Redaktionssidan

Ledare

Så var det dags för årets sista nummer av Emissio
nen och mitt sista som chefsemitteur. Jag tycker att
det har varit ett kul år och hoppas att det funnits
något av värde i tidningen.
DET VERKAR SOM de flesta är ganska positivt inställda till
emissionen om man ser på resultatet från sektionsenkäten. Ba
stard Operator From Hell fick dock mycket kritik. Den finns
numera att läsa i sin helhet från vår mosaicsida.
Några tyckte att emissionen var för seriös och tråkig, så vi får
försöka bättra oss där. Det får väl vara en utmaning till min ef
terföljare att vara rolig.
Mer debatt om treperiodersystemet önskades, så skriv om du
några åsikter som du vill att fler ska få ta del av och lämna in
det till oss. Man behöver inte vara emitteur för att skriva i
emissionen!
Någon ville att emissionen skulle läggas ut på mosaic. Jag vet
inte om vi missat att skriva det förut, men emissionen har fun
nits elektriskt tillgänglig sedan nr 5 /94. Man kommer åt emissionens sida genom att klicka
på sammanslutningar på sek
tionens sida. Man kan också
skriva in url:en som står här
till höger (raden som börjar
med http://}.
Det fanns många fler bra kom
mentarer och vi ska göra vad
vi kan för att göra er nöjda.
Nog om detta.
Jag vill tacka alla som hjälpt
till med tidningen i år och
önskar nästa che lycka till!
Tack för mig.

Eder avgående Chefsemitteur.
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Hur lämnar man in manus?

Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att
täcka sektionens verksamhet samt att förmedla information och
nöjsam läsning till dess 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. För att
skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectermfönster på
VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Använder du UNIX så går det för det mesta inge vidare att mai
la decwritedokument. Lägg i stället filen i ditt Public directory
och skicka ett mail till oss och berätta vad filen heter. Skriv ock
så hur mycket du gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga
produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du-
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skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra i insänt material (läg
ga till rubriker tex). Vi kan också ta emot en text på
Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brev
fack i Tolvan, i vår brevlåda, även den i Tolvan, el
ler 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.

------------------- eiöiii
iiii�
--------

Ordf & vice har ordet
Nu när året börjar lida mot sitt
slut kan det vara dags att sum
mera det som har hänt. Vi
tycker båda att det har varit ett
intressant och händelserikt år
med både stora och små evene
mang.
TILL DE VERKLIGT STORA måste
man räkna flyttlasset från Xll:en till
baka till 12:an. Det var kul att så
många tog sig tid att jobba en hel
vecka under sommaren för att Elektro
skall få en fin sektionslokal. Och det
fick vi ju! Ett annat stort och mycket
lyckat arrangemang var vårens pam
piga Nyårsbal i Gyllene Salen å Stads
huset. Det har vi PR att tacka för. Vi
tror att alla som var där kommer att
minnas det med glädje.
För övrigt anser vi att det har varit kul
med så många gäster från andra sek
tioner och skolor på de stora kalasen.
(Hoppas vår kassör håller med...) För
hoppningsvis kommer vi nästa år att
ha mer tid att ägna oss åt representa
tion på andra skolor och vi hoppas att
vi får många med oss. (Maria säger att
reklamen för kalasen sitter på styrets
anslagstavla, så nu vill hon att alla går
dit och tittar.)

Marodörer?
Något annat som också har hänt i år
är att vi har fått en helt ny stadga med
ett jättefint reglemente. Stadgemaro
dörerna, nej, vi menar stadgerevide
ringsgruppen har gjort en enorm ar
betsinsats som faktiskt inte kan mätas

Ordförande och vice omgivna av sina störs-ta fans.
i timmar utan snarare måste räknas i
dagar eller veckor. Vi hoppas att den
inte behöver ändras de närmaste åren.
(Illvilliga rykten hävdar att reglemen
tet redan är ändrat en gång och kom
mer att ändras igen inom en snar
framtid...)

SM-premiär i 12:an
I år har dessutom världshistoriens för
sta 12:an-SM hållits. I 12:an kommer,
om vi får bestämma, men det får vi ju
inte, alla framtida SM att hållas. Nästa
gång ni får chansen att bestämma
över sektionens öden och äventyr,
(tex riva upp alla trevliga styrelsebe
slut), är torsdagen den 8:e december.
Vad som bl a händer då, är att en helt
ny ordförande och vice kommer att

väljas. Lite tråkigt blir det..., för oss
alltså, för då måste man börja studera
igen. Men okej då, vi får väl lämna
ifrån oss våra poster. Vi hoppas att
våra efterträdare kommer att få ett
lika roligt år som vi har haft. För det
har verkligen varit ett både kul och gi
vande år!
Till sist vill vi tacka hela vår styrelse
och att alla andra funktionärer för ett
jättebra jobb och framför allt en vilja
att slita när det som bäst behövs.
Till alla Elektriker vill vi nu önska:

(jodJu( och (jott g{ytt Art
Mattias och Maria

Moby Dick informerar
Moby Dick - funktionären
som handhar sektionens val
av kårfullmäktigerepresen
tanter - vill tacka styrelsen för
god mat och rolig lek på hö
stens Funkgasque.
APROPÅ STYRELSE så ska den
gamla bytas ut på december-SM. En
följd av Kårens nya organisation är
att ordförande, vice ordförande,

SNO och StURe ska väljas genom
urnval. Detta därför att dessa är nå
gra av sektionens kårfullmäktige
representanter. Övriga väljs på vå
ren.
En presentation av kandidaterna
kommer att sättas upp på styrets
tavla den 1 december. Om du är in
tresserad av att kandidera till någon
av posterna ovan, kontakta då valbe
redningen - se styrets tavla.

Valuman kommer att finnas i 12:an
på nedanstående tider.
må 5/12 12.15-13.00
ti 6/12 12.15-13.00
on 7/12 12.15-13.00
to 8/12 12.15-13.00
to 8/12 17.00-18.00
Glöm inte kårlegget!

Christian Svedenkrans, E91
Moby Dick
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Avskedsord

SNO tar farväl...
Jaha detta skall föreställa mitt
sista Snoord. Oj jag kommer,
läs och häpna, att sakna det.
STURE OCH UNDERTECKNAD har
en deal. Jag skall vara allvarlig och
Sture, Martin Bäcklund, står för utfyll
nadstexten i sin artikel.

Nästa ESN-möte
På nästa ESN-möte kommer vi att dis
kutera eventuell obligatorisk kursut
värdering för att få anmäla sig till
kommande kurser. Det finns ett fung
erande system i LUND och vi skall se
om det kan vara något som passar
oss. Vi skall även utse en kandidat till
årets lärare på kåren. Tänk över vem
du vill nominera och varför.

ESN-dagen
ESN var ut till Upplands-Väsby scout
stuga och hade en liten utbildning i
ledarskap samt kommunikation mel
lan människor. Vi hade hyrt filmer
som är speciellt utformade för att man
skall få se hur man beter sig samt hur
man borde bete sig. Hoppas att ni
som var med fick ut något och att ni
kan ha nytta av det i ert framtida ar
bete för E-sektionens bästa.

Periodsystem
I skrivande stund har Ödelfakult (en
krisgrupp som snabbt kan sätta sig in
i en fråga och prestera ett skriftligt
förslag inom en vecka) börjat jobba
med en enkät om treperioderssyste
met. Det är ett sätt att få argument till
en förändring och det kommer att bli
en förändring, frågan är bara till vad
det ändras. KTH centralt har upp
märksammat problemen och vi, alla
SNO:ar på teknis, hade ett möte med
vice rektor för grundutbildningen,
Gunnar Svedberg, 941121 och där
kom det fram åsikter om varför det
hade gått dåligt.
Arbetsbelastningen som uppkom ge
nom införande av det nya periodsy
stemet har ökat på alla sektioner. Det
allmäna mönstret var att det hade in
förts labbar och inlämningsuppgifter
men tentan kvarstod vilket gav mer
jobb per kurs. Tvärtemot vad som var
meningen med det nya systemet.
De som det har gått bäst för är ALV
(Arkitekt, Lantmäteri och Väg & vatt
en). De har å andra sidan ganska
mycket labbar och projekt. Det funge
rar bra där men Elektro och Fysik har
lite annan abstraktionsnivå på sin un
dervisning.

Daniel blickar tillbaka.

Till slut ...
Jag vill rikta ett stort tack till mina
medarbetare under det gångna året.
Alla funktionärer i studienämnden
skall ta åt sig. Fredrik höll sitt löfte
angående att hålla ordning på mig,
"du Daniel, Du har ma�usstop ... etc''.
Du har varit en klippa. Odelfakult har
också varit till en stor hjälp. Min efter
trädare önskar jag all lycka och väl
gång. En öm kram till alla som stått ut
med mig under det gågna året.
Er egen avgående men tillgivne SNO

daniel@elixir.e.kth.se

... och Amse pustar ut
Puh, pust, stön, stänk. Nu är
Armadan slut och jag med
den.
ETT JÄITETACK till alla som ställde
upp som företagsvärdar. Utan er fina
hjälp så hade vi i ArmU brutit ihop
för länge sen. Det tar onekligen på
krafterna att fixa nordens största re
kryteringsmässa, men allt verkar att
ha flutit till såväl företagens som stu
denternas glädje. Intresset var stort
från bägge håll och förhoppningsvis
hann ni alla gå åtminstone ett varv i
kårhuset och KTH-hallen och sno åt er
kolor, pennor, ölöppnare och anställ
ningskontrakt.

ABB populärast
ArmU har just påbörjat lite utvärd e 
ringar för att se vad folk tyckte var
bra och dåligt. I den enkät som dela
des ut till besökande teknologer kom
ABB in på första plats som populära-
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ste företag och som god tvåa klämde
sig ÅF in. Mer detaljer om vad folk
tyckte och tänkte om Armadan får
anstå till nästa Emission. Tyvärr blev
det inte så många utländska företag
på Armadan, men till nästa år så
kanske EU-medlemskap m.m. gör
att intresset för svenska civilingenjö
rer ökar även hos företag utanför vå
rat lilla avlånga land.

Många nya nollan
Eftersom jag har så lite att göra (bara
fem tentor i jul) har jag dessutom va
rit på Sacos internationella student
mässa och träffat en massa blivande
E-osquarulda, intresset var stort från
gymnasieeleverna.
Just nu koncentrerar jag mig dock
mest på dalaresan som går av sta
peln 1-2 december. Detta blir det si
sta jag gör som Amse innan det blir
<lax att lämna över till någon annan
som får överta nöjet att göra roliga
arrangemang där teknologerna ges
chansen att träffa sina blivande ar
betsgivare. Väl mött i tentasalarna
efter jul och titta inte för djupt i
glögg-grytan nu bara.
Frågor, undringar och kritik över ar
betsmarknadsarrangemang mottas
gärna på mail: j ohanl@e. kth. se.

Eder Amse, Johan Lindberg

Seriöst...

Vice SNO ordar
Hej allihop. Äntligen är tenta
perioden över så man kan pu
sta ut lite.
MÅNGA TENTOR blev det och
många kördes.
I måndags hade alla SNO:ar samt
vSNO:ar möte med vice rektor för
grundutbildningen Gunnar Svedberg.
Han ville få reda på anledningar till
att resutatet för ettan-93 blev så dåligt.
När beslutet om treperioderssysternet
skulle tas reserverade sig han och vår
dekanus Göran Andersson mot det.
Vad som korn fram var att systemet
medför alldeles för många tentor på
en gång. Tråkigt nog ville några lösa
problemet i fel ända, dvs göra åtgär
der som bör göras oberoende av det
dåliga resultatet tex förbättrad peda
gogisk undervisning, istället för att ta
bort roten till det onda -TRE
PERIODERSSYSTEMET-. Ett annat
exempel är alternativa exarninations
forrner, låter fint va? Men hur många
kurser går det egentligen att genomfö
ra på? Inte hälften som det skulle krä
vas i sådana fall. Vissa tror till och
med att man inte behöver ha tentor i
matematik!
Om man inte har fått tillräckligt med

poäng så går det att att ansöka hos
CSN om en rehabiliteringsterrnin.
Detta innebär att man ska ta minst 16
poäng på en termin för att få studie
medel nästkommande termin, vilket
är omöjligt på Teknis eftersom man
inte tentar så många poäng på hösten.
Men det har inte CSN tänkt på!

fedagogik
I nuläget finns inga krav på pedago
gisk utbildning för lärare. Doktoran
der har undervisningskrav vilket bör
tas bort. KTH ska nu satsa på pedago
gik och har därför avsatt pengar till
det. Vi hoppas att det blir bättre lärare
i framtiden.

Varför finns kursnämnder
Nästan alla kurser som vi läser är
långt ifrån perfekta och ingen kurs är
så bra att den inte kan bli ännu bättre.
Kursnämnderna är till för att framföra
konstruktiv kritik till föreläsarna. De
flesta föreläsarna är mottagliga och
förbättringar brukar ske efter kurs
nämndsrnötena. Är någon kurs dålig
bör man ha ett mittmöte så man kan
påverka den under kursens gång.

Utbildning av KN
Under våren kommer en utbildning
att ske för alla som är med i någon
kursnämnd. Utbildningen kommer att
vara några timmar och hållas av
KNORR och vSNO. Syftet är att lära
sig att framföra kritik på ett sätt som
gör föreläsaren mottaglig för den
samt hur ett kursnämndsmöte bör gå
till.

Lite statistik
E94 Algebra
E93 Vektor
E93 Vågrörelselära
E93 Mekanik

67%
38%
34%
51%

Funktionärsval
På nästa studienämndsmöte ska det
väljas många nya funktionärer tex
KNORR, Sekret, Kockar. Är du intres
serad, tala med mig eller vår SNO.

Studienämndsmöte
Nästa studienämndsmöte är klockan
17:17 i Tolvan och som vanligt lagar
våra kockar Jens och Hjalle en alldeles
underbar middag. Alla som är in
skrivna på elektro får komma.

Fredrik

-------------------- eiöiiiiini�
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Svar på tal och tack

Vi har nyligen haft en enkät
ute som alla E-teknologer kun
nat svara på. Källeriet fick in
lite kommentarer som jag
tänkte svara på här.
FÖRST VILL JAG SÄGA att det var
väldigt roligt att vi fick lite frågor och
tips. Det är alltid lika spännande att få
höra vad folk tycker. Jaha. Då börjar
vi:
• Källeriet borde sälja i Q-huset också!
Problemet med att sälja i Q-huset är
att det springer så mycket annat löst
folk där Risken är överhängande att
svinnet blir oss övermäktigt.
• Källeriet borde ha Bounty.
Det kommer. Det råkar även jag tycka
är väldigt gott!
• Det enda riktigt matnyttiga
källeriet serverar (mackor) är det
enda som är dyrare än ute i han
deln (16 kr mot ca 14 kr). Varför?
Men visst är kläggbollarna goda
och en attraktor till 12an.
Tja. Jag köper mackorna för 14 kr.
Problemet är att alla inte betalar för
#

vad de tar. Min erfarenhet är att ca
20% marginal på inköpspriser är vad
som krävs för att gå runt. Tyvärr. Ap
ropå matnyttigt: Men ta en titt i fry
sen. Vi har allt från pajer till sniglar!
• Källeriet - Gott!
Kul att höra. Beröm gör en alltid glad.
• Källeriet: Det finns kanske alterna
tiv till delicatosnusket! O mväxling
förnöjer?!
Jag försöker hålla ett så brett sorti
ment jag kan och orkar. Tyvärr är det
väldigt bekvämt med Delicato. De är
billiga, har ett brett sortiment och le
vererar till dörren. Men vi har ju även
färskt bröd från Tidermans, färska
mackor, frukt, ibland yoghurt och all
sköns delikatesser i frysen. Sniglar till
exempel. Föresten, har du provat De
licatos torra kakor. Inte alls dumma
om jag får säga det själv.
• Källeriet och PR är jättebäst!

Jag tycker inte att automaterna är van
skötta. De var tomma under tenta
veckorna, men man kan knappast för
vänta sig att funktionärerna skall job
ba under dessa veckor. Om du tittar i
automaterna finner du säkerligen
mycket smått och gott att välja på.
• Väldans görbra!
Det glädjer mig att höra. Jag försöker
göra mitt bästa.
Jaha. J;)et var alla kommentarer jag
fått. Jag hoppas att ni är nöjda med
svaren. Ta gärna kontakt med mig om
det är något ni undrar över, eller kan
ske vill ändra på. Men det bästa sättet
att få något gjort är att göra det själv.
Kandidera mera!
Jag vill passa på att tack för mig och
resten av källeriet. Året (halvåret för
resten av gänget) har varit kul och
jobbigt. Det verkar som det stora fler
talet är nöjda och det gör mig glad.
Jag önskar min efterträdare lycka till.

Jättekul att höra. Det finns idolaffi
scher att köpa till självkostnadspris.
• Mer "mindre" källerisaker, typ ka
kor, godis. Särskilt nu när plopp/
cigarret-automaterna är så vansköt
ta.

Ödmjuka hälsningar
Eder navelsträng,
Magnus Almqvist
<e92_mal>
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Studieresa till Taiwan oeh Hongkong i januari 1996

Sista anmälningsdatum (innan priset blir högre) är
16 dee
Absolut sista amnälningsdatum är 31 jan.

Stormöte för alla intresserade 6 dee i E36
kl 1 7.15
Om Emissionen inte kom ut i tid så finns information på Elektros
anslagstavla i q-huset plan 3
Vid frågor kontakta någon i styrelsen,
till exempel ordförande Peter Kjellqvist peterk@elixir.e.kth.se

• ----------------------------------------�
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Studieinformation

Studievägledningen lackar mot jul
Höstterminen går mot sitt slut,
vintermörkret sänker sig och
julen står för dörren.

..,

ALLA HAR PROVAT på det nya
periodsystemet och vi ser med stor
spänning fram mot resultatet från ten
torna.

•

Bokförsäljning
Det råder stor efterfrågan på begag
nade böcker. Tyvärr är tillgången
nästan obefintlig. Har du några gamla
böcker som bara samlar damm i bok
hyllan? Lämna in dem till oss i stället,
så hjälper vi dig att sälja dem. Vi tar
inte ens provision på försäljningen!

Tentaanmälan
Nu har vi klarat av första tentaperio
den med obligatorisk anmälan till alla
tentor. Det hela gick väl ganska bra de flesta lyckades anmäla sig. Det
som inte frmkade så bra var informa
tionen om placeringen. Eftersom sista
anmälningsdatum var satt till en
vecka före tentan, så blev resultatet att
placeringslistorna inte kom upp för
rän mitt i tentaveckan. För att förbät
tra detta kommer vi att tidigarelägga
sista anmälningsdatum. Från och med
vinterperioden gäller att anmälan
måste vara inne senast en vecka före
tentaveckan. Exakta datum hittar du
här intill.
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Fördj upningsblocksval

Lussekaffe på KansELIT

E91 har nu kommit så långt att det är
dags att välja fördjupningsblock. Det
valet kommer att ske i december
månad. Sista valdag är 23 december.
Ursprrmgligen hade vi tänkt att valet
skulle hållas i början av nästa år, men
vi var tvungna att tidigarelägga det,
för att institutionerna skulle kunna
planera. Institutionerna kommer des
sutom att anordna info-kvällar om
sina fördjupningsblock, så håll ögon
och öron öppna. Valet sker via WWW.

KansELIT har, traditionsenligt, öppet
hus tisdagen den 13 december. Vi
bjuder på kaffe, glögg och peppar
kakor. Alla E&D Osquar och Osqulda
är hjärtligt välkomna, dock helst inte
samtidigt.
God Jul & Gott Nytt År! Vi vill önska
alla en riktigt God Jul ett Jättegott nytt
år och många tagna tentor i omtenta
perioden. Glöm bara inte att ha lite le
digt också!

Linda, J ocke & Magnus

"AB B sats ar p a att
b a.. ttre ta t1·11vara
kv1nnor
•
s kuns kapsO

ABB h ar många intressanta arbetsuppgifter för
unga tekniker. Arbeten i främmande miljöer

världen över, på teknikens framkant, med avancerade tekniska
hjälpmedel , öga mot öga med kunden, med standar d -

produkter eller unika anläggningar. Mångfal den och

valmöjligheterna gör oss unika.

potential"

Det finns ytterligare en dimension. Ett
arbete inom ABB är mer än ett jobb - det

är ett led i den personliga utvecklingen.
Vid en kartläggning av kvinnornas situation inom ABB stod det

klart att den kunskapspotenti al som finns, inte tas tillvara fullt uc.
Genom olika projekt arbetar ABB nu för ökad jämställdhet mellan
män och kvinnor. Det har bl a resulterat i en jämställdhetspoli cy
som idag förverkligas i Sverige.
Satsningar görs på kvinnliga nätverk, mentorsprogram mm för
att

vidga kontaktnätet, stärka självförtroendet och öka vilj an till

vidareutveckling. Vi jobbar också aktivt med att få fler kvinnor att
satsa på tekniska utbildningar.
För de insatser som startats och delvis genomförts utsågs ABB
till Arets Jämställdhetsforetag 1993. I spjutspetsföretag som ABB är
vilj a och förmåga avgörande - inte om man är man eller kvinna!
Ett a rbete inom ABB är en chans att fa ta del av en kreativ före
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!
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Vi tycker...

Enkätutvärdering
(Eller så här tycker elektriker om Elektrosektionen... )
Här kommer resultatet av sek
tionsenkäten, som nyligen de
lades ut till åk. 1, 2 och 3 vid
sammanlagt tre tentatillfällen,
varvid vi fick in 200 svar (ca
15% av totala antalet sektions
medlemmar).

Därför kommer vi på SM den 8/12
lägga fram två budgetförslag. Det ena
med gratistelefon (22 kr I teknolog och
år) balanserat med höjd sektionsavgift
och neddragningar på andra delar av
sektionens verksamhet. Det andra
rned mynttelefon (till självkostnads
pris, minsta pris per samtal 1 kr).
J(om och rösta.

DEITA ÄR EIT sammandrag av re
sultatet, men en komplett utgåva
hänger på styrets anslagstavla. Samtli
ga årskurser svarade ungefär lika
dant.

Förströelse på damturken

12:an, funktionärer och telefon
57% är i 12an mer än en gång per dag,
något som kanske märks på trängseln
under rasterna. Dock lagar endast
15% mat någon gång i veckan.

Tidig telefonväxel?
53% tycker att det skall finnas gratis
telefon, medan de som vill betala för
varje samtal föredrar korttelefon. Se
dan enkäten gjordes har Telia aviserat
fördubblat pris på korta lokalsamtal.

Många undrade vad pornografen är
för något. Det är en manick som finns
på stora toaletten och visar diabilder
från olika sektionsevenemang om
man betalar en krona. Andra frågade
efter sektionens flipperspel. Det görs
just nu om till nytt tema (TET-skräck)
av JQ och Erik de Pomian, och de har
lovat bli klara under hösten.

Kåren & sektionen

De flesta tycker att festerna är bra,
men saknar framförallt kalas med an
dra än Elektriker. Dels med systersek
tioner men framförallt med andra
som har samma problem som vi fast
tvärtom, exempelvis lärare, arbetste
rapeuter och sjukgymnaster.

Frivilligt medlem i ...
70
60
50
40
�
30
20
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Kårobligatoriet.

Nollning

Information & Emissionen

88% tycker att nOllningen är bra eller
mycket bra. Kommentarerna på den
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86% läser nästan varj� nummer av
�missionen och tycker att den är bra.
Onskemål på mer utbildningsstatistik,
roliga reportage, evenemangstips om
saker utanför sektionen var vanliga
kommentarer. Långa artikelserier som
t ex Bastard Operator är jobbiga.

Slutsats
De flesta som svarat på enkäten tyck
er att elektrosektionen är bra och fyl
ler en funktion. Många önskar att sek
tionen skall vara mer utåtriktad, dels i
form av kontakter och fester med an
dra dels med mer reportage och eve
nemangstips i Emissionen.

53
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Enkäten kommer att göras om nästa
år, och till dess skall vi försöka för
bättra utformningen lite, och dess
utom försöka nå ut till ännu fler.

>

Tycker du att vi ska ha tillgång till
gratis telefon? Med höjd telefaxa kom
mer det att kosta ca 22 kr/teknolog [-1 dr.

10

Källeri & PR

87 % tycker att sektionsavgiften på 70
kr I år är lagom, men bland kommen
tarerna hade flera skrivit att de skulle
hellre betala mer till sektionen och
mindre till kåren. Om medlemskap
var frivilligt skulle 81 % fortfarande
vara med i sektionen och 67% i kåren.

Telefon
60
50
40
� 30
20

här punkten var mycket blandade,
alltifrån att nollningen är helt suverän
till att OKS är mongoloidskallar.

Anders, sektionens kassör.

Anders Corlin, Kassör
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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 �innu 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

leveranssäkerhet.

VATTE N FALL �
�

Kalasreportage

Tisdagen den 22 November
gick höstens funkgasque av
stapeln. Temat för dagen var
tomtar och troll.
KLOCKAN 17:14 samlades alla glada
funktionärer invid en för dagen tämli
gen frusen Ada för indelning i grup
per. När alla hade samlats, indelats
och uppnått en genomsnittlig kropp
stemperatur på 14 grader bestämde
lekledarna, som för dagen var förk
lädda till Magnus Almquist och An
ders Wikström att det var dags för li
tet förfriskningar, varvid vi glatt sto
jandes och glammandes förpassade
vår frusna lekamen till farstun utanför
Fl.
Där serverades det glögg med tilltugg
i form av russin , mandel och peppar
kakor.

Vi fick irra ut i höstrnörkret igen! För
att leta rätt på byggnadsmaterial, som
lämpade sig för dylika verkamheter.
Som genom ett under hade någon
lantbrukare råkat tappa sitt lass av
halmbalar på övre borggården! Jippi!
Nu var det bara att hugga in!

Funk

Brutalt bestämda bockbyggare briljerar.
Efter ca. 15 minuter tyckte lekledame
att det fick vara nog, varvid den ner
vpirrande bedömingen tog vid ...
Därefter var det dags för städning,
som enligt oberoende källor skedde
rekordsnabbt.

Därefter bar det iväg till XII:an, som
för dagen inretts med både träd och
löv, för att ge den där litet speciella
ambiancen av läskiga skogen som en
teknolog bör känna var gång vi vågar
oss bort från asfalten.

Bränn, bränn, bränn...

Efter en stunds externt minglande
med en hoper suspekta skogsväsen,
och en lika lång stunds intern sam
varo med en inte helt oansenlig
mängd prima glögg, så var det täfv
lingsdags! Årets uppdrag var att
tilsammans med sin grupp bygga en
oerhört vacker och fantasifull julbock!
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Åsa svansar vidare...
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gasque
Sittningen var av hög klass. Det bjöds
på löksoppa till förrätt rostbiff och po
tatisgratäng till huvudrätt och som
piece de la resistance ett ytterst smak
fullt äpple badandes i en sammetslen
vaniljsås.

Jubel utbröt när juryn kungjorde sitt resultat
Under sittningen sammanträdde ju
ryn i julbocksbyggartäfvlingen, en
jury bestående av Elektriens mest
framstående och välrenomerade bock
kännare och animalesteter. Efter en
väntan som tycktes vara i en evighet
trädde så juryns ordförande fram och
tog till orda:
Gottigott gott!

...AND THE WINNER IS...
BOCKADUFVAN!!!!!
Ett enormt jubel utbröt medans lagets
representanter stolt trädde fram.
(pga krashade royaltyförhandlingår
så har vi ingen bild på det vinnande
bidraget...)
Efter att ha tackat såväl mamsen som
papsen och kursansvarig i julbocks
bygge så var det dags för efterköret.
Detta var naturligtvis lyckat.
Eftersom kombinationen en massa
förfriskningar och hela golvet fullt
med löv verkar vara en optimal kalas
katalysator, så stojades det en god
stund in på natten. viket kunde synas
på ett större antal säskilt flitiga funk
tionärer dagen efter.
Edra utsända:

Petra Barkeby
Björn Guillemaut

Schkaru lukta på glöggen pojk?
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Aterkomsten

SILLIS u.n.å 100111
På eftermiddagen den 31/10
fick närvarande e94:or sig en
ordentlig chock, trumpetsigna
len med efterföljande skrik
hördes åter. Det var dags för
DKS sista arrangemang, den
konglig Sillis...
VI SAMLADES i E-husets ljushall
och därifrån gick vi till 12:an. Där
kunde man "mingla" lite och prata
med DKS:are i stort sett för första gån
gen. Det bjöds på tandpetstilltugg i
form av blodpudding med svart
kaviar, alla dessa var tvugna att ta
slut innan middagen kunde börja. Till
tilltugget serverades lakritsshots med
en oliv, undertecknad var inte ensam
om att tro att det var en vindruva och
min förvåning (och avsmak!) kan inte
beskrivas med ord... Dessutom hade
skändarna varit listiga nog att ta bort
alla strategiskt utställda papperskor
gar. Detta ledde till att allt nödvän
digtvis måste sväljas.

Vad gör du otäcka karl !?

Sill, sång och spex
Under middagen fick vi höra små
anekdoter om 12:an och annat av OKS
och som vanligt sjöngs det en hel del.
Två tävlingar utlystes, en gyckel täv
ling
och
den
traditionsfyllda
stenfullast-tävlingen. Gyckeltävlingen
samlade en hel del deltagare, bl.a
några ur ballettgruppen i vars spex
en kille strippade. Vann gjorde emel
lertid Martin som framförde en egen
nubbevisa på två afrikanska (?) språk!

Sara stenfullast

biljett fick möjlighet att få se innan
dömmet av OKS svarta rum, vad som
fanns där är dock hemligt... En tävling
var som ovan nämnt kvar, den sten
fullaste personen på kalaset. Priset, en
sten förstås, gick i år utan konkurrens
till Sara. Hon var alltså den som var
fullast men fortfarande hade kontroll,
vilket passade precis in på tävlingsre
glerna. När kvällen så småningom
närmade sig sitt slut begav vi oss
hemåt, lite vemodiga över att detta
var det sista arrangemanget med
OKS...

Petra Barkeby
Björn Guillemaut

Framåt kvällen bröt frekvensnorma
len Erik taffeln och efterköret kunde
ta vid. De som skaffade sig en drink-

ÖSK-Oskar slår hjässan i taket...

12:an ombyggd igen
Efter denna kulminariska smakup
plevelse var det dags för sittningen,
maten bestod av sill och potatis med
princesstårta till efterrätt. OKS hade
dagen till ära återställt 12:an till dess
ursprungliga skick, sittningen hölls
därmed traditionellt i den forna Fran
ska korridoren. Det var ganska trångt
men dessto trevligare istället!
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Sara (i mitten) ligger i hårdträning inför kvällens prisutdelning.

Shanghai. Madrid.
Frankfurt. Dallas. Mexico City.
Midsom·markransen. Tripoli. Paris.
London. Quito. Brisbane.
Bandar Seri Begawan.

Var i hela världen är din framtida arbetsplats?

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
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Mums i vintermörkret

Jul, j ul, strålande j ul ...
Så här i de sista skälvande
veckorna av året börjar stres
sen och ångesten att smyga sig
sakta inpå var och en. Stressen
att både finansiera och utföra
själva julklapps inhandlande.
SJÄLVA INHANDLANDET sker
ofta, tillsammans med ungefär en mil
jon andra stressade julhandlare, på ett
trångt, svettigt och julhysteriskt varu
hus. Sedan har vi också ångesten; vad
skall man kontra med mot tant Märtas
hemstickade halsduk eller farbror Fre
driks antika TEFYMA-formelsamling?
Inte kan man skicka de vackraste
TET-anteckningar eller det enda ten
taomslaget med ett "G" på. Vad skall
man då skicka? Och hur skall man
klara julens alla stressande moment?
Kort sagt hur kommer man lindrigast
undan?

Blot
För att förstå hur man skall komma
undan måste man förstå julens alla
hemligheter, alla magiska riter som
har uppkommit under århundradens
lopp och som har gjort julen till vad
den är. Julen är i grund och botten en
hednisk högtid som firades till guden
Tors ära. Denna midvinterfest, eller
midvinterblot, var i tidernas begyn
nelse en vintersolståndsfest, man fira
de att solen äntligen kom tillbaka.
Denna högtid kallades redan då jul.
Ordet jul tvistar man fortfarande om
vad det betyder. Julen firades ofta i
släkt och vänners sällskap, män och
kvinnor samlades inför Frejas galt för

•·• •I <••• •••· ••:u• fr

att avge löften om bragder som skulle
utföras under det kommande året.
Dessa fester kan man anta utmynnade
i ett ganska osedligt leverne, det kalla
des nämligen att "dricka jul".

Julklappar

Jesus fyller år 6:e januari?
Det första stegen mot den jul som vi
firar idag togs 358 i Rom. Då flyttade
man Jesu födelsedag från den 6 janua
ri till den 25 december. I det gamla
Rom firade man den 25 december
"den oövervinnerliga solens fest". För
att inte stöta sig med folket, men ändå
göra kyrkan till lags flyttade man Je
sus ("rättfärdighetes sol") födelsedag
från den 6 januari till den 25 decem
ber. I takt med att kristendom spreds
över Europa kom även midvinterblo 
tet att ersättas med den "kristna" ju
len.

Varma och goda drycker
I den gamla tidens anda skall man
dricka jul. Emissionen kan här presen
tera ett antal värmande drycker som
går utmärkt att skölja ner julen med.
Vissa lär även kunna dämpa dåligt
samvete och bädda in omgivningen i
ett dunkelt hölje. En enkel klassiker
som går snabbt att bereda är mumma.
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kvin. Drycken njutes kylskåpskall. För
den som känner sig lite frussen och
kanske vill prova på en något mer
värmande dryck skall göra sig bekant
med den Kryddstarka värmaren. En
ljuvlig dryck som innehåller alla ju
lens kryddor och gör en härligt av
slappnad.

Mumma
Mumma var ursprungligen en starkt,
mörkt öl av braunschweigertyp, (för
den som inte kan sin tyska geografi så
är Braunschweig en stad i mellersta
Tyskland) som Christian Mumme
presenterade 1492. Numera menar
man en dryck bestående av öl, porter,
socker samt ofta någon typ av star-

För att nu ta hand om det sista pro
blem som hör julen till, julklapparna,
så kan vi presentera ett trevligt förslag
- hemmagjord punsch. Kan man offra
några timmar i köket så kommer både
tant Märta och farbror Fredrik att få
en riktigt god jul.
För att kunna testa de vidstående re
cepten genomfördes en mycket seriös
tesning. Resultat samt omdömen re
dovisas på motstående sida.
(Recepten är tagna från bl a Allt om
Mat)

Mattis & Mie

uim �
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Dryckesutvärdering
För att jämföra smaken . på
dryckerna inhandlades två
stycken referenser; Åkessons
vita glögg, Marli Lättglögg och
Falcons (Skantzes) Julmumma.
HÄR NEDAN GES uttryck för några
intryck av dryckerna;
Vitglögg: Det luktar som glögg, fast
den skall vara röd.
För mycket apelsinsmak på värmaren.
Dra ner på mängden apelsinskal till
hälften, skalet från % apelsin räcker.
Måste ha fina gluggar mellan tänder
na - värmaren bör eventuellt silas.
Russinen rymde från värmaren.
Mumma smakar porter, fast annor
lunda. Som lite madeira och ljust öl
blandat med porter ungefär.
Skantzes mumma är sötare än den
hemmagjorda. Enligt vissa provare är

Skantzes mumma felbuteljerad jul
glögg. Dock är den lite öligare i kän
slan. (Nämnas kan att Dagens Nyhe
ters testpanel gav Skantzes julmum
ma en stjärna av tre möjliga)

�

Enligt vanligtvis välunderrättade käl
lor kommer Madeira utmärkt till sin
rätt även om man inte blandar mum
ma på den.
Den vita glöggen föll även VMSsalens
flugor (se insändare sid 18) i smaken.
Flugor lever annars kanske i skogen,
och bland testpanelen ansågs mycket
riktigt att den smakade både tallbarr
och granskog, "för mycket träd, för
lite tomtar".
Även ett alkoholfritt alterrnativ hade
införskaffats, men då ingen vågade
smaka på det kan vi inte ge något ut
låtande.

Testpanelen bestående
Emiteurerna m fl

Pro9 rcnn råd et
Tacka l-4 a l l a fö l-4 ett faV\tasti skt 1 994!
och 2'11\s ka �
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Fjärde puben

The Sherlock Holmes

Var? Northumberland Street.
G uinness har de inte. Istället serveras Murphy's; det är dock inte Guinness.
Övrigt: Puben rymmer på övervåningen ett litet museum med Sherlock Holmes arbetsrum. En polare känd från Benny
Hill var på puben samtidigt som vi åt vår lunch där.
Bilden föreställer mina reskamrater Thomas, Patrik och Stefan utanför puben. Notera det elegant graverade glasrutorna.

Örjan Sniis

Vad tramp ar i Q-Husen?
På senare tid har man börjat
att undra vad det egentligen är
som rör sig i Q-Husen.
I NÄSTAN VARJE övningssal, data
salarna är inget undantag, man sticker
i huvudet i möts mari av högar med
urdruckna kaffekoppar, torruna läsk
burkar, ihopknycklade papper och
andra oidentifierbara, men illaluk
tande objekt. Detta är en syn som man
för bara ett år sedan inte behövde bes
väras av. Jag säger "besväras av", och
det är just så jag känner det. Det är
rent ut sagt fördjävligt att det skall be
höva se ut så, detta är vår arbetsmiljö.
Om så bara för ett övningspass på två
timmar.
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En annan sak som jag har observerat
är de skyltar som har satts upp på
väggarna runt om i korridorerna.
Blotta lydelsen får mig att rysa; "Släng
skräpet i papperskorgarna, inte på
golvet". Att dessa skyltar måste sättas
upp i ett hus där teknologer vid en av
Sveriges högsta utbildningar vistas ty
cker jag tar priset. Att skyltarna be
hövs har man ju fått bevis på ett antal
gånger då man har vadad fram ge
nom drivor av knycklat kopiatorpap
per och äppelskrottar. Då kommer vi
till frågan: Varför behövs skyltarna?
Denna fråga kan man nog inte hitta
ett entydigt svar på, men jag tror att
det kan ha något med den allt sämre
städningen som man nu har börjat

märka. Det är nog så att man blir min
dre intresserad av att hålla rent efter
sig då man trampar fram på ett
gråskitigt golv och sätter sig i en dam
mig sal.
Om detta är ett tecken på besparings
iver eller något annat vet jag icke,
men jag vill uppmana er alla att hålla
snyggt efter er! Jag tror att det blir
mycket trevligare för oss alla så.

Med hopp om bättring,
Mattias Sandström, E92
P S På senare tid har det till och med
börjat bildas flug-kolonier (bugs??) i
papperskorgarna i VMS-salen. DS

Hej san alla glada, från er
favorit-12c
Hoppas ni har kommit till liv
efter tentaveckorna. Själv har
jag precis börjat vakna upp,
och upptäckt en fasansfull
sak...
< 1 2 c gnällmode on>
NÄR MAN GICK I gymnasiet fanns
alltid små trevliga städtanter som
sprang omkring och fejade. Nu när
man har kommit hit till Teknis och
Elektro finns inte dessa små, gulliga
städtanter kvar. Nu får man själv hål
la reda på skräpet man producerar. I
Tolvan (och tillika Q-köket) innebär
detta att när man lämnar stället skall
papper vara undanplockat, tomfla
skor ställda i härför avsedd back och
kaffemuggen lagd i papperskorgen.
Och glöm inte disken. Några verkar
dock inte ha upptäckt detta efter flera
års studier på Teknis.

Degenerering av Tolvan
Under de två tentaveckorna som gått
har folk(?) lyckats degenerera vår (ial
lafall inom Tolveriet) kära Tolvan till
oigenkännlighet. Då jag inte vill ver
ka tjatig, tänker jag inte upprepa:
"Snälla, håll Tolvan ren". Och fylleri är
ingen ursäkt för nedskräpning.

Tolvan stängs
För att inte Tolvan skall falla ner i
djup slum igen finns två lösningar:
1. Tolvan stängs under tentaveckorna.
2. Alla försöker hålla rent efter sig,
speciellt under tentaveckorna.
Välj själv vilken lösning DU tycker
verkar bra.
< 1 2 c gnällmode o f f >

NOllestädningen
Under de veckor nOllan har städat
tycker jag oftast det fungerat över för
väntan. Eloge till dessa nO ... sorry, et
tor. Dock kan påpekas; under veckan
skall någon ur nOllegruppen VARJE
dag (varför inte ta varsin dag) efter
skolan se till att papperskorgarna är
tömda (nya påsar finns i städskrub
ben), tidningarna är undanplockade,

tomglasen står i backarna och pappe
ret är påfyllt på toaletterna. Vattna
däremot INTE blommorna. Det sköter
glädjeflickorna om. En gång i veckan
skall hela Tolvan våttorkas under
övervakning av en Tolverinisse. När
ni ser att det är er tur att städa, kon
takta den Tolverinisse som ni "tillde
lats" i god tid innan. Fortfarande osä
ker? Prata med er Tolverinisse.

kan den bli flyttad ± någon dag. Då är
du inbjuden till att hjälpa till att meka
lite i Tolvan. Det som behöver göras
är enkla målningsjobb, smårepartio
ner osv. Har Du ideer på projekt du
vill genomföra är du välkommen.
Skriv ned iden på en lapp, eventuellt
matrialbehov och vilka ni/ du är som
vill fixa. DOCK är alla skyltideer un
dantagna. Mer info kommer.

Visning av Tolvan

Avslutningsord

Undertecknad bjöd in div. olika "pam
par" från renoveringskedet till att kika
på Tolvan (efter att styret städat i 3
timmar efter funkgasquen. Tack för
det, styret). Det var bla arkitekterna
som ritat ombyggnaden. Ett väldigt
konstruktivt och givande möte där
hyresvärdar, hyresgäster och inne
boende möttes. Det vi fick höra var att
vi hade fixat till en väldigt mysig lo
kal. Så sug i er, alla som varit med och
byggt å fixat. Stötepelaren var en suc
ce!

Som avslutning på hela historien
tänkte jag tacka alla som hjälpt och gi
vit mig stöd som 12c. Speciellt de
trevliga människorna i Tolveriet. Utan
er, intet. Och till flyttstaben; hur kun
de någon någonsin ha den iden att jag
skulle kunna fixa flytten själv?? Al
drig. Puss på er. Jag hoppas alla kom
mer att upptäcka att jag är en ganska
glad person, som inte bara går om
kring och är sur jämt.

Fixardag
Söndagen den 11 December tänkte
undertecknad arrangera den första fi
xardagen på nästan 2 år i Tolvan. Ev.

Väl mött i en ren Tolvan
Stefan Petersen,
en gladlynt 12c :-)
e92_spe@elixir.e.kth.se

Intellligenstest
Här är ett litet test för att se om er
associationsförmåga är på topp. Det
gäller att komma på passande namn.
1 Kan han slå på snöret.
2 Där är hans arm fäst vid
kroppen.
3 Så mycket pengar har hon när
hon är pank.
4 Har han längst ner på sina
byxor.
5 Blir han rädd när det gör under
oväder.
6 Han både tar och ger.
7 Finner han fågelägg i.
8 �er han på Skansen.
9 Ater han till frukost.

lOVet hon att fåren är före
klippningen.
1 1 Har hon sin lediga dag.
12 Har han stort förtroende.
13 Tar han på Gotland till sin
mineralsamling.
14 Möter hon i Tallin.
15 Kan hon säkert dessa
uppgifter.
16Är han till sin syster.
17Ser han med barr i skogen.
18Han är en karakarl.
Svaren kommer i nästa nummer.
Inskickat av:

Carl-Johan Larsson
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Klaga hos Martin ...

StURes hörna

Först E-huset (igen). KTH har
ändrat sitt tidigare beslut att
släppa in oss där, eftersom de
anser att säkerhetsmedvetan
det hos teknologerna är för
lågt. Detta gjordes på onsda
gen innan tentaveckan.
ISTÄLLET SKA SAMMA regler som
hittills i höst fortsätta att gälla, alltså
att de enda som kommer in utanför
kontorstid (07.00-21.00) är de som har
tillgång till NADAs datasalar. Vi har
dock rätt att vara i E-huset dygnet
runt. Det är bara dörrarna vi inte får
passera.

Eftersom jag går av som StURe på
nyårsafton, vill jag redan nu tacka alla
som hjälpt mig under året. Alla ni
som kommit med åsikter, förslag och
ideer. Puss på er!!! Nästa år kommer
du förhoppningsvis att hitta mig med
näsan i en bok eller nere på stan, istäl
let för i funkrummet.

Nu över till Björn
Tjena! Som ni nog har läst i dagstid
ningarna så har riksdagen röstat bort
det borgeliga studiemedelsförslaget.
Detta innebär att peng per poäng tas
bort samtidigt som avskrivning av
studielån vid 65 års ålder får vara
kvar. Socialdemokraterna har under
tiden satt samman en utrednings
grupp som ska utreda studiemedlen.
Enligt Socialdemokraternas förslag in
nan jul skulle studiemedelsgränsen
höjas till 35 poäng, men detta förslag
verkar vara dött. Men en skärpning
av studiemedelsgränsen kommer det
nog att bli. De senaste rykterna från
CSN är att 24 poängsgränsen för et
torna kommer att tas bort.

Till sist...
FELANMÄL DET SOM ÄR TRASIGT
OCH FEL!!! Både beträffande salar
och dig själv (skador alltså). Det kan
göras på följande sätt:
� �

\ ' ( '\

,;') )

Stor-StURe
Som tröst ska vi få komma in i läsesa
larna på Osquars backe 9. Ingången är
lokaliserad på datas borggård. Jag har
inte hunnit kolla om det fungerar än,
och vilka tider vi ska få komma in.
Förhoppningsvis har det klarnat tills
tidningen kommit ut. Jag ska se till att
du får reda på vad som gäller.
Kampen om E -huset kommer att fort
sätta iallafall. Från fronten rapporte
ras att en delseger har uppnåtts i sla
get. Vi ska få nyckel till soprummet
på Osquars backe 2...
Ventilationen i Q spökar fortfarande.
Den är under utredning. Skicka gärna
synpunkter till mig!
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• Maila eller säg till någon av oss ned
an.
• Maila
felanmälan
KTHs
(ts9000@admin.kth.se) eller ring
dem på telefon 790 90 00.

Lill-StURe
Era studiesociala representanter är
som alltid...
Erik Sundberg, E90, sundberg@e.kth.se
George Kullgren, E91, kullgren@e.kth.se
Anders Malmros, E91, malmros@e.kth.se
Javier Carriazo, E91, carriazo@e.kth.se
Jenny Brunnberg, E92, e92_jbr@e.kth.se
Fredrik Carlsson, E93, fredrikc@e.kth.se

(Studie-)sociala gruppen genom
Martin Bäcklund E-92, StURe
e92 mab@e.kth.se
Björn Ållebrand E-93, lillStURe
e93_bjd@e.kth.se

Extremt aktuell spadställning på sektionen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Anneli Johnsson
26
Anna Lundqvist
14
Katarina Nyqvist 11
Anna Strömbäck
9
Lollo Langenskiöld 8
Therese Hermansson6
Annika Kihlstedt
5
Kristina Ho1mudd 4
Mängder av flickor 3
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p
p
p
p
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p
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8
9
10

Patrik Blidefalk 10
Emil Egerfjord
8
Peter Szabo
7
Fredrik Alriksson 6
Johan Andersson 6
Martin Holmberg 6
Björn Aldenius
5
Andreas Haner
5
Nikolaj Hautaviita 5
Horder av killar
4
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Freds quarnevalen

One day of peace
Fredsquamevalen kom som ett yrväder i November...
(Hm undrar om någon har skrivit så förr ...). Emis
sionens utsända reportageteam begav
sig, efter
månader av förberedelser, en tidig lördagsmorgon till
Wenner-Green center, som dagen till ära utgjorde
byggplats för de kongliga ekipage.

Maskinare bygger maskin
spelare och sist men absolut inte minst KTH
teknologema!
Dagen avslutades med ett jättefredssqutt och en
nostalgiockupation av kårhuset.

Petra Barkeby
Björn Guillemaut
Ingen Quarneval utan en val ...
MORGONPIGGA teknologer från
Bergs, Maskin och IngE arbetade fli
tigt med sina respektive alster, och
hade så, enligt egen utsago, gjort både
länge och väl. Elektrosektionen, som
till skillnad från de andra kunnat
planera sitt arbete väl, hade redan
kvällen innan fulländat sitt verk.
Framåt kvällen fylldes Sveavägen av
glada teknologer, som med sina nu
färdiga ekipage förgyllde aftonen för
�ången stockholmare. Dessutom
kunde stadens befolkning avnjuta en
konsert på den provisoriskt uppbyg
gda scenen vid Sergels torg där Cyn
dee Peters, som även var intiativta
gare till hela fredsdagen, uppträdde
tillsammans med bland andra Tommy
Nilsson och världens största fredskör.
Fredsdagen engagerade hundratals
aktivister i form av musiker, sångare,
utställare, föredragshållare, skåde-

Teknologerfrån Bergs byggandes en stridsvagn
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Exercis för de små grå

Quorsord i vintertid
Ett litet korsord som kanske kan pigga upp i vintermörkret. Fatta pennan och håll dig till rutorna
så kommer svaret att uppenbara sig. Har du riktig tur kan du också vinna ett tjusigt märke.
DETTA korsord är inte
till
enbart
skojs
för
skull. Det är
ju
tävling
också! Så här
går det till:
Ta en foto
kopia
på
korsordet,
lös det, skriv
och
namn
årskurs på
papperets
baksida och
lägg det i
Emissionens
brevlåda i
tolvan innan
1995. Tre av
lösningarna
kommer att
belönas med
ett
tjusigt
Emissionen
tygmärke.
Redaktionen
är enväldig
och synnerli
gen mutbar
domare.

1

2

3

8

9

10

11
15

28
31
35

40
46
49
55

Vågrät
1 . Kan algebra vara.
6. Brittisk Mr.
9. Sect-reterare
1 1 . Hon med sommarvisan
12. Kallas nyantagna av viss sammans
lutning.
14. Är alla goda ting.
15. Del av hjärnan.
16. Teknolog av hankön.
18. Norrländsk väckelseledares initialer.
19. Kan man göra inför tenta.
21. lntUO.
22. Sådan upplevelse får man förhopp
ningsvis ibland.
24. Vill frusen vintertid.
25. Kan man inte både äta och ha kvar.
28. Inte jag.
29. Ibland på tak.
30 Bör man växter ibland.
31. Qatar.
33. Klassisk Hallen-kurs.
34. Bör saker gå.
35. Nedersta delen på träd.
36. över.
38. Varmt ställe.

22

7

40. Limerick-öbo.
41. Ortogonaliseringsmetod.
46. Bi.
48. Fredar Sveriges kust.
49. Amerikansk DIN-motsvarighet.
50. Bosse.
52. Engelsk mack.
54. Något att stå på.
55. Tre städer.
56. Världens bästa tidning.
59. Q22.
60. Karims favorit bland datorstödda
matematik-hjälpmedel.
61. Får tvåa.

Lodrät
1. Matematisk indianhövding.
2. Konstgjort språk.
3. Allas vår favorit-operator.
4. Är de flesta svar man får när man
löser verklighetsanknutna uppgifter.
5. Får man i eka, men inte inför tenta.
6. Mat.
7. Han skulle kanske gilla kårens mat.
8. Framsida av huvud.
9. Grön och grann till jul.

10. BNP ... capita.
13. Kan man ha i fysik.
14. J29 i obestämd form.
17. Dit man bör gå för sin dagliga dos
persilja.
20. Liten båt och kan rop.
23. Bör väl "stå-uppare" vara.
26. Räd.
27. Erfaren.
29. Ytmått.
32. Informationsteknologi.
34. Logisk funktion och sjöfågel.
36. Global tävling.
37. 80-poängare
39. Sväng till sjöss.
41. Biltillverkare.
42. Östliga pengar.
43. "Odelbar" beståndsdel.
44. Smidig.
45. 30p/år.
47. Yppade.
51 . Bör man vattenfylld jolle.
53. Edgar Allen.
54. " .. .for two" i engelskt musikstycke.
57. Del av komplext tal.
58. Sören Persson.
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Pripps 'Bryggerier och
ijarald vill önska alla
:Elektrostudenter

fflob �ul
oc�

fflott illl)tt ��.
Hälsningarna äro många!
Harald

...Ebbe är årets badpojke
...Sara har en erogen zon på foten
...Marika kan allt om 12:ans WS-system
...Cissi vägrar att sälja IT
... Peter vägrar betala med ECU
...Magnus tycker det är svårt att släcka eldar
...Micke tar med sig Diff & Trams vart han än går
...Irene kommer fortare än Magnus
...det Finsk unskap!
... den där punkten definitionsmässigt = Origo.
... styrelsen har tomtar på loftet
...när N = K är dettrångt.
...när man är utdöd är man kritisk
...TV-apparater förökar sig.
...flugor inte får barnbidrag.
...fyr-barns-mödrar inte går säkra för e94:or
... SICS bedriver virtuell forskning.
... en ful fisk tycker att Annas skinkor smakar bra .
...TET2 är farligare än TETl.
...Anders är kär.
... Bomeos nummerlappar är goda (och fiberrika).
... det är kul att kandidera .
... vågrät 18 är lite klurig.
...om ens kort till UNIX-salarna inte funkar är man persona non data.

••

LUTFISKAMBETET
Jaha ! Då var det tyvärr
dax att avsluta vår Hof
torskserie. Vi hoppas ni
har uppskattat den en
smula.
Diskussioner har förts
ehuruvida fiskar är ett
sällskapsdjur eller inte.
Till dem som tvivlar att
så är fallet vill vi ge ett
tips som ikullkastar alla
motargument.
Under tiden ljuv klas
sisk och fiskvänlig mu
sik (ej svansjön!) strå
lar från högtalarna
fyller ni upp badkaret.
Var nu inte egoist, utan
tänk på .fiskarna och låt
vattnet vara max 30
grader. En gnutta salt
är bra för både skinn
och fjäll.

Släng i alla akvariets
fiskar och kliv sedan
själv i. I början kan vis
sa fiskar bli generade,
men efter en stund kom
mer ni att bekanta er.
Nu kan ni leka kul lekar,
som hela havet stormar
eller cyklonen kommer.
Eller varför inte träna
dem i den ovanliga, men
dock ädla, sporten fisk
dyk från en meter. Ja,
som ni anar är variatio
nerna endast begränsa
de av fantasin. Vem sa
att man måste köpa en
hel schäfer för få ett
dresserbart
sällskaps
djur?
Konsten att få fiskarna att
vakta lägenheten är dock en
av Hoftorskarna väl bevarad
hemlighet ! !

PS. Ja, nu råkar detta stå
överst, men det ska ändå ses
som ett PS. Fattar ni ? Nåja,
vi tänkte bara berätta att
fiskarna fr.o.m nu ÄLSKAR
funkgasquer. Dom tyckte
dock att Bäcklund spelade
väl lite Techno ! DS.

Naturligvis kan vi inte undanhålla er det viktigaste jul
stöket av dem alla: LUTA FISK! Som vanligt direkt ur
handboken: t>ulta fisken och bor&11 den viil. särskilt skinn och huvud.
och låt den lif,sa i kallt vallen % cfasar. tlyl om vallncl hvarjc deg. Koka lul
av 3 1 sållad ojorh.ska. 4 dl ren hvil kalk saml 10 1/2 I vallen. � bollncn
af en balja med ell lumljockl l58er kalk. Liip,,,, fisken därpå och slå den klara,
kalla luten däröver. fisken tål all li&Sa i 4-5d58ar i luten. Urvatlna den sedan
under en vcck88 tid i friskt vallen och ombyl vallen hvarjc d58. Använd alltid
mjukt vallen lill lutcnl

INSÄNDARE:
He; H.Ä ! Jo, ;ag skrev förut ocll. beriittaJe att vÅra
fiskar ... ]il.som... försvann lite. Nu t;;.nkfe jag g e lille
brorsan några nya i julkl1t.pp. Jag köp te ett tiotal för nå
gon vecka sen. J,.g slog in Jo:m fint, 1.:tde i wellpapp för
att skydda dom och rödgrönt omslagspapper meJ tomtar.
lDet Är bara Jet att Jet luktar sÅ in i vassen under gra
nen. Vår St. IBernadsb.unJ IBernf går info ens in i var
Jagsru:mmef liin&re. V..J b.ar jag ,:;ort fel ?? / "orolig".

Några avslutande ord från de avgående Hoftor
skarna. Tack alla ni som ålat över tolvans golv
för att hitta slantar till fiskarna. PR är dock
bäst! Förhoppningsvis blir det någon form av
publikt evenemang i december där vi utfodrar
fiskarna som ett sorts tack. Vidare vill vi tacka
alla som släcker dartlamporna efter sig. Dom
som inte släcker, vill vi inte tacka.
GOD JUL ! I Hoftorskama.

