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Jaha. Då sitter man här igen då. Klockan närmar
sig midnatt, och Coca-Colan är snart slut. Stor ska
da!
Vi har dock sluppit en hel del obehagligheter. Tredje världs
kriget har inte brutit ut, DECwrite har varit någorlunda med
görligt, jag har bara blivit utslängd från VMS två gånger (spa
ra) och vi har till och med lyckats få klart ett nummer av
Emissionen. Inte illa!
Jag skulle vilja rikta ett tack till DOQ-ettan, som fotograferade
och skrev om nOllegasquen. Snyggt jobbat! Ett annat stort tack
till Andre Heinonen för hans serie Bakom Slipsen. Läs den!
Det finns även en hel del annat att läsa om i det här numret.
Som exempel kan nämnas en intervju med den vrickade inne
bandyspelaren Jan Brolinson, kalaskalender för jubelveckan,
reportage från TET-skräckens högtidliga avtäckelse samt
(suck) qulturattacheerna som återigen svamlar om ditten och
datten. Mycket nöje mitt herrskap!
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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 läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidning
en. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för
manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna 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 maila
decwritedokument. Lägg i stället filen i ditt Public directory och skicka
ett mail till oss och berätta vad filen heter. Skriv också hur mycket du
gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produk
ten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som duskulle vilja men
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goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten att
ändra i insänt material (lägga till rubriker tex). Vi kan ock
så ta emot en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brevfack i
Tolvan, i vår brevlåda, även den i Tolvan, 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 särskilt
anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens
ståndpW1kt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Union!

Ni som var på den helt otroligt
roliga nOllegasquen vet om att
vi nyligen har bildat union
med våra vänner och kollegor i
Trondheim, Norge. Detta nya
samarbete kommer du i allra
högsta grad kunna vara med
och forma. Vi hoppas på täta
resor mellan de båda vackra
städerna.

i hand med en svartklädd herre med
huva som hade två kraftiga koppare
lektroder i handen. Dessa båda var
kopplade till en gammal tysk(!) fältte
lefon, som någon hade den omåtligc1
fräckheten att veva på. Resultatet blev
att elektronerna icke särskilt långsamt
välla fram genom min hand. Nåväl.
Nu är jag en broder. Naturligtvis fick
de tre delegater som set n bröd raska
pet skickat gå på vår matta. De fann
den dock något tam.

VÄLKOMNA ALLA ETTOR! Det är
verkligen enormt roligt att se alla nya
e-teknologer myllra i datorsalar och i
Tolvan. Jag hoppas att ni alla trivs och
jag är övertygad om att jag kan säga
att vi, dvs alla funktionärer och andra
engagerade, gör allt för att ni ska tri
vas.

Magnus Almqvist
Elektrosektionens ordförande
E-post: eordf@e.kth.se,
e92_mal@e.kth.se
Tel: 08/716 56 19

Presentation
Jag ska börja med att presentera mig
själv: Jag heter Magnus Almqvist och
är en gammal e92:a. Jag är som ni sä
kert förstått ordförande vid Kongl.
Elektrosektionen. Det innebär kort att
jag leder styrelsens arbete och försö
ker hålla koll på allt som händer. Kon
takta mig gärna så ska jag försöka räta
ut alla era frågetecken kring sektionen
och dess organisation.

Unionen, ja.
Sex stycken i sektionens styrelse åkte
upp till Trondheim inför deras mot
svarande nOllegasque. Där överläm
nade vi ett unionsfördrag med ett väl
digt enkelt syfte: att vi ska umgås mer
med varandra. Vi motiverade unio
nen med de numera klassiska orden
att delad glädje är dubbel glädje,
medan delad skuld är halv skuld!
Norrmännen köpte detta koncept, och
unionsfördraget skrevs under på sce
nen till alla närvarandes stora glädje!

Ät en vaniljmunk och var glad!

Mannen på bilden är minsann ingen
mindre än Konglig Elektrosektio
nens ordförande Magnus Almqvist
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Nollning igen!
Tre av oss, däribland jag, gick sedan
igenom deras sista nOUningsprocedur,
för att på detta sätt visa vårt äkta och
seriösa syfte med unionen. Naturligt
vis blev vi samtidigt bröder och en sy
ster i set n brödraskapet!
Denna sista nOllningsprocedur var
mycket svår och smärtsam. Jag fick ta
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SNO-ord

Ord av SNO
Hej! Nu har terminen kommit
igång på allvar och det börjar
bli dags för tentapluggande.
BO WAHLBERG, Fakultetsnämnden
EIT, har utrett mellanblock och
fördjupningsblock. Utredningen före
slår att de tre mellanblocken skall bli
fyra stycken. Dessa är:
• Telesystem
• Dator- & systemteknik
• Industriell elkraftteknik
• Elektrofysik
Anledningen till detta är att "elev
strömningarna" motsvarar dessa
block bättre än de nuvarande. För
djupningsblocken kommer att bli fär
re och istället större. Detta kommer att
medföra större valfrihet för oss
teknologer.
Elektronikinstitutionen skall snart få
en ny professor i elektronikkompo
nenter. Detta kommer troligen att leda
till fler analogkurser, vilket det råder
brist på nu.

Linjeutskottet
Ny ordförande är Bo Wahlberg. övri
ga ledamöter är Stefan Ostlund
(EKC), Gunnar Petterson (TET), två
övriga lärare samt jag och vSNO Fred
rik Jonsson.
Ett belastningsschema håller på att
göras, som skall mäta arbetsbördan
för teknologen. Institutionerna skall
rapportera till kansliet hur många
timmar hemtal tar att göra och när de
skall ligga. Kansliet skall sedan se till
att belastningen blir jämn över perio
den.
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Miljökursen
Kursen omfattar 4p och kommer att
förläggas till årskurs 2. I vår går den
som övrigt valbar kurs i period 4.
Kursen behandlar bland annat
miljöanpassad produktutveckling, ju
ridiska aspekter och arbetsmiljö. Jag
vill verkligen rekommendera kursen.

Doktorander & undervisning?
Är det bra att doktorander tvingas att
undervisa? De får dessutom inga me
riter för sin undervisning. Vad tycker
du? Beslut om vad Elektro tycker sker
på nästa studienämndsmöte den
6/11.
Utöka utbildning till 200p?
Se artikel om detta!

Årets lärare
Nominering av årets lärare sker skrift
ligen till mig senast på nästa
studienämndsmöte. Beslut sker sedan
på sektionsmöte i december.

Fredrik Carlsson, E-93
SNO@elixir.e.kth.se
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Elektros styrelse
I Emissionen 5/1995 skrey vår
ordförande Magnus Almqvist
om sektionens styrelse. Emis
sionen har nu nöjet att publi
cera färska bilder på nämnda
styrelse.
STYRELSEN ÄR Elektrosektionens
verkställande organ, och högsta be
slutande organ på Elektro är något
som heter sektionsmötet, till vilket
a1la Elektrostuderande är välkomna. I
styrelsen sitter i princip en represen
tant från sektionens alla delar. Vi har
en ordförande, vice ordförande, sekre
terare, kassör, SNO, 12C, källarmästa
re, AMSE, StURe, Chefsemitteur och
en öfvrig. På denna sida kan du se
hur de olika styrelsemedlemmarna
ser ut. Kontakta dem gärna om det är
något du undrar.
• Öfvrig brukar vara en som går i
årskurs ett. Hon/han har till upp
gift att sälja tygmärken och lite
såntdäringa kuliga saker, samt
vara ettans språkrör till styrelsen.
• CHE, Chefsemitteur är ansvarig
utgivare av Emissionen.
• StURe, Studiesociala Utskottets

Elektros styrelse. Från vänster till höger: Marcus Silver, Ulf Wallentin (CHE vars an
sikte inte syns), Jenny Brunnberg (StURe), Marianne Norrgren (Sekreterare), Henrik
Eriksson (Vice ordf), Fredrik Carlsson (SNO), Ann Lind (Källarmästare), Magnus
Almqvist (Ordfdrande), Linda Swärd <Ofurig), Pia Marcusson (Kassör) och Michael
Wicander (12c). Klubbmästaren och AMSE syns nedan.
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Cecilia Ohlsson, Elektros klubbmästare.

med
sysslar
Representant,
studiesociala frågor typ ventilatio
nen i datorsalarna och kondomer.
AMSE,ArbetsMarknadsUtskottets
representant har hand om kontak
ten med företag och organiserar
sektionens tiggeri.
Klubbmästaren ser till att PR, pro
gramrådet, fungerar. Program
rådet har hand om puben och
många av festerna.
Källarmästaren ser till att kafe
verksamheten fungerar.
12C ser till att 12eriet jobbar, det
vill säga sköter om våran kära Talvan.
SNO, studienämndens ordförande,
ser till att sektionens studiebevak
ning fungerar.
Kassören övervakar sektionens
ekonomi och ser till att alla räk
ningar betalas i tid.
Sekreteraren skriver en himlans
massa.
Vice ordförande hjälper ordföran
den och har hand om sektionens
externa kontakter.
Ordföranden försöker hålla koll på
hela kaoset och ställs ansvarig när
allt gått åt helvete.

/Styrelsen genom dess eminenta
ordförande Magnus.

/avier Carriazo, Elektros AMSE.
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Vi vill gärna att du också tycker till
om sångboken ! Lämna in dina förslag
och åsikter, och glöm för all del inte
själva sångerna!
Vad kan du göra för att ge sektionen
en bättre sångbok? Jo:

Nu behöver vi din hjälp!

Vi i SBK har sjungit igenom den
"gamla" sångboken och utreder som bäst
vilka nya och gamla visor som passar att
sjungas på Elektros fartfyllda kalas. Den
sjunde upplagan av Konglig Elektrosek
tionens Sångbok kommer presenteras
framåt vårkanten 96, kanske i anslutning
till något av sektionens galanta kalas.
Kommitten har möte ungefär en gång i
veckan. Då sjunger vi igenom alla nyink
ommna alster och diskuterar olika upp
lägg inför den nya upplagan. Ska vi ha
mjuk eller hård pärm? Ska vi ha visor
med noter och ackord? Ska vi ha fyrfärg
stryck eller träsnittsbilder? Ska vi ha
TeX-fonter eller Zapf Dingbats? Efter
varje möte brukar den lille testaren sk.ri
va några rader i Emissionen för att berät
ta hur det går.

Ungefär vart femte år har det bild·
ats en sångbokskommitte på Elektro
sektionen. När sångbokslagret krym
per mot farligt låga nivåer - under
600 ex - har man tyckt att "Tja, var
för bara göra nytryck, när man kan
göra en helt ny sångbok!?" Detta hän
de senast inför hösten 94, då åtta tek
nologer valdes till Sångbokskommitte
av SM. Sångbokskommitten, SBK,
ska som namnet antyder se över sek
tionens sångbok och ta fram en ny,
förbättrad version.

Lämna in roliga sånger! Har du nå
gon annan sångbok hemma som innehål
ler sånger som aldrig sjungits på Elektro?
Lämna in sånger eller hela sånghäften !
Skriv egna sånger! Inget gör en E
teknolog odödligare än en sång i sångbo
ken! Hur många E-76or känner du till
förutom Mikael Segersten? Den nuvaran
de sångboken lider fruktansvärd brist på
främst öl- och vinvisor . . .
Gör ett omslag! Ta fram målarlådan
och låt fantasin och färgen flöda! Det
finns inga gränser för omslaget annat än
de som sätts av A6-format och enfärg
stryck. Handritade alster står naturligtvis
högre i kurs än bitmappade bilder. Gör
gärna orginalet i AS och lämna in en för
minskad kopia! Förre omslagstecknaren
- känd under pseudonymen JQ - gick ef
ter sångboken mot en storslagen karriär i
Emissionen, i Osqledaren och hos JämO.

Alla bidrag som lämnats in före jublet
kommer finnas till beskådning på ett ver
nissage under SBKs kalas i jubelveckan.
Sista datum för omslagsinlämning är
tionde december, sista dag för inlämning

http : / / www . e . kth . se / -sbk / }

Enklaste sättet att nå oss är att prata
med oss! Om vi inte finns i skolan så
prova något av våra filialkontor (Kista,
Albano och Karolinska Institutet).
Om du inte får tag på oss så fungerar
den gula nubbeglasbrevlådan i tolvan
som ett perfekt surrogat för mänsklig
kontakt. Lägg dina ideer, tankar och för
slag i den - eller i vårt funkrumsfack.
Vi kan också nås elektroniskt, men vi
är naturligtvis lite hippt IT-blaise och ta
lar inte så högt om vår epostadress och
näthemsida... ( Psst ! sbk@e . kth . se och

Hur når man då SBK?
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Jan Christensen, E89
/ Jan Brolinson, E90
Magnus Lundeberg. E90
Cecilia Örtenblad, E91
Erik Bohman, E91
Anders Wikström, E92
Annis Löf E92
Martin Franzen, E93

Sjungande hälsningar,

av sånger är sista december. Tiden går
fort när man har kul!
Som sagt, vi jobbar för hela sektionen,
så om du undrar eller tycker något,
spring gärna på oss med dina frågor!

ådets sida
Välkommen Ettan!
Återigen hjärtligt välkommen till Elektro, Ettan.
Hoppas att ni har haft roligt under nollningen, och
att ni får en trevlig höst. Det tror vi att ni får, för
festerna är inte slut bara för att nOllningen är slut.
De kalas som ProgramRådet ordnar under hösten
kan man läsa om på PRs anslagstavla i Tolvan.

___

_______
_...
........___
Vill Du spela på Rock prE?

Vårbalsfoton
Många vackra par
fotograferade sig
på årets vårbal,
men få är de som
ut
hämtat
bilderna. Är Du
en av dessa så
hämta ut bilderna
inom kort, annars
behåller vi dem.
fånga
Försök
någon i PR så
ordnar vi det.
Bilderna kostar 20

Fredag den 24 november kommer vi att ordna ett Rock
prE i Tolvan. Sex olika band kommer att avlösa varandra
under kvällen. Om Du vill spela med Ditt band, eller om
Du känner någon som är intresserad, kontakta någon av
nedanstående klubbmästare omgående. Rejält ös utlovas.

Hur kommer man med i PR?
Tidigare har nya medlemmar valts in av sittande Program
Råd och klubbmästare, utan någon insyn eller påverkan
från övriga delar av sektionen. Under den senaste tiden
sa rutiner. Med anledning
har man opponerat sig m
öka välja nya medlemmar
av detta kommer vi nu at
på följande sätt.
Du so
års
ns
brevlådan u
Du kontaktad av någon kl
"anställningsintervju".

namn,
r i
Därefter blir

Klubbmästarna kommer sedan i samråd med hela
ProgramRådet att välja bland de sökande. Du som blir vald
kontaktas när en ledig plats uppstår. D.v.s. ett par gånger
per termin.
Vad innebär det att vara med i PR ?
Programrådet består av ca. tio medlemmar varav två klubbmästare, vilka
utses på sektionsmötena. PR ordnar allt från små prEsqutt till nOllegasquen
och vårbalen. Totalt ett tiotal fester per termin. Att vara med i PR innebär
att man ska vara beredd att ställa upp på alla dessa, samt att även svabba
Tolvan klockan tre på morgonen. I gengäld får man jobba med, och lära
känna, ett gäng trevliga människor som har mycket kul tillsammans.

Må tiden vara med Er.
Bästa hälsningar från hela ProgramRådet genom Era klubbmästare:
Cecilia, 08 - 659 53 84 och Björn, 08 - 15 68 83

"Broadband technology makes it even more
important to be focused. "
CECILIA UEBEL BLOMGREN, Manager, Business Development ATM Broadband, Ericsson Telecom, Sweden.

The new broadband technology is changing the shape of communication between people. Soon we
will all have free access ro voice, data, text, image and video via public networks. 24 hours a day.
Ar home and at work - anywhere in the world. How we use this is limited only by our imagination.
Ericsson recognised the need ro harness this vast potential early on. We invested heavily in research.
And out of our vision of a global information society has come technology that serves the indivi
dual's needs, while helping our cusromers open up new business opportunities.
Ericsson's approach ro broadband communication is comprehensive. At its core is an ATM broad
band system for all sizes of switching, transport and access nodes. This system permits che rapid,
economic development and incroduction of new variable bandwidth, multimedia, inceractive
broadband services for business and residencial users.
70,000 Ericsson employees are active in more than 1 00 countries. Their combined expenise in
switching, radio and networking makes Ericsson a world leader in telecommunicarions.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, S-126 25 Stockholm, SWEDEN.

ERICSSON �

Västerås

Liv i luckan!
Som nybliven ordförande i
Västerås får man tillfälle att
sätta an tonen, i både text och
(sång).
TEXT OCH TON är det som står
högst i kurs på en riktig gasque, vilket
våra nyblivna Osquars och Osquldor
tog fasta på vid vår sångargasque för
ett par veckor sen.
Men hur att festa på bästa sätt finns ju
olika förslag på.
Vingasquen som maskin ordnade här
i Västerås hade väl snarast grundtip
set "Varför gå när man kan åka med
farbror blå".

Nollegasquen
Själv hade jag tillfället att slinka in på
något som kallas nollegasquen och
fick där uppleva hur en samling män-

niskor fördubblades i ett enda slag.
Hur detta gick till ska vi inte gräva
mer i nu.

på ett eller annat sätt, och alla andra
festligheter som dyker upp på tape
ten.

Hjärtligt välkomna in i E-sektionen
vill jag säga till alla nya Osquar och
Osqulda. Jag hoppas att ni kommer få
ett par riktigt trevliga år här på
elektro, både i Stockholm och här i
Västerås.

Nu när höstens mörka timma falier på
och fönsterglasen imma i min vrå, jag
trycka på min knapp och säga: God
natt nu är jag matt.

Verksamheten
Verksamheten i Västerås är just nu
delvis begränsad då vi ej har tillgång
till en sektionslokal. Förhoppningsvis
har vi snart en ny lokal där vi kan
svänga loss vara lurviga, kroka armen
och ordna andra aktiviteter som gag
nar gemenskapen i sektionen.

Mycket kul och på återseende!

Martin Samuelsson
Ordförande ViVet

Höstjubel
Inför hösten ser vi fram emot att del
taga i jubileumsfirandet i november

Utöka utbildningen till 200p
Under de senaste fem åren
har denna fråga diskuterats
av och till. 1986 utökade man
civilingenj örsutbildningarna
från 160 poäng till 180 poäng.
Då höjde man poängen på
många kurser för att ge kur
serna en rimligare poängnivå.
JAG VILL UTÖKA utbildningen till
200 poäng och skall nedan förklara
varför.
Sedan 1986 har vi då och då stoppat
in ett antal nya kurser i utbildning
en, och för att få plats med kurserna
har vi minskat poängen på andra
kurser utan att minska innehållet i
dem. Arbetsbördan ökar. Detta anser
jag vara fel.

Reglerteknik
För några år sedan infördes ett krav
på att man måste läsa minst 12
poäng TMS-ämnen och man utöka
de examensarbetet från 12 poäng till
20 poäng. Detta är 20 poäng. Denna
förändring har lett till att vi har fått
ta bort viktiga ämnen ur grundut-

10

bildningen, som till exempel
reglerteknik. Reglerteknik läses obli
gatoriskt av alla elektroutbildningar
i världen utom på KTH.

Fem års utbildning vanligast
l övriga världen är det vanligast
med fem års utbildning. I Trond
heim har man nyligen EU-anpassat
sin utbildning och utökat den från
4.5 år till 5 år. EU kommer troligtvis
att ställa detta krav på Sverige. Då är
det viktigt att vi börja handla i tid, så
att vi som går ut nu är säkra på att få
en "Master of science"-titel.

Kursrevidering
Jag skulle vilja göra en kursrevide
ring för att se över vad kurserna
skall ha för poängsättning. De 20
poäng jag vill lägga till vill jag dels
ge till nya kurser, men också öka på
poängen på befintliga kurser.
På studienämndsmöte den 6/11
kommer beslut i frågan att ske, det
är viktigt att du kommer och säger
vad du tycker.

Fredrik Carlsson, SNO

Fredrik Carlsson, SNO, tycker att ut
bildningen ska utökas till 200 poäng.
Vad tycker du? Kom och säg vad du
tycker pd studienämndsmötet som äger
rum i Tolvan mdndagen den 6:e novem
ber klockan 1 7. 1 7.

V

i söker människor
som vill förändra

Andersen Consulting söker civil
ekonomer och civilingenjörer med goda
studiemeriter till högkvalificerat
konsultarbete med stora möjligheter till
utveckling och ansvar.
Vår huvuduppgift är att hjälpa före
tag och organisationer att förändras för
att bli mer framgångsrika. Genom att
sammanföra kompetens från vc'ira olika
grupper, Systc111s lII tcgmtio11, Tcc/1110/ogy
l11tcg rntio11, C/11111gc M1111ag c111c11t och
Stmtegic Scn>iccs, kan vi arbeta utifrån
en helhetssyn och hjälpa kunden från
strategi till genomförande.
Vi satsar mycket p,1 vidareutbild
ning och ger alla konsulter en indivi
duell karriärplan. Att arbeta hos oss
inneb!ir snabbt ökat ansvar. 1 gengäld
ställer vi höga krav på kompetens,
analytisk förmåga, kommunikations
och samarbetsförmåga kombinerat med
ledaregenskaper och att du är beredd
på hårt arbete och resor, även utom
lands.
Andersen Consulting har anor
sedan 1913 och är ett av världens
ledande konsultföretag med nära 30.000
anställda i ett femtiotal l;inder. I
Sverige är vi drygt 300 anställda och vi
planerar att nyanställa ett sjuttiotal
personer under det närmaste året. Vårt
kontor ligger i Stockholm mL'n vi
arbetar med projekt över hela landet.
Vi rekryterar kontinuerligt och du (ir
välkommen med din ansökan, som bör
innehålla en beskrivning av dig själv
och varför du söker anställning hos oss.
Du bör även bifoga gymnasie- och hög
skolebetyg, ev och eventuella meriter.
Vi vill att du redan i din ansökan anger
vilket affärsomr.'1 de du söker till,
Systems l11tcgmtio11, Tcclnw!ogy l11tcgm
tio11 eller Cl11111gc Mmwg c111c11t. 0111 d11
iir osiikcr pd de olika i11rikt11i11g11m11 eller
har trndra frdg or k1111 d11 ringa till
Marie Corc/1, 08-610 59 53 eller A111111
Strdk1111der, 08-6W 59 25.
Välko111111e11 111cd di11 1111sölw11'
Andersen Consulting
Rekrytering
Box 23502
104 35 STOCKHOLM

ANDERSEN
CONSULTING
ARTI-IURANDERSEN & CO., S.C.
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nollan är död! Leve ettan!
Så var det dags för den högtid
liga avslutningen på inspar
ken av de nya E-eleverna. Det
var också den ceremoni vid
vilken Det Konglig Skaende
ris uppdrag skulle slutföras.
ÄNTLIGEN, ÄNTLIGEN var Den
Stora Dagen inne, vi skulle få slippa
detta ständiga tjat om nOllan. Vi skul
le även bli av med de "vitfärgade
transformatorblecken", som vi burit
runt halsen (eller haft nedstuvade i
väskan), de så kallade nOllebrickorna.
Dessutom skulle vi få träffa OKS som
"vanliga dödliga". Förintelsen av
nOllan var förvånansvärt lugn, i alla
fall för de flesta...

nomgå den invigningsceremoni var
vid nOllan först och främst fick ordern
"nOllan skall se sitt liv passera revy i
trappen". OKS hade nämligen dukat
upp en hoper attiraljer som spelat stor
roll i konverteringen som till exempel
odefinierat benrangel, Kgl. Christians
Volt- & amperemeter med mera. De
av oss som fått privilegiet att träda in
i F l fick ta en klunk av den räddande
nOIIemedicinen och nedsänka sin
nOllebricka i OKS svarta, rykande gry
ta med nOlledödande medel.

upp det kompakta mörkret som om
gärdade oss döda var ljuset från fack
lorna som bars av forna tiders Skaen
dare. Hur många ÖSK finns det
egentligen?
Dessa eskorterade oss ned till kårhu
set där vi golvade (jämför bänkade)
oss framför scenen för att låta spex
nOllan underhålla oss. Vi bjöds på en
historisk återblick på jordens skapel
se. "Gudfadem 3 ". En pjäs om Fadern,
sonen och den ohelige Chalmer spela
des upp. Detta var första och förmod
ligen enda gången man fick se gud fa
der halsa punsch och se jorden i tri
kåer?!?!? Spexet slutade med att två
välkända invånare av paradiset blev
vräkta.

Vädrets makter gav oss en passade
stämning för förintelsen, tunga, svarta
moln och ett ihärdigt hällande ösregn
i bästa OKS-anda. De Konglige sjöng
verkligen på sista versen, inte ens na
turlagen "solen skiner alltid på De
Konglige" tycktes gälla.
De flesta släpptes in i Fl för att ge-

OSK övervakar förstörelsen och slutför
varingen av nOllebrickorna.
De andra stackarna som efter kon
sultation av den allsmäktige höns
nätsbibeln visat sig vara ovärdiga att
få inträda i F1 och genomgå konver
teringen blev mystiskt bortförda och
sågs inte till igen förrän de tvingades
upp på elektriska mattan i kårhuset
åtföljda av Vidar, Pål och Håkon
från Set. Omega Broderskab i Tron
heim, Norge.

OKS absoluuuuuta favoritväder!
Insamling avfoton for inbördes beun
dran inom OKS.
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Efter att ha svurit den ed som ÖSK
förstavade; "Vi äro de döda ... ", led
des vi ut ur Fl. Det enda som lyste

Jorden i trikåer och svarta kängor disku
terar muuumintroll med OKS.
Senare på kvällen underhölls vi av
BalettnOllan, med en fri tolkning av
dansens olika genrer. Det var en
tolkning som skulle få svansjön att
blekna. Klädseln var nydanande
med tanke på att man inte ofta ser
balettdansörer iklädda gummistöv
lar. Som avslutning fick de de gas
quande att dansa långdans runt
middagsborden.

------------------- ---=---:
effiiiiiiii�.........
OKS kontrade förstås med ett eget
spex från Tony's krog på vilken man
kunde möta Poliser (understödda av
en tysktillverkad terminator ... ), sprits
mugglare och en mycket hungrig och
törstig Elvis. Men vart tog Lad.y och
Lufsen vägen? nOllan noterade besvi
ket att ännu var skäggen kvar.

na igen dem men inte så svårt! Hela
auktoriteten satt i skägget, solglasögo
nen och badrockarna. De välkomnade
oss nya E-osquar och E-Osqulda.
Under sittningen fick De Konglige
hjälp av studievägledningen med sin
nya image; Tuffe-Viktor-keps, gulliga

Set. Omega Broderskab skänkte oss
ett par exemplar av deras sångbok, så
att vi har något att öva efter. Dessu
tom fick vi en manual till Set. Omega
Broderskabet som förklarar hurdana
dessa beter sig. Nämnas bör också
den miniatyrmodell av "Set. Omega",
den norska motsvarigheten till skam
dare.
Denna kväll dubbades ett nytt Sect
ion, Göran Andersson, av den vörda
de lonsektens sect-reterare, GP, under
en högtidlig ceremoni. Den nye Ionen
fick namnet Goran, som ett led i E
sektionens EU-anpassning.
Efter middagen blev det full fart på
scenen i kårhuset, där MusiquenOllan
spelade och sjöng. Vi bjöds på många
klassiker och en och annan nytolk
ning, till exempel den hemstickade
melodin om Det Konglig Skaenderi
och dess medlemmar. Som sig bör,
gästspelade förra årets musiquenOlla
mer eller mindre frivill igt.
I tolvan låg något och väntade på
oss... våra overaller så bländande vita
som elektronen. Äntligen kunde vi
visa för hela världen att "Här kommer
det elektriker ... ". Glad och lycklig
sprang ETTAN ut i höstnatten . .

Elvis lever rullan på Tony's krog. "Mamma mia, döda rockstjärnor börja prata mat!"
När OKS spexat färdigt, ansåg de
sitt uppdrag vara slutfört. Efter att
OKS hade inmundigat den sista bä
sken, lade sig ÖSK ned i sin kista för
att åter få vila med en yxa i skallen,
vilken baksmälla...

tofflor med bollar på och for att inte
tala om de nya badrockarna, vilken
förbättring! Sektionen fick också en
gåva, ett epsilon att placeras på en
hög plats, från Elektrosektionen i
Västerås.

nOllegasque-natten var sen och hård
buteljerna gnistra och glimma
DoqnOllan slita i mörkrumsvrå
sent under morgon timma
Bartendern sliter bak sin bar
än finns några ettan kvar
Ettan lyser vit i snåren
endast frukostfestare kvar på kåren.

Vi fick en timme på oss att stryka
skjortor, pudra näsan och knyta slip
sen (hur f-n man nu gör) innan det
var dags för nOLLEGASQUEN.
Ett stort antal hedersgäster närvara
de även vid middagen. Bland gäster
na sågs celebriteter som kansliche
fen, studievägledare, dekanus Jan
Olov Eklund, delar av lärarhögsko
lans klubbmästeri, kårstyrelsen, ett
fyrtiotal teknologer från Västerås
elektro, representanter från Vatten
fall, ett otal professorer, besökare
från våra utländska unionsbröder
samt många andra, i�gen nämnd,
ingen glömd.
Och så äntligen kom de; De
Konglige -- utan skägg! Visst hade vi
trott att det skulle vara svårt att kän-

MusiquenOllan redovisar sitt uppdrag med en bejublad konsert på kåren.
En blandning av gamla godingar och nyskapade verk.
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Portvin & overaller

Ovvevråls-PRe
- samt TET-skräckens högtidliga avtäckande Traditionsenligt
hålls
ett
overalls-PRe för att de nyföd
da ettorna (och även äldre)
skall kunna få tillfälle att sy
på sin nya, vita och blänkande
overall.
SÅ GJORDES DET även i år, fast
kombinerat med ett portvins-PRe.
Koncentrationen av ettor som sydde
var dock inte så hög som man kanske
skulle kunna tro. Det fanns däremot
en hel den tvåor, treor och äldre som
sydde så att fingrarna nästa blödde.
Vissa (långt ifrån alla) var så rutinera
de att det tog med fingerborgar och
andra sytekniska tillbehör ur den hö
gre skolan (typ trådpåträdare och an
nat som jag inte vet namnet, eller ens
funktionen, på). Inga symaskin kunde
dock skymtas genom portvinsångor
na. Portvin serverades det alltså. Det
ta tillsammans med, som traditionen
bjuder, sy-kakor.
Uppslutningen av ettor var inte så
stor, men ett par stycken fanns på
plats och fick råd och ideer av äldre
overall-ägare. Maten var som alltid
underbar, räk- och svampfyllda cre
pes. Dessa lockade med sin doft in
även lite både äldre och yngre civil-

Första paret ut. I egenskap av att vara bland de äldre och flitigaste PRe-besökare var
Asa och Johannaförsta spelare på det nya jlippret. Poän gen rasade väl inte in, men det
registrerades ett antal tusen.
lokalen utrymdes befunnit sig på en
välbehövlig semester och plastikope
ration. Resultatet av det över två år
långa arbetet avtäcktes och visades
upp på senare på kvällen. Enligt pre
miärspelarna, "The Flippering Girls"
(Åsa och Johanna) så har herrar Titta
de, Erik De Pomian och Joakim Quensel,
gjort ett suveränt arbete. "Spelkänslan
är superb", meddelades det mellan
svordomarna som utstöttes då kulan
rann mellan flipprarna.
Spelet är en helt omgjord variant av

Erik2. Personen avbildad till höger har
absolut allting att göra med spelets ideo
logiska utformning. Personen till vän
ster har stdtt får den grafiska.

-

Sykunskaperna varierade. Kristoffer
lyckades ändd hdlla tråden pd ndlen och
ndlen urfingrarna.
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ingenjörer i 12:an, vilka tog för sig av
såväl mat som öl (i synnerhet det se
nare).

Fli pperinvigning
Som
det
flesta
äldre
E
Osquar/Osqulda säkert kommer ihåg
så finns det ett flipperspel i sektionens
ägor. Flipperspelet stod i (usch!)
XIl:en, men har sedan den onämnbara

,,_

SJli:t

Skygg personal. Trots att de inte hade
någotsomhelst att hänga med huvudet
får, maten var superb, portvinet vältem
pererat och ölen mumsig.

iissiiiii�
----<...J">
det klassiska spelet "Firepower" be
nämns nu "TET-skräck". Erik G Hal
len blickar ut från poängtavlan för att
se hur tentanderna hjälper Ture Tek
nolog att klara KSl, KS2, KS3 och se
dan eventuellt TENTA. För att .klara
den gäller det att samla så många KS
poäng som möjligt och sedan kunna
smita in på toaletten och läsa fusklap
pen (dvs på flipperiska: "Sätta en kula
i lock:en och sedan få multiball") . För
att man som spelare inte skall känna
sig helt borta vad det gäller poängbe-

Frivilliga bidrag
Att spela kostar frivilligt en krona.
Alla intäkter kommer enligt Tiltad att
användas för eventuella framtida re
parationer av spelet, vilket förhopp
ningsvis inte kommer att behövas.

Emissionen har ej kunnat nå Tiltad for att
få en kommentar till de rykten som cirku
lerar om att spelet redan på lördagens
morgon skulle vara ur funktion. En av
undertecknad okulärbesiktning av flippret
visade dock att så var fallet.

Därvarande: Mattis

Flipperbyggare. foakim njuter av
champagnen. Efter att ha slitit länge
med att få stil på flippret smakade det
antagligen bra med en skvätt invigning
sskumpa.
räkningar och regler finns hela "tenta
förfarandet" anslaget på flippret. Den
som verkligen vill kämpa om high
score bör nog läsa reglerna.

Civilingenjör. En person vilken efter
att ha tillbringat en betydande del av sitt
vuxna liv på en läroanstalt skrapat ihop
180 poäng eller mer. C-ingenjörerna kan
dock ofta efter avslutat poängskrapande
finnas till beskådande vid festligheter på
läroanstalten.

Vad det gäller hållbarheten på detta
"nya" flipperspel är svårt att säga. En
ligt Tiltad så är spelplanen både lack
ad och försedd med bokplast, vilket
gör att spelet blir lite långsammare,
men kommer förhoppningsvis att bi
behålla sin skönhet längre.

--

Skräddare. Nål, tråd, koncentration, öl,
märken och en overall. Vad mer kan be
hövas for att det skall bli en bra kväll?
Portvin och sy-kakor möjligtvis...

Du missar väl inte årets chans att
bli företagsvärd??

armads
23-24 NOVEMBER
1 995

Den 23-24 november går årets ARMADA av stapeln. Mässan
pågår i två dqgar med utställningar, monteraktiviteter och
kvartssamtal. Over 1 00 företag beräknas komma och för att
kunna ta hand om dem på ett bra sätt behöver vi just DIN
hjälp. Du blir ett företags allt-i-allo och som tack för hjälpen
får du arbetskläder, en middagsbiljett till årets ARMADAgasque, nyttiga kontakter och förhoppningsvis två mycket
intensiva och roliga dagar.
Intresserad?
Kila förbi arbetsmarknadsutskottets kontor på kåren eller an
mäl ditt intresse via uppsatta lappar och stoppa i lådan.
KÅRENS ARBETSMARKNADSDAGAR
KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN
Kontaktpersoner:
Gunilla Karlsson (08-774 85 36) kvällstid
Calle Wistrand (08-23 01 08) dagtid
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Varför är det så gott ...

NEJ, NEJ, NEJ, grabbar! Det är tvätten som ska ner i centrifugen! Medsols i tumlaren ser vi Micke, Jonas och Krille.
(CHEs bildtext).

...om Q? Qulturattacheerna
fortsätter sitt Qorståg över
Elektros domäner för att
skänka frälsning åt de oqulti
verade. Så rota fram mormors
gamla teaterkikare och besök
Kungliga Dramatiska Teatern
för futtiga 10 bompers.
GÅ PÅ TEATER!!! Nu när terminen
hunnit komma igång lite grann, hop
pas vi att alla har upptäckt Qulturtav
lan och alla de fina erbjudanden som
vi prånglar ut. Alla har dock inte fat
tat riktigt allt (ta CHE till exempel,
alla stav- och meningsbyggnadsfel i
vår artikel i förra Emissionen var helt
och hållet hans fel) (jAg frstår inte VaD
Talr Omni (CHEs anm.)), så därför an
ser vi oss tvungna att göra några klar
göranden angående Dramatenbiljet
terna:
• Varje streck på anmälningslistan
motsvarar EN biljett. Det är ingen
ide att skriva sitt namn en gång och
tro att man kan få fem biljetter.
• Biljetterna lämnar vi ut på torsdagar
mellan 12.30 och 13.00 någonstans i
12:an. Det är bara att leta lite så hit
tar ni oss. Om ni råkar stöta på oss
livs levande på skolan vid något an
nat tillfälle (Skräms inte! (CHEs
anm.)), så är det klart att ni kan få
era biljetter då också, försåvitt vi
inte är upptagna med annat. Det går
också bra att kontakta oss via brevi
konen på vår WWW-sida.

• De som inte hämtat ut sina biljetter
senast sista torsdagen innan före
ställningen kommer vi att stryka
från anmälningslistan. Det betyder
att det är fritt fram för vem som
hebt (inklusive den som ursprungli
gen skrev upp sig) att köpa biljetten
av oss vid något lämpligt tillfälle,
till exempel när vi är i 12:an under
rasterna för att köpa lite klägg av
källeriet. Poängen är att om ni inte
besvärar er med att hämta ut biljet
terna så är det synd om de ska gå
till spillo, då säljer vi dem till vem
som helst som är intresserad i stäl
let.

Rambo eller Shakespeare,
det är frågan
Vi vill också passa på att uppmana
fler av er att gå på teater. Teater är
kul! Skillnaden mellan att gå på bio
och att gå på teater är mindre än vad
många föreställer sig (kanske är det
alla usla skolteaterpjäser man tvingas
se på låg- och mellanstadiet som dö
dar allt teaterintresse, vad vet vi... ).
Dessutom är det är roligare att se en
bra teaterpjäs än Rambo Första Blodet
1 7, Under Belägring 5 eller Dö Hårt 7.
När man kan se bland det yppersta
svensk teater har att erbjuda på Dra
maten för 10 malers, finns det ingen
anledning att tveka! Några som fattat
detta var de ungefär 150 förväntans
fulla som skrev upp sig på intresseli
stan till Arne Anka. Vi jobbar i skrivan
de stund på att fixa så många biljetter
vi kan, men tyvärr har Stadsteatern

anslagit en omedgörlig ton, så det ser
mörkt ut. Fast med tanke på Emissio
nens utgivingstider lär ni väl ha fått
reda på resultatet av våra mödor re
dan när ni läser detta.

Qulturattack på nätet
Glöm inte bort vår WWW-sida! (lo,
gör det! (CHEs anm.)) Där finns infor
mation om alla qulturattackerarevene
mang, recensioner av pjäser vi fixar
biljetter till, lattjo bilder och intressan
ta länkar. En riktig guldgruva med
andra ord. Kasta ut Elektros förstasi
da och låt qulturattackerarnas hemsi
da bli din startsida i Netscape i stället!

*Nyhet*
Sist men inte minst har vi beslutat oss
för att införa en ny qulturverksamhet,
till förmån för de E-Osquar och E
Osqulda som spelar i något band eller
orkester. Om ni vill ha hjälp att
kränga biljetter så kan ni lämna några
biljetter (och gärna någon affisch) till
oss, så försöker vi göra reklam för er,
samt sälja biljetter på vår ordinarie
biljettförsäljningstid, det vill säga på
torsdagar. Villkor är att vi kan lämna
tillbaka eventuellt osålda biljetter till
er och att ni inte kräver pröjs i för
skott.

Jonas (e93_jhe),
Krille (e93_cja)
& Micke (e93_mam)
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Gås, jubel och fest
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Jubelkommitten

Gåsmiddag
Den 10 november är som bekant Mårtensafton och enligt gammal tradition tänkte vi fira det med en gåsmiddag. Så här
kommer det gå till; herrarna samlas, klädda i kavaj, i lilla gasquen klockan 18:00, damerna, även de klädda, samlas i
kröken samma tid. Detta ingår:
Herrarna:
Fördrink
Svartsoppa
Gås
Äppelkaka
Cigarr
Kaffe och konjak

Damerna:
Fördrink
Svartsoppa
Gås
Äppelkaka
Kaffe och likör

Trevlig levande musik!
Efter middagen kommer damerna och herrarna att sammanföras i kröken. Priset för herrarna är 350 SEK och 290 SEK
för damerna. Det finns flera olika anledningar till prisskillnaden, den främsta att herrarna håller till på värdshuset och
damerna i kröken (dessutom skall man vara snäll mot damer). Biljetter släpps den 23 oktober och säljs till den 3 novem
ber. De kan ni köpa hos o�s i PrUrummet eller på kårexpeditionen. Aldrig ätit gås? Kom och pröva på något nytt, man
lever bara en gång!
Dessutom kommer följande arrangemang att äga rum:
Lördagen den 28/10 är det tentapub, och fredagen den 3/1 1 är det Pirr.

Ödmjukaste hälsningar i höstrusket från edert programutskott
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Det ryktas att ...

Hört på föreläsning:
" ...oändligheten är sådär en 100.000 gånger... "

... Sami är en ängel I
...del luktar fisk!
... qulturauacheema inte menar ALLT de skriver i Emissionen
... det inle ska vara något streck på d:et i S:et
...en tvåa på Elektro vaknat upp i Domkyrkan näst intill naken så när som på ett hög
mässolinne.
... föreläsningen i MatStat presenteras av ... Coca-Cola

Franz Cech

Ljusets mörker
Den ljuva grönskimrande skogen ärofull utav liv. Defrodi
ga trädens löv prasslar dd ekorr_ar hoppar mellan. �ess. gre
nar. I varje buske och sndr dterfinns en lekfull stammng,
dd djur av alla de slag leker och jagar efter varandra. Smd
fdglar bland trädens grenar kvittrar en fridfull sdngfdr
skogens alla invdnare. Skogens harmoni ärfullständig.
Vid skogens utkant, där ängen tar vid stdr en stdtlig varel
se, med sammetslen hud som i morgonsolens sken blir gyl
lenröd. Varelsens vänliga smd ögon utstrdlar nyfikenhet
och längtan, dd den ser ut över ängen bort mot den skogsk
lädda höjden. Varelsen står där alldeles stilla vid skogens
utkant.
Varelsens muskler spänns, som om den ville ta ett språng
ut över den mjuka ängen. Men den tvekar. Musklerna blir
dter mjuka och varelsens snabba andetag blir ldngsamma
med tunga utandningar.
Sprdnget ut över ängen sker blixtrande snabbt. Musklerna
under den sammetslena huden arbetar snabbt och med
kraft. Fuktig jord blandat med avslitet gräs skvätter upp dd
varelsen graciöst sveperfram över ängen, mot det skogsk
lädda mdlet. Träden på den andra sidan verkar välkomna
den ståtliga varelsen. Grenarna väjer sig undan dd varel
sen försvinner in bland träden.
Plötsligt hörs en kraftig smäll, smärta upplevs, mörkret
kryper sig sakta in i medvetandetför att till slut bli så
kompakt att inget ljus ndgonsin mer kommer att bryta sig
igenom. Ett onaturligt lugn spri�er sig bland träde� . _Vin
den mojnar. De stora och smd djuren stannar upp 1 sin lek,
deras ögon översköljda av sorg. Tdrar faller som gnistrande
diamanter till marken. Träden böjer ldngsamt ner sina gre
nar och ett ldgt, nästan ohörbart sus hörs i skogen. Träden
fäller sina blad som virvlar ner mot den sorgtyngda marken
och lägger sig pd den stillaliggande varelsen. Dennes ögon
äro nu slutna. Skogens djur kommer vandrande, bärande
pd blommor som de sorgset lägger ned pd varelsens bädd.
Sedan samlas de runt den fallnefdr att med nedböjda hu
vuden minnas och grdta.
Fridfullt ligger hon där, skogens drottning, på en bädd av
blommor och blad. Omkring sig har hon sina sorgsna vän
ner, som ej henne kan uppväcka, fdr att ljuset åter se.

Patrik Rundström,
e94_pru

S ångBoksKommitten arbetar!

Den Lille Testaren talar ut:
.....som jag ju redan sagt, men ja ja ge mig en öl till då. Sjungs
det inte lite dåligt på det här kalaset? Vi är väl ändå här för
att sjunga? Hej å hå å en flaska med rom, va! tänk er en hel
flaska med rom vad många fiskar det måste till för att fylla en hel
flaska, otroligt. Ge mej en öl till. Tack. Men hur kom Kermit
med i bilden, jag fattar inte. Kolla jag kan dricka utan att hålla
i med händerna. oops! Jag betalar! Ge mig en ny öl då!!! Har
jag berättat om det militära? Dä�. var det lumpen stämning ...
Va fattar ni, HA HA ja jäsiken ....Ahh vi måste få. mer öl från
sektionen. Det e på tok för lite sång. Hallå var är alla ...
Vem vet, kanske blir det en sångbok till slut.
DLT

