportdryck och andra förnödenheter gav vi oss iväg i de
fyra minibussar som vi hyrt. Framåt
Jönköping började de flesta kvickna
till, undantaget Mattias Nilsson. Han
körde lydigt efter Lars Wickenberg,
som storskrattande "guidade" Mattias
runt samma kvarter tre gånger.
-, .. . , ., ·1u1mH1m1

Samling vid pumpen. Hela gänget ordentligt uppradat.
med det närmsta dygnet. När själva
stafetten har startat håller den på kon
tinuerligt, med undantag för ett kort
nattuppehåll, och målgången sker nä
stan 30 timmar efter starten. Detta
medför ibland en smått uppjagad
stämning i bussarna: "Var e' mina
skor? Har nån sett Jonas, han skall
springa nu! Ojdå, 7 mil på 35 minuter,
vi hann!". Denna stress slapp nu i alla
fall Erik Danielsson, vår startman.
Kanske bidrog detta till hans enormt
snabba start och vi kunde stolt säga
att: "Elektro minsann har lett SOLA
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"Håll hårdare och längre upp! Åh, mycket bättre. ,,-I stafett är vdxlingarna viktig;.

Hastigt och lustigt
Väl nere i Göteborg började våra första löpare värma upp, medan vi andra
passsade på med toalettbesök och att
äta - sådant man inte skulle hinna
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re, lämnar man över det reflexbälte
man bär under delsträckan. Totalt är
det 31 delsträckor, vardera mellan 5
och 13 km. Detta innebar att några av
oss dubblerade, t ex sprang Falo Ram
ström de båda längsta sträckorna och
kunde dessutom kosta på sig en
"Brolin-snurr" under vägen. Utefter
delsträckorna och framför allt vid
växlingarna stannar man vid vägkan
terna för att heja fram våra löpare.
Just detta skapar den omtalade SOLA
stämningen: "Heja Anna! Kämpa på
nu!" - In i bussen. WROOOM! 300 m "Bra växling! Kom igen nu Emil" - In i
bussen. WROOMIGEN! 300 m till "Heja Emil! Fortare!". Detta upprepas
och bussarna byter av varandra, var
på löparna får ett kontinuerligt "pep".

stafetten 1994". Även om det nu bara
var så i hundra meter.

Stämning
När man sedan växlar till näste löpa-

För att inte löparfältet skall bli för ut
spritt, sker gemensamma omstarter
efter ca 4-7 delsträckor. Skillnaden
mellan olika lag är nämligen stor, t ex
har flerfaldiga vinnarna Zola Buddies
uttagning till sitt lag, vilket Team Gul
lefjun säkerligen inte har. Elektros
placering varierade under loppet mel
lan ca tionde och tjugofemte plats. Det
viktigaste är att ha ett jämnt lag, vilket
vi i år också hade. Det var även vissa
som stack upp rejält, bl a Anders Bo
ström som kom tvåa på sin delsträcka.
Att springa fort är nu inte allt som
räknas, det gäller att ha tur också. Nå
got vi inte hade då Åsa Jacobss o n 
sprang enormt bra, men fick stanna
för broöppning mitt i natten. Ganska
osannolikt och ganska snöpligt.

------------------- ii
isiiiii �
------omklädningsrum stod Tom och kika
de ut mot restaurangen: "Mycket
folk!", sa han. "Mmm, men ska du
verkligen stå där helt naken, gästerna
stirrar ju." "Nej, nej!", sa Tom, "det är
ju spegelglas på utsidan." Men det var
det inte. Efter en trevlig middag bar
det sedan av till slutfesten, där vi gjor
de av med den sista energin på dans
golvet. En del åkte sedan hem samma
kväll, medan några sov kvar.

Tack, tack, tack
Sammanfattningsvis var hela tävling
en väldigt kul och jag tror att de flesta
i laget kommer tillbaks till nästa års
SOLA-stafett. Som Idrottsledare är jag
väldigt nöjd med allas insatser och jag
vill speciellt tacka inhopparna, (några
från andra sektioner): Asa Jacobsson,
Mats Edberg och Kristine Simon för
____. att de ställde upp. Att genomföra
SOLA-stafetten är långt ifrån gratis
Vågröran kom väl till pass. Allt försöktes för att öka lagets medelhastighet.
och ett varmt tack riktas till VATIEN
vi dem precis i bakhasorna. Vi lycka FALL, vår enda ekonomiska sponsor.
Ooops!
des till slut hålla undan, mycket tack Vi tackar också Telia Mobitel för lån
Nu var inte det viktigaste att vinna vare Anders Franzen som kom fyra av mobiltelefoner, samt Pripps för
tävlingen, utan att slå data. Under på sista delsträckan. Vår slutliga pla sportdryck
hela loppet hade vi haft ett ganska re cering blev en nittonde plats, en
Peter Siljerud,
jält försprång, men då deras inlånade mycket bra prestation. Efter målgång
en
tog
vi
en
välförtjänt
bastu
på
Gu
Avdelningen
för
praktisk fysik
och troligen dopade tjej formligen
hästade igenom två delsträckor hade stav Fröding Hotell. I bastuns glasade

!
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Arets bästa och enda SOLA-återträff !!!

Du som var med och sPram! SOLA-stafetten i våras. missa inte den nostalaiska återträff som
kommer att äaa rum i 1 2:an den 1 9 september klockan 1 7:30. Ui'kommer då att dela ut T-shirts
och diPlom. kika På suddiaa svart-vita bilder. förlora oss i minnen och tala om den aamla aoda
tiden. Om mataudarna emottaait våra offer kommer vi sannolikt att kunna erbjuda lite billiat
käk. Och alöm nu inte dina foton.
ldrottsledarne
WHY A BEER IS BETTER THAN A
WOMAN
• You don't have to wine and dine a
beer.
• Your beer will always wait patiently
for you in the car.
• When beer goes flat you toss it out.
• Beer is never late.
• HANGOVERS go away.
• A beer doesn't get jealous when you
grab another beer.
• Beer won't run off with your credit
cards.

••

01

Att öl är gott tycker många på
Elektro, det märks på varje
gasque.
MEN ATT ÖL är bättre eller sämre i
förhållande till annat, därom tvista de
lärde. Här finns i alla fall några skäl
till varför öl är bättre än kvinnor res
pektive män.

REASONS WHY A BEER IS BETT
ER THAN A MAN
• A beer makes life easier.
• A beer lasts longer than seven se
conds.
• A beer won't leave you for a young
er woman.
• A beer won't leave you for a young
er man either.
• A beer doesn't sulk.
• A beer won't get jealous if you en
joy another beer.
• A beer doesn't buy everything label
led "turbo".
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Källeriet informerar

Hej på er alla nya på Elektro!
Vi i källeriet finner det mycket
trevligt att det kommer nya
Osquarulda hit. Ni är ju alla
nya möjliga storkunder till
källeriet.
SOM NI FÖRHOPPNINGSVIS re
dan sett så säljer vi det mesta i fikaväg
till löjligt låga priser. När ni läser det
ta finns det förhoppningsvis även
Yoghurt och till och med lite frukt att
köpa. Det är bara att njuta!
Angående apparaterna så vill vi be er
om försiktighet. Det är gamla fina ap
parater som kräver en viss finess vid
användandet Uag, det vill säga Källar
mästaren, passar på att presentera oss
på en gång):

Kaffemaskinen
Kaffemaskinen servas av Vice Källar
mästare, han heter Walter Schyberger
och är stor. I bland tar apparaten inte
emot pengarna. Då är det bara att för
söka igen och igen... Till slut går det.
Ar kaffet svagt sparka på stora Walter
(om du törs).

Ploppomaten

facket längst till vänster. Då kommer
(förhoppningsvis) dina pengar till
baks.

Vad gäller glassboxens funktion må
ste sägas att den fungerar bra och är
för det mesta kall.

Cigarettautomaten

Tanqbahren

Cigarettautomaten sköts av Cigarett
flickan som i år faktiskt är en flicka.
Hon heter Johanna Larsson. Den här
maskinen brukar fungera bra, men
kräver naturligtvis att man handskas
försiktigt med den.

Tanqbahren sköts av Tanqbahrten
dern. Han heter Henrik Stenberg. Låt
er väl smaka. Bara det inte är tisdags
förmiddag. Vi vill inte ha några fyllon
sovandes framför maskinen. Det ser
kanske inte så bra ut om kronbefall
ningsmannen kommer.

Colamaskinen
Colamaskinen tillsammans med den
nya läskmaskinen sköts av Läsknis
sama. De heter Åsa Bergman, Ann
Lind och Michael Wicander. Colama
skinen är den automat som står mest
stilla. Var därför extra vaksam när du
handlar av den. Stoppa i en krona och
lyssna att den faller på plats. Om den
inte gör det vrid på returvredet så
skall din krona komma ut. Gör den
inte det slå mycket försiktigt på den
strax under myntinkastet. Om kronan
inte faller på plats har en tidigare
kund inte gjort som ovan och det lig
ger en massa kronor i vägen som en
stor klump. Tillkalla någon av de
ovan nämnda Läsknissama.

Ploppomaten servas av Ploppomateu
ren, hon heter Ulrica Nilsson. Ploppo
maten är den äldsta maskinen som vi
har. Den har just varit på en helreno
vering hos samme man som en gång
byggt om inte samma maskin så lika
dana automater!

Fungerar mycket bra. Det tar bara väl
digt lång tid innan läsken kommer ut
ur maskinen.

Den kräver att du stoppar i en enkro
na, lyssnar att den faller på plats och
sedan släpper i nästa... Om du ändå
inte får ut ditt godis kan du dra lite i

Glassboxen sköts av Pajpia. Hon heter
Cathrine Hochschomer. Hon ser till
att det finns god Siaglass och lite fry
sta pajer och piroger för er att avnjuta.

Nya läskmaskinen

Glassboxen

a a
0

Bullvagnen
Bullvagnen tar Källarmästaren till
störst del hand om. Han heter Mag
nus Almqvist. Här finns det lite olika
smått och gott att äta av. Glöm bara
inte att betala. Ty om vi inte går
runt (det vill säga utgifter täcks av in
komster) slår vi igen. Fråga en fadder
om du inte tror oss...

Slutligen...
Vi är en grupp människor som jobbar
i tysthet och vår verksamhet upp
märksammas egentligen bara när nå
got inte fungerar eller inte finns. Vi of
frar vår dyra fritid endast för nöjes
skull och hoppas att ni är nöjda. Kom
gärna med förslag på nya spännande
godsaker som vi kan sälja.
Vi anser för övrigt att källeriet är den
bästa sektionsorganisationen.
Vi hoppas att ni alla fikar flitigt hos
oss i stället för att göda universitet
sautomaters feta magar.
Med vänliga hälsningar

Källeriet: mer än bara gott.

0
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Tolvan 11/10 17.30.
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Viktigt!

Tyvärr känner jag mig att på
förekommen anledning sätta
in en artikel som var med i
emissionen våren 1990.
SKÄRPNING !!!!

Med anledning av att det röjdes på
tok för mycket under fest senast i Kår
huset har Kårstyrelsen funnit anled
ning att sammankalla THS disciplin
nämnd. Det som hände var:
-Sektionens medlemmar tog med sig
öl in i Kårhuset. Det är absolut förb j u 
det att göra det. Detta skedde dels un
der själva festen, dels senare under
kvällen.
-Det fördes ett "djävla liv" i gasque
parken. Man skrek och tjoade mer än
acceptabelt. Det krossades glas.
-Dagen efter var det krossat glas kvar
i gasqueparken och runt sophuset.
På grund av detta diskuterade man
att portförbjuda Elektro från samtliga
kårens lokaler i framtiden. Vår smala

lycka är att man i stället valde att
sammankalla THS Disciplinnämnd
och utdela en mycket skarp repri
mand till oss. Ett mått på hur illa det
ta är, kan vara att sist Disciplinnämn
den sammankallades var 1977! Detta
för inte fortsätta, ni kan säkert själva
räkna ut följderna om kåren förlorar
sitt utskänkningstillstånd eller tvingas
stänga kl 22 på kvällarna på grund av
för mycket röj och liv. Det här gäller
oss alla, vi måste gemensamt se till att
vår sektion får tillbaka sitt goda namn
och förtroende. Vi kommer nu att ha
ögonen på oss ett bra tag framöver
och Kårens toleransnivå vad gäller
Elektros beteende kommer att vara
låg. Snälla, hjälp till att förhindra så
dant här i framtiden. Det vore en ka
tastrof om vi drabbades av en port
ning eller liknande.

Slut citat.
På en fest i höstas tog någon/några
elektroteknologer med sig öl in i Kår
huset. Detta är Totalt FÖRBJUDET,
som ALLA vet. När vi nu äntligen
hade blivit av med den dåliga stäm
peln, så händer det igen. Denna gång
finns inte kårens diciplinnämnd län
gre, men det gör inte saken mindre
allvarlig. Jag hoppas att jag aldrig be
höver höra något mer om att någon
elektriker har tagit med sig öl, eller
annan alkoholhaltig dryck in i kårhu
set. Eftersom vi nu inte är ensamma
om att ha tagit med sig öl och annat in
i kårhuset så hänger kårens tillstånd i
en skör liten tråd. Det vore katastrof
om vi skulle vara tvugna att sluta
festa på Teknis, eller hur?
Jag hoppas på snar skärpning

Eder Ordförande Mattias
Styrelsen

HOFTORSKÄMBETET
Gamla döda traditioner är till för att väckas !
På den gamla, men inte nödvändigtvis goda, tiden
fanns där en fin tradition beträffande fiskarnas
välmående. Vi vill nu meddela att den åter gäller !
Det hela går ut på att alla småmynt som av en
slump påträffas i tolvan oavkortat skall gå till
akvariet. I god ordning finns det då vid akvariet
ett för ändamålet anpassat hål. Vi hoppas att alla,
inte bara dem som städar efter kalasen, med glädje
anammar detta !

Många har frågat oss hur vi hittat sådana riktigt
fina fiskar. Det är dags att publicera sanningen.
I Hoftorskarnas handbok "Kokbok för skolkök
och enkla hem" från år 1900 står att läsa:
Man bör aldri8 köpa fisk. om den ej är forsk. Vid inköp
af fisk bör man iaklla&a
1) all 8älarna iiro klarröda.
2) all Ö8onen äro klara och ej infallna.
3) all fisken känns fasl. så all del ej blir 8rop i köllel.
om man med fifl(\rel lrycker på den.
För övrigt kan sägas att med en silverblå HiLo
wobbler kommer man också ganska långt.
Lycka till med ditt akvarium !
I nästa nummer blir det nya knep och dessutom
sjyssta recept. I Hoftorskarna.
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Vattenplask

Squalp 94

En solig vårdag i maj samlades
många fantasirika studenter
vid Smedsuddsbadet och snic
krade och målade så svetten
lackade.

Ståtligt värre! Alla ekipagen var vackra att skåda när starten gick. Alla var dock inte
byggda med sådan kvalitet att de tålde blåst.

sätt i den "hårda" vinden. "Vi trivs
bättre här än i Kista" var ett viktig yt-

trande som nu utbasunerades.
Som traditionen bjuder var det Ami-

Mums-mums. Och lite samba[ och lite
entrecote och lite tomat och mycket lök
och lite sallad och en slev potatissallad.
Vill du ha en servett?
ELEKTRO hade naturligtvis flera

.�

skojiga bidrag med varav några kap
sejsade på ett utomordentligt lustigt

-·-

·-Elegant ekipage. Ingen motor och inget segel, men det gick nog snabbast av alla

--

ändå. Konstruktionen var genial och bestod av en "vinge" under hoppbrädan och en
styrskida fram, men den var konditionskrävande. Inget hoppande = blöt om örona.
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Blöta ner varandra är roligt. Lite
vattensprut på medtävlarna vad det nog
tänkt att valpen skulle skvätta men
pumpen var inte samarbetsvillig

ralitetet som sköt startskottet och ing
en hörde någonting på en kvart.

Valhall var också där och sålde sina
underbara grillmackor med mums
mums i.

Mie
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Madeleine Blomberg och Ann von Essen.

Har du problem? Vill du byta
linje eller göra studieuppe
håll? Går studierna lite för då
ligt eller går de så bra att du
vill läsa någon extra kurs? El
ler undrar du helt enkelt var
din gamla tenta är?

Vilka? De som jobbar på STEX är
Ann von Essen (Tel 790 90 86) och
Madeleine Blomberg (Tel 790 90 85).

Elektros kansli

Var? Kansliet ligger i andra Q-huset,
på våningen ovanför entren.

• Johan Ferman
Från början matematiker, undervi
sar närbesläktade ämnen. Sysslar
mest med elektros datorer som
han är ansvarig för. Tidigare stu
dierektor och får ofta frågor som
har med sådant att göra. "Trivs bra
häruppe med alla galningar runt
omkring en!"
• Lotta Kohut
Sysslar mest med intyg - hennes
specialitet är uppskov från lum
pen. Har hand om arkivering och
gör examensanmälningar. Något
som tar en hel del tid för Lotta är
att pula med STIL. (Det är där dina
betyg lagras...)
• Lena Svensson
Arbetar med kansliets ekonomi, fa
kultetens disputationer, besvarar
brev från utlänningar som vill
komma hit och forska samt betalar
internationaliseringsmedel.
ut
Lena är sekreterare i Fakultets
nämnden för Elektroteknik och In
formationsteknik (FN E(L)IT), i
Tjänsteförslags
nämnderna och i
Vetenskapliga rådet
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dessa frågor och ALLT annat som är
värt att veta på Elektro. Studievägledningen bjuder även på kakor och kaffe!

STEX

Var? Stex finns på entreplanet i andra
Q-huset (den utan restaurang) alldeles
till vänster innanför entren.

Vad? Stex kom till för att underlätta
kontakterna mellan teknologerna och
följande institutioner:
• Data & Systemvetenskap (DSV)
• Elektronik
• Signaler, Sensorer och System (S3)
• Teleinformatik (IT)
• Teoretisk Elektroteknik (TET)
På studerandeexpeditionen kan du
granska dina tentor, lämna in skriftli
ga klagomål på rättningen, lämna in
dokumentation av projektarbeten och
lämna in labbar för vidare befordran
till respektive institution. Material
som lämnats ut i olika kurser finns på
studerandeexpeditionen, samt en del
kursmaterial som inte finns på kår
bokhandeln. De har ansvaret för an
slagst.�vlorna för DSV, Elektronik och
IT. Aven anställning av tentamens
vakter och viss betygsregistrering
sker där.

Vad? Vilka?

• Inger Larsson
Håller på med ett nytt system där
Elektro får betalt efter hur många
teknologer det finns och hur bra
de presterar. Inger är sekreterare i
E och D's utbildningsutskott och
sysslar med kansliets budget. Arbetar nu med utvärdering av Eutbildningen på KTH, som skall
jämföras med övriga i Sverige.
"Skall bli spännande att se var vi
hamnar." Gör även mycket mer.

utbildning och forskning. VR är
ett utskott till FN EIT och ett beredande organ till FN i forskningsfrågor.
Tjänsteförslagsnämnderna tillsätter professurer
och lektorat.

• Barbro Wiklund
Har hand om praktik och fristående kurser på kansliet. På
studerandeexpeditionen tar hon
bland annat hand om bokslut och
budget.

Olof Lindqvist

Annika (praktikant), Barbro Wiklund, Lotta Kohut, Lena Svensson, Inger Larsson.
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Nytt om namn

Nya i styret

Elektros styrelse har fått två
nya ledamöter. Det är Johan
Lindberg E-90 och Martin
Bäcklund E-92.
JOHAN ÄR AMSE, det vill säga ar
betsmarknadssekreterare. Han sköter
sektionens kontakter med näring
slivet. AMSE kommer frånochmed
årsskiftet att vara ansvarig för sek
tionens ekonomiska råd. Läs mer om
Johan nedan.
Martin är StURe. StURe står för Studi
esociala Utskottet Representant. Mer
om vad han sysslar med kan du läsa i
Emissionen 4/94. Martin ville ha en
femsidig hemmahosspecial som han
skulle skriva själv. Vi väntar dock
med den till han lärt sig muta orden
tligt. (Tag lärdom av Anna Nilsson!)

AMSE JohanLindberg.

StURe Martin Bäcklund.

montrar. För att ordna lunch där kom
mer pizza Hut på besök och fixar piz
za i mängder. På kvällen den 25:e in
leds det hela med en paneldebatt i F1,
där näringslivets toppar ger sin syn
på framtiden. Alla detaljer är inte kla
ra än men mer info kommer vad det
lider. På morgonen den 26:e brakar så
själva Armadan loss i och med att cir
ka 80 företag tar kårhuset och idrotts
hallen i besittning. På kvällen den 26:e
är det Armadagasque. Den 27:e an
ordnas kvartssamtal med företagens
representanter och montrarna i kårhu
set och idrottshallen är naturligtvis
bemannade även denna dag. För att

genomföra allt detta behöver vi natur
ligtvis din hjälp. Tag chansen och
knyt kontakter med Sveriges närings
liv genom att vara med och arrangera
nordens största rekryteringsmässa för
teknologer. Vi kommer att behöva
hjälp av en massa företagsvärdar.
Som sådan ansvarar du för att allt
fungerar för ditt företag under Arma
dan. Om man är intresserad så ta gär
na kontakt med mig (lättast på
mail:johanl@e.kth.se).

AMSE talar

Nu närmar sig höstens stora
begivenhet i rask takt. Den 2526-27 oktober är det åter dags
för Armadan, kårens Arbets
marknadsdagar.1994.
INTRESSET FRÅN näringslivet är re
kordstort vad gäller att komma hit
och rekrytera civil- och högskoleing
enjörer. Arets arrangemang bjuder på
en hel del nyheter. För att få plats
med alla tvingas vi utöka utställning
sområdet. I år kommer det inte bara
stå företag i kårhuset utan även vår
fina idrottshall kommer att fyllas av

Trainee/Elevingenjörsdag

Eder Amse
Johan Lindberg

Onsdag 21 September

09:30-16:30 i Q-huset, KTH, Osquldas väg 4-6

Företag från olika branscher kommer till KTH för att presentera sina Trainee/Elevingenjörs
utbildningar för blivande civilingenjörer och civilekonomer. Här kan du träffa företagets
representanter och diskutera respektive företags utbildning.

Under dagen kommer också en del företag att hålla föredrag om just sin Trainee/Elevingenjörs
utbildning. Föredragen hålls i sal Q2, Osquldas väg 10.
Kaffe och Kaka serveras.

Varmt Välkomna !
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Smakbitar ur
MOSAIC
http://www.inf.tu
dresden.de/
-mr2/recent.patches
Innehåller "patches " för ett
stort antal kommersiella
spel. En "patch" är en fil
som uppdaterar orginalspe
let samt tar bort då kända
buggar. Rekommenderasför
bland annat Electronic Bat
tlefield Series.

http://www.cs.ruu.nl/ftp/aircraft-images.html
lit•.:/1www.nesa.uiu
L
c.edu/EV/does/Wel
conie.litml
Skicka gärna in
adresserna
till
era egna favorit
ur
smakbitar
Mosaic.

I

P.å kry·s s i det
svens.ka
datasamhället

Det är in.te alla gånger så lätt att
ha. sitt andra-namn som tr!Uals
narnn: Det visade sig i somras:
Det hela började man att HSB
erbjöd si:g att sMeka ett fär4igi
.fiyll:t inbetaming:::ikort tå det be
lopp jag sparar där varje månad.
"1arför inte tänkte jag ooh
SV'8$-acle ja. En och en halv
)l:).tuaad senare k0m inbetalnings
kortet, adresserat · till BemGll: Ö
Ljungqvist. Jag ringer d'å till FISB
för att få dem att använda mitt
tiU'talsnamn (Ötjan). Det visade
sig att det i deras register stod
rätt, men inbetalningskorten
skickades ut av postgirot så de
måsta ha fel namn på mig där.
När jag då ringde äH postgirot
visste tjejen i växeln info ens att
postgirot hade en sådan tjänst,
men e�er diverse omkopplingar
hamna�e jag till slut på rätt
ställe. Tro nu inte att allt var frid
och fi.öjd fär det, postgirot häm
tar näxn1lgen sina namn- och
· adressuppgifter från SPAR
registret och kan naturligtvis inte
ändra något därifrån.
Jag börjar få onda amrtgar, men
ringer . i alla fall till DAFA (som
har hand om SPAR). Där får jag
veta att det inte films någon till
talsmatkerlng på något av mina
förnamn, men eftersom de får
sina uppgifer från folkbokförin
gen kan de inte ändra något.
Ett besok på skattemyndigheten
för att ta reda, på vad som egen
1
tligen står om mig i folkbokfö:cin
gen visar att jag inte har någon
markering om tilltalsnamn. För
att få det måste jag fylla i blan
ketten "NAMNANDRING". In
ressant var också att jag kunde
läinna in den blanketten och få
ändringen genomförd utan att
visa leg; jag kunda lika gärna ha
bytt namn på min bror...

http://cad.ucla.edu/repositoryllibrary
/Cadlab/Cadlab.html

Famous last words:

"Don 't be silly. lf this was really the
ship's "Self-Destruct Button", do you
think they'd leave it lying around where
anyone could press it?"
"Hmmm... the sign on the door says, "AIR
LOCK". I wonder what's inside. "
Telefonsvarare:
We're sorry. You have reached an imagi
nary number. Please rotate your phone
90 degrees and try again.

•"

http://www.cnam.fr/bin
• html/imageWWW

Summan blev alltså att jag (mer
eller mindre} blev tvungen att
byta namn för att få heta det jag
har hetat sedan jag föddes.

Örjan
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Klara, färdiga...

Utexaminerade
Följande personer har blivit utsläppta från Elektro sedan senast publicerade listan - Grattis!
NAMN
Granberg, Erik Johan
Blom, Tomas
Westman, Rolf
Reimers, Björn
Weckman, Christina
Hagberg, Patrik
Hatamian, Babak
Olsson, Olof
Sandholm, Georg
Almström, Erland
Björlin, Christian
Elvhage, Anders
Henn, Fredrik
Johansson, Rolf
Karlsson, Stefan
Källbäck, Johan
Lagergren, Anders
Larsson, Hans Axel
Liljegren, Tobias
Mattsson, Jan-Ove
Norman, Peter
Norrby, Carl Jacob
Rasch, Christian
Rostö, Tommy
Sjögren, Christer
Skantze, Joakim
Werner, Per
Andren, Birger
Axelsson, Fredrik
Eriksson, Mårten
Forssblad, Anders
Franzen, Gunnar
Hagelin, Martin
Hansson, Anders
Helleberg, Anna Elisabet

ÅR

E79
E84
E84
EBS
EB5
E86
E86
EB6
EB6
E87
EB7
E87
EB7
E87
E87
EB7
E87
E87
EB7
E87
E87
EB7
EB7
E87
E87
E87
E87
EBB
E88
E8B
E88
EBB
E88
E88
EBB

INRIKTN.
Egen
DAT
INDE
DAT
INDE
DAT
ELK
DAT
DAT
TELE
FYS
TELE
Egen
INDE
FYS, ENE
DAT, TELE
Egen
ELK
Egen
TELE
Egen
ELK
TELE
TELE
DAT
FYS
TELE
TELE
FYS
TELE
INDE
DAT
DAT
INDE
DAT

Ivansson, Bengt
Johansson, Erik
Johansson, Ulf
Jonsson, Lars Nils
Karlsson, Per Gunnar
Kellberg, Carl Jonas
Kulhanek, Martin Erik
Lui, Louis
Lundin, Christer
Monvall, Lena
Munters, Krister
Norlander, Lennart
Myström, Mattias
Pettersson, Hans Göran
Rehn, Anders
Rendel, Jonas
Rönnqvist, Peter
Siren, Torbjörn
Sjöberg, Mats
Sjödin, Martin
Sjöström, Lars-Ola
Sundin, Christer
Söder, Maria
Thor, Thomas
Villför, Jarl Henrik
Widman, Johan
\<Vingqvist, Jonas
Ohman, Henrik
Ahlmen, Ola
Aspenberg, Carl
Asplund, Johan
Engtsson, Anette
Bergsjö, Jesper
Broqvist, Michael
Dannelind, Peter
Englund, Jonas

Dilektol Stl om i Japan.
Nu publicerad i sin helhet

En Rapp EG-saga, kapitel 3.
Vi minns sa val den sagan
om Ake, dilektol.
Nu velkal han i Japan
fol filman hans sa stol.
Han kopel billigt klims och klams
och saljel sedan dylt
i Svelige, dal hans filial
tjanal pengal sasom sylt!
Men ett ploblem, det havel han,
han undlal vad det al.
Och Asa undlal likadant,
men ej hans filial.
De vet att tidning Lad & Lon,
som testat manget skap,
ocksa vet att Ake tjanal bla
pa plagiat och sklap.
Och de hal staltat en plocess,
de knacka Ake vill.
Men tiden gal fol Ake folt,
den lackel inte till.
Och mitt upp i allt elande
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DAT
INDE
DAT
INDE
FYS
INDE
TELE
TELE
TELE
Egen
TELE
TELE
FYS
FYS
FYS
DAT
FYS
Egen
TELE
TELE
INDE
INDE
TELE
INDE
FYS
TELE
TELE
TELE
INDE
FYS
TELE
TELE
INDE
E8lJ lNDE
E89 TELE
E89 INDE

E88
E88
E88
E8B
E8B
EB8
E88
E8B
EBB
E8B
EBB
E88
E88
E88
EBB
E8B
E88
EB8
E88
E88
E8B
E88
EB8
E88
E88
EBB
E8B
E88
E89
E89
E89
EB9
E89

Englund, Magnus
Frank, Johan
Fritz, Lars Johan
Funke, Stefan
Harnefors, Lennart
Hedren, Andreas
Kingdon, Christopher
Kronestedt, Fredric
Kvarnheden, Erik Mattias
Liljegren, Thomas
Lundblad, Christer Henrik
Maass, Jörgen
Melin, Håkan
Morsing, Magnus
Mårtensson, Anders
Neren, Annika
Nilsson, Marcus
Nilsson, Mats
Norsten, Pär
Rydin, Charlotta
Sandberg, Pernilla
Sandbrink, Sören
Sellberg, Lars-Ivar
Udin, Anna Charlotta
Wingårdh, Per
Wirma, Anna
Wohlin, Helen Johanna
{)berg, Urban
Ostman, Thomas
Andersson, Magnus
Andren, Johan
Johansson, Albin
Jönsson, Lars
Malmberg, Mårten
Rosenquist, Siri
Svensson, Jan

hans flu nu givel opp.
Hon tyckel att han mesig al,
hon sa': -Du saknal snopp!
Ake vill ej leva mel,
folsokel ta sitt liv.
Men Tokyos tunnelbana,
den al alltfol effektiv.
Med vaktel ovelallt
och tag som bala gal och gal.
Det finns ingen tid att hoppa,
inga mellanlum det al.
Och inga pengal Ake hal
att kopa en biljett
till Svelige. -Om jag hade blott
ett plastkolt, bala ett.
Men alla al ogiltiga
se'n jag satts i konkuls.
Och inga checkal havel jag,
det ekal i min bols.
Men vad al det som liggel dal,
Amelican Expless!
Sa flog da Ake hem
med Vegald Viking, SAS.
Och hul det gal i Svelige,
det kommel snalt i pless!

Andleas Eldh, E-93.

E89
E89
E89
E89
EB9
E89
EB9
E89
E89
EB9
E89
EB9
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E89
E90
E90
E90
E90
E91
E91
E91

DAT
DAT
DAT
TELE
TELE
DAT
TELE
FYS
TELE
TELE
DAT
DAT
DAT
INDE
INDE
TELE
TELE
DAT
TELE
TELE
TELE
INDE
DAT
TELE
INDE
TELE
FYS
TELE
ELK
TELE
Egen
TELE
Egen
TELE
DAT
INDE
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Adressändringar
Elektrosektionen
Osqurs backe 12, "12:an"
tel 08-21 31 18
Anders Wikström
Körsbärsvägen 4C:444
114 23 STOCKHOLM
tel 08-15 72 83
Marie Sundin &
Thomas Bäckström
Ruddammsvägen 4,Str
114 21 STOCKHOLM
tel 08-612 61 58
Johan Papp
Ullångergatan 17,2 tr
162 28 VALLINGBY
tel 08--37 42 55
Marika Jons
Värtavägen 66:502, 5tr
115 38 STOCKHOLM
tel 08-667 06 41

Det ryktas att...
...UU dominerar.
... mekanik är skäligen trivialt.
...Bamse gillar numme (eller var det tvärtom?).
... vissa flickor har varit berusade... (tihi..hick).
...Ribban äter barkbröd i Vladivostok.
...Basse kommer attt tillbringa många år i ...
... det inte var vilka Uppsalastundenter som helst som ordnade forsränningen,
utanTeknologkörens egna Fors-Kö.
... bästa KTH-lag i SOLA-stafetten kom från Västerås.
... vissa E93:or måste läsa igenom hela anmälningslistan i TET innan de kryssar
för sig.
... dusch + fågelbur = stackars pippi.

Katarina Nyquist
c/o Backman
S:t Paulsgatan 22 C
118 48 STOCKHOLM
Stefan Antonsson
Holavedsv,ägen__37
181 64 LIDINGO
tel 08-766 38 27

TACK!
Snapsvisa

Följande snapsvisa tillkom en
kväll efter komplex analys och
redaktionen föreslår att alla lä
sare tar fram en sax och klip
per ut den längs den streckade
linjen. Därefter klistras den
lämpligen in i sångboken.

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 147. SNAPSVISA
mel. Blinka lilla stjärna
Imma, lilla glaset där!
Inom dig du nubben bär
Ta den enligt gammal sed
Hel igenom strupen ned
Tomt är lilla glaset snart
Nubben smakar underbart

Uffe E93

EIT STORT TACK vill jag rikta till
den vänliga (och ärliga) själ som tog
hand om mitt körkort, när underteck
nad inte gjorde det.

Ovanligt kött
på party

Några zoologistuderande fick
av allt av döma en ovanlig
måltid häromdagen: kött från
Ulf Wallentin, * B* ** ** en okapi som avlidit efter att
P.S. Jag har haft Alzheimers så länge ha lyssnat på ett par opera
jag kan minnas.
arior av Wagner.
OKAPIN hyperv_entilerade och dog
när sångare från Kungliga teatern
sjöng avsnitt ur en Wagneropera i
närheten av okapins bur på Köpen
hamns zoo. Precis som andra dägg
djur kan en okapi påverkas av ovan
liga ljudupplevelser.
Okapins kropp skickades till Köpen
hamns zoologiska museum för att
flås och styckas i vetenskapligt syf
te. Men köttet stals därefter enligt
uppgift av några studenter som ser
verade det vid en fest i fredags, vet
tidningen Extra Bladet att berätta.

(AP, Köpenhamn)

L--------------------
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