Redaktionssidan

Ledare

Jahaja. Så var det då dags för denna, min allra si
sta ledare. Jag ska försöka att vara så samman
hängande som möjligt efter ungefär ett dygns
klippande och klistrande.
Vad bjuder då detta nummer? Framför allt finns där en del om
Elektrosektionens 85-årsjubileum. Ni som inte var med behö
ver inte oroa er; det är bara fem år till nästa jubileum. Emissio
nen har gjort sitt yttersta för att täcka jublet så bra som möjligt.
Har vi då lyckats? Det, kära läsare, är upp till er att avgöra,
men personligen är jag nog ganska nöjd.
Jag har dock dessvärre även denna gång lyckats placera Väste
rås Ordförande på ett annat än optimalt ställe. Jag åberopar 26
timmars sträckjobb som skäl, och hoppas på förståelse.
Utöver jublet finns en hel del om SMusK, deras tume och de
ras nya CD. Dessutom har EESTEC Stockholm gjort ett resere
portage. Stefan och Mattias har intervjuat Idde Schultz. Qultu
rattackerama har återigen fabricerat lite lögner om både mig
och tidningen (För klarhets skull kan jag informera om att jag
och Qulturattackerarna är gamla nOllekamrater, och vi hatar
alltså inte varandra, även om det kan verka så).
Jag skulle vilja tacka ett stort antal personer. Först vill jag
tacka redaktionen för ett gott arbete. På grund av mitt, även i
vanliga fall, dåliga minne väljer jag här att gå efter principen
ingen nämnd-ingen glömd. Dessutom skulle jag vilja tacka
mina kamrater i styrelsen för det år som varit, och det arbete
vi uträttat. Det har varit både intressant och givande, så det är
med blandade känslor jag lämnar över vid nyår. Jag skulle
dessutom vilja önska min efterträdare lycka till. Jag vill också
tacka den vitsomfrejdade Ion-secten för trevlig samvaro under
året.

Ha det bra, allt väl, mossa grankott, nanoo-nanoo
och krama varandra i trafiken,
Er avgående CHE,
Uffe

P.S. Ibland skulle man
vilja vara det han till
höger utger sig för, men
det är ju inte alltid man
lyckas...
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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.

iiäii �
effii
-----�

issifili�
-------------------eifi
------<....J">o
Jag har för en gångs skull nå
got viktigt att diskutera på
denna min spalt, så snälla ta
dig tiden och läs den! Detta är
min sista artikel som ordföran
de på Elektro. Jag tänker dock
inte skriva om det som varit
utan jag tänker blicka framåt
och se vad som ligger i sektio
nens sköte.
JAG SER FAKTISKT med stor oro på
utvecklingen på sektionen. Jag tänker
på den bristande viljan att engagera
sig och göra något för sektionen. I skri
vande stund håller valberedningen på
för fullt och rekryterar. Den hårda san
ningen vi står inför nu är en sektion
som inte kan erbjuda samma tjänster
för sina medlemmar som den kunde
för säg ett år sedan.
Som det ser ut just har vi ett handikap
pat källeri och ett stympat Tolveri.
Dessa utgör stommen i sektionens
verksamhet. Vi har ingen som sköter
kopiatorn. En tjänst som, när kopia
torn fungerar, används flitigt av sek
tionens medlemmar. Listan går att
göra mycket längre!

OrdfOrd
klarar oss inte alls särskilt bra utan
sektionen, och tro mig den är värd
precis varenda sekund som spenderas
på den.

Historia!
Det finns flera sätt att motivera detta:
Historiskt. Sektionen fyller i år 85 år.
85 år! Tänk efter lite. 85 årskullar som
börjat studera elektroteknik har blivit
medlemmar i elektrosektionen. Vad
är det vi har här? En organisation som
bygger helt på frivilliga insatser som
bara blivit större och större genom
åren. Betänk att vi ända sedan 1917
haft vårbaler. Precis vartenda år! Vi
har överlevt två världskrig och det all
dödande 60talet! Tanken svindlar.
Och nu står vi inför det faktum att vi
inte hittar folk som vill fylla läskma
skiner och byta glödlampor i våran
sektionslokal! Efter 85 år? Jag blir för
bannad! Som jag ser det har vi ett
enormt arv att vårda. Det är vår för
bannade skyldighet både mot våra äl
dre kollegor och kommande genera
tioner att föra vår så otroligt anrika
och stolta sektion vidare!

Ond cirkel?
Det tråkiga med detta är att det är en
ond cirkel. När det fungerar dåligt i
Tolvan slutar folk gå dit. Detta leder
till att folk slutar känna en gemenskap
vilket leder till att engagemanget blir
ännu sämre. Detta leder i förlängning 
en till en sektion som knappast kan
kallas för en sektion!
Det är du, och med "du" menar jag du
som går i årskurs 1,2 eller 3, och ingen
annan som ska bära sektionen vidare.
Det är du som väljer om din tid på
Elektro ska bli ett dåligt Gymnasiet Il
eller ett minne för livet. Något som du
ser tillbaka på som en rolig och hän
delserik tid.
Det är nämligen så enkelt att om sek
tionen ska fungera krävs din insats och
ingen annans.

Sektionens enorma värde!
Är då sektionen värd denna insats?
Klarar vi oss inte lika bra utan sektion?
Jag är helt övertygad om att svaren på
dessa frågor är enkla och självklara. Vi

grund av ESNs arbete är det nu rikti
ga föreläsningar. Så vi kan påverka
vår situation. Men det bygger på att
du och igen annan engagerar sig.
Sektionens verksamhet i övrigt då?
Om sektionen inte fanns skulle stu
dierna på Teknis (ni har vällan läst in
sändaren i Osqledaren) bli mycket trå
kiga och anonyma. Det är ett faktum
att studierna här är mycket tunga och
svåra och för att orka med dessa är jag
säker på att det är helt vitalt att vi alla
hjälps åt och stödjer varandra.
Det är här sektionen kommer in. Sek
tionen är helt enkelt en organisation
där vi alla sitter i samma båt och för
står varandras problem. Visst, vi över
lever om det inte alltid finns läsk i
läskmaskinerna och kaffemaskinen
inte funkar. Men det blir en himlans
massa trevligare att komma till Tol
van om den är städad.
Jag menar: alla dessa funktionärer
finns ju för vår egen skull. Om vi alla
hjälps åt och jobbar tillsammans slår
vi minst två flugor i en smäll. Vi fixar
så att det blir trevligt för våra kamra
ter samtidigt som vi lär känna varan
dra! Fullständigt genialt! Eller hur? Vi
har verkligen en win-win situation
här. Men det bygger på att du inser
det! Jag uppmanar dig verkligen från
mitt hjärta: kom och hjälp till! Ta med
dig polarna och gör någonting kul i
sektionslokalen.
Alla möjligheter
finns. Bara du sätter gränsen för vad
sektionen ska göra för dig!

Ha kul!

Vad ger sektionen dig?
Ett annat sätt att motivera mitt svar på
de tidigare ställda frågorna är att se
vad sektionen ger just dig. Något av
det viktigaste är studiebevakningen.
Utan den skulle utbildningen vara
mycket sämre än den är i dag. Och det
vill inte säga lite! Tag till exempel en
kurs som heter Tillförlitlighet och kö
teori. I början var alla föreläsningar så
kallade videoföreläsningar. Det vill
säga man satt och tittade på en
storbilds-TV på föreläsningen. På

Ta dig en funderare vad du vill göra
av din tid här på skolan. Vill du ha ro
ligt och trevligt här så måste du fixa
det själv! Lär känna dina studiekam
rater och ha kul på skolan! Det abso
lut enklaste sättet är att använda de
enorma möjligheter som Elektrosek
tionen ger dig.
• Sätt fart och ha kul!
• Engagera dig!
Och med dessa ord passa jag på och
tacka för mig. Jag önskar min efterträ
dare all lycka och framgång.
De allra varmaste hälsningar,

Magnus,
Elektrtosektionens ordförande
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Mera SMusK!

Utan brom�.�r i Bayern

Hur jag överlevde tio dagar med ett band nymfomaniska, kokssnortande musiknomader...

Detta är en redogörelse för
sommarens upplaga av stu
dentorkestern SKALÄRmusi
kens årliga Tysklandsturne.
Det är nu inte alla som läser
ingresser, men ni som gör det,
upplyses härmed om att vi
snart kan avnjutas på CD
ROM som släpps runt Lucia.
Tills dess: Här följer den san
na historien om SMusK Eisbär
Tour '95:
22/6 avfärd från Teknis
23 I 6 Celle, Fotboll på Liineburger
Heide
24/6 Marburg
25 I 6 Schlols Zeilitzheirn
26/6 Ni.irnberg, Erlangen, jaga
fl ickorna-u r-husen
27/6 Barnberg, Erlangen
28/6 Stuttgart hos ACO
29 /6 Freibad och restaurang i Tiibing
en
30/6 IKEA Frankfurt, Schiitzenfest
Hannover
1 /7 Schiitzenfest Hannover
2/7 hem igen
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Rockad!
Den absoluta centralpunkten för tur
nen är bussen. Under den regniga ef
termiddagen fylls bussen med allt
som är nödvändigt för en bra tume;
När låsfirman varit och fixat dörren
som gått i baklås kan vi börja. Vi flyt
tar på några säten och bygger vår

bussbar emellan, vid bakre dörren,
framför skinnsoffoma och vånings
sängen som redan finns i bussen. Ett
hästhuvud är bra att ha, och en väg
kon, och några blinkande vägarbet
slampor (party-lights) och en skylt
docka från budfirman DLF. Efter av
färd delas mängder av nyttiga saker
ut, ett s k Rambo-kit med penna, pap
per, plåster, Vicks Blå, Pingvinlakkrits
och kondomer rn.m. Turne t-shirt,
ideologiskt röd i år. Turnehäfte
(grönt) med turistinformation, drin
krecept och ideologiskt korsord. Och,
inte minst viktigt, nappflaskorna de
las ut (fullkomligt perfekt för drinkar
na, går inte sönder, lätt att skriva
namn på, spiller inte ens om man tap
par den) därmed kan baren också
öppna, centralpunkten i busspartyt,
navet kring vilket fröjdandet snurrar.
Konsumtionen räknas om till cl
brännvinsekvivalent och streckas upp
på en lista. Den· som druckit mest
(bara i baren, annat räknas inte) under
dygnet får/måste nästa dag bära bar
ledarvästen i vackert grått teddyis
bjömsskinn. Inte alltid eftertraktat
med tanke på värmen. I höjd med Sö
dertälje introduceras ett nytt säll
skapsspel: rockad. Det tillgår på så vis
att det först meddelas vilket håll rock-

nim�
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aden går åt, höger eller vänster. Sedan
snurras ett hjul och siffran avgör vad
som skall bytas: plats i bussen, drink,
rock etc. Det slår en hur underligt det
ser ut när folk har fel rock på sig, spe
ciellt om det är fel orkester. .första
spelningen i Celle, en pittoresk kors
virkesstad med ett tjusigt 1600talsslott. Vi äter sillisen som skulle va
rit i går. Reser vidare över den ljung
betäckta Uineburger Heide och kom
mer på kvällen till en fotbollsplan där
vi spelar före matchen och i halvtid,
hemmalaget vinner. Det är midsom
marafton så vi gör som vi brukar och
dansar runt vår egentillverkade mids
ommarstång. Tyskarna är lika förun
drade som alltid över grodor och ene
rissnår och bjuder oss på plommon
och äppelsprit. (Märkligt folk, de
dricker hellre svagt brännvin som
smakar frukt än hederlig starksprit
som smakar.. eh... Aceton). Nutella till
frukost! Hurra!?

Jazzbaciller
En het bussresa för oss ner till den lil
la universitetsstaden Marburg där
Hindenburg är begraven och ett av

Ebolavirusen upptäcktes. Vi stannar
hos en studentförening av den gamla
sorten, just den här är den näst äldsta
i Tyskland, från 1816. Jättelikt stenhus
på bergssidan, vapensal med porträtt
på väggarna och blyglasade fönster,
sabelfäktning i bottenvåningen och
fullständigt oskött trädgård. På dagen
spelning på ett som vanligt stekhett
torg. Vid det här laget har både un
dertecknad och, vad värre är, vår
sångerska Jenny fått halsinfektion och
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Titta en fontän!
förlorat rösten, därmed är halva sta
ben röstlös för ett bra tag. Som tur är
kan Cissi sjunga. På kvällen sight
seeing i staden och grillfest med stu
denterna. De släpar ut ett piano i träd-

gården och sedan sjunger deras a
capella-kör (a-capella-kör med piano,
jaja... ) Kören består - som väntat på
det här stället - av män, dock mer eller
mindre manliga. A propos flickor:
Turnens första och enda tjej-jam av
hålls, trevligt, men lite opraktiskt, det
blir inga över att dansa med. Kvällen
avslutas runt lägerelden där vi sjung
er P3-schlagers.

Historiens propellerslag
Nästa morgon ankommer vi Schlols
Zeilitzheim halvvägs mot Ni.i.rnberg.
Slottsfru är den mycket sympatiska
grevinnan Marina von Halem, född
von Richthofen. Hennes far var kusin
med Röde Baronen - vi känner histo
riens propellerslag. Spelning på borg
gården, picknick i parken och sedan
vinprovning i byn. På middagen i va
pensalen (många vapensalar blir det)
visar det sig att den inlånade klarinet
tisten från Linköping är en överdäng
are på flygel, han spelar både egen
komponerat och andras för en av rö
relse helt förstummad publik. Det är
sedan tänkt att det skulle bli en liten
jamspelning (dvs några stycken som
spelar utan noter) på torget så resten
kan dricka öl. Men det vill inte resten
alls, de vill också spela och dansa så
då blir det så. Nu blir det många som
spelar utan noter eftersom det inte
finns någon belysning vid scenen.
Stor spelning på byfesten och um
gänge med lokalbefolkningen till
långt in på natten innan vi går femtio
meter tillbaka till våra slottsgemak.

Byfest
Ni.i.mberg är ännu en gång skådeplats
för historiska händelser: Ett annat av
våra inlån (från en gulsvart orkester... )
får för sig att han skall vinna dagse
tappen i barligan och häver 87 cl på
sju mil, med en effekt man kunde
väntat sig. Vi spelar framför en fontän
medan han kräks i den. Nåja, det är ju
inga tyskar som ser det, nästan inga i
alla fall. Tillbaka till Erlangen, en stad
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Ännu mera SMusK!

Tysk pastoral innan grannarna ringde
som är synonym med Siemens. Vi
kvarterar in oss i ytterligare en stu
dentförening, också detta ett Bur
schenschaft (ungefär brödraskap, Bur
sche = grabb, slyngel, busfrö). Här
kan man spela biljard eller fäktas, nu
förtiden kör de med ansiktsskydd, fe
gisarna. På k vi:illen bi:ir det ut en liten
bit till byn Bubenreuter (som student
föreningen är uppkallad efter) där vi
bevistar den årliga jaga-flickorna-ur
husen-festen. Den tillgår på så sätt att
studenterna drar runt mellan villorna
(vars gräsmattor ser ut att vara klipp
ta med nagelsax) och hämtar ut sina
flickor varvid flickornas föräldrar bju
der på små små glas med brännvin
och små små smörgåsar. I en dimmig
forntid sägs det ha gått mer bryskt till
då ynglingarna stormade in i härbre
na och rotade igenom källare och gar
derober i sin jakt på ledigt kjoltyg.

Dubbeldusch
Studenterna drar omkring på en tun
na med öl och ibland rusar de plöts
ligt ett tjugotal meter under livliga
tjoanden. Allt är mycket pittoreskt. Vi
får lära oss hur man stoppar i en tapp
kran i tunnan och gör en bejublad
spelning på byfesten. Eddie Belundies
(Rambo) tar guldskjorta efter gulds
kjorta av kroppen och flickorna med
storm med sin Big Bamboo. Åter till
studenthemmet. Tyskar har mycket
lätt för att bli förskräckta, så även våra
värdar, de förfasar sig först över fla
skan med 96% som skall användas till
pebershots och sedan över själva pe
bershotsen. Värst av allt är nog att vi
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les nyinvigt Freibad, där skall vi spe
la. När vi kommer dit har vår kontakt
person Eva satt upp en lapp vid in
gången: Vi får inte spela eftersom
grannarna tycker att det är oljud. Bak
grunden är en rockkonsert på badet
för ett par veckor sedan, samhällets
toppar bor i villorna bredvid och ho
tar ringa polisen om det blir någon
musik mer där överhuvudtaget. Så är
det, inget att göra åt, vi betalar inträde
och plaskar runt ändå, därinne hittar
vi också Eva. På kvällen tar vi oss till
andra sidan berget för att spela på en i
bedårande pastoral belägen till restau
rang ombyggd bondgård. Samma
som vi hade den legendariska ös
regnsspelningen på förra året. Vi bör
jar vid halv åtta och spelar i korta
pass så restaurangen kan kränga öl
och mat emellan. När klockan blir tio
meddelar ägaren att grannarna ringt

duschar, flickor och pojkar, tillsam
mans! Betänk att detta är Sydtysk
land, bara män får vara med i stu
dentföreningen och flickor är förbjud
na på rummen. Men de börjar vänja
sig nu, skakar bara på huvudet. En
kanadensare vid namn Doug, som ti
digare utmärkt sig genom sitt tafsan
de, vågar sig in i duschen i den from
ma men felslagna förhoppningen att
alla svenskor är nymfomaner.

Fler slott
Det fortsätter att vara stekugnsvarmt,
men bussetapperna är korta så det gör
inte så mycket. På tisdagen bevistar vi
Barnberg, ytterligare en gammal
Bayersk kungsstad med slott och kate
dral. Vid spelningen tappar en balett
hoppa kjolen till stor muntration för
den tyska menigheten. Staben beslu
tar att hoppa över det planerade besö
ket på Mainau och på onsdagen blir
det i stället cykeltur för de som vill.
Efter en timme hittar vi fram till en
dyngp... badsjö och kan äntligen sval
ka oss. På universitetet i Stuttgart
finns den bästa och enda tyska stu
dentorkestern: Vi kommer dit på
kvällen och spelar omväxlande med
ACO tills långt in på natten, bland
sketcherna märks hos 2hos tandläka
ren -Bei Zahnarzt2 och 2den civilisera
de mannen2 (känd från årets vårkon
sert). Äntligen öl- och matkuponger 2bons2!

Tyskland är fullt av grannar
I universitetsstaden Tu.bingen strax
söder om Stuttgart finns ett fint allde-

IKEA i frankfurt
polisen, snipp, så var det med det.
Eva konstaterar att Tyskland är fullt
av grannar. Full fart framåt Nu är det
långt upp tilJ Hannover, vi stannar i
Frankfurt och spelar på IKEA, komp
lett med shop med ett sortiment av
Annas pepparkakor och Absolut Vod
ka. Solen gassar men orkestern står i
skuggan i en fin berså, det är värre för
baletten som nog har alltför tunna
skor för en sjuttiogradig stenläggning.
Publiken är inte så stor i värmen men
direktionen är översvallande och
skänker oss tre lådor vin från trakten.
I Kasselbackarna skall chaufförerna
göra bromsprov och säger åt oss att
hålla i alla lösa saker. Efter ett tag gör
nickar bussen till och fortsätter ett par
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km/h långsammare än innan, det är
en tvärnit. Vi kör resten av resan nå
got långsammare och ankommer först
vid tio till Hannover. Där kvarterar vi
in oss på ett vandrarhem och går se
dan till den jättelika Schi.itzenfest där
vi skall spela. Klockan elva börjar vi,
efter att ha suttit i en buss sedan ett
utan att äta, med blodsockret hjälpligt
uppehållet av bussbaren. Det blir den
bästa spelningen på hela tumen, ett
ofantligt driv. Låt på låt, sång på
sketch på dans avlevereras i ett hyste
riskt men oerhört tajt tempo till mer
och mer jublande tyska åskådarmas
sor. Som åskådare har vi också Täby

oss så de försöker reparera ändå.De
får svarva ned trumbromsarna för att
de skall passa men blir till slut klara.
Tolv timmar tog det att byta bromsar
på framhjulen. En spelning kvar, när
vi packat upp våra saker vid anvisad
plats kommer Täby Blås dit, orkester
ledaren ryter åt oss att vi skall bort, de
har minsann bokat scenen, fort skall
det gå. Inget 2det verkar ha blivit nå
got missförstånd2 eller 2hej, är ni här?2
Efter att ha mött denne dryge tölp har
vi inga betänkligheter mot att sno de
ras publik genom att spela samtidigt
som dem. Sagt och gjort, vår publik är
tvåhundra pers, inklusive Täby Blås'

tamburmajorska och busschaufför,
deras är åtta personer fast de har den
stora scenen. Dock måste vi åka tidigt
p g a chaufförernas arbetstider så den
na turnens sista spelning blir bara tre
kvart.

Koks i lasten?
På Schi.itzenplatz går Jenny omkring
med ett vitt pulver på handen som
hon då och då för upp mot ansiktet.
Därmed ser en tysk sina farhågor be
sannade - de är drogade! Jenny slickar
lugnt vidare på saltet som bot mot
den onda halsen, (hon har under
veckan fått tillfälle att träna upp sitt
mimande). Sedan är det dags att åka
hem igen. Barkonsumtionen slår inte
rekord i år, ingen är besviken för det.
På söndagskvällen anländer vi till
Qaaqn som det varit inbrott i, inget
stulet dock vad vi ser. Kram och tack
och hej. Kul var det! Dementi: Vi
glömde ingen på hemvägen, speciellt
inte mitt i natten på autobahnrasthof,
han var inte med i kompsektionen,
han hade däremot skor och gott om
pengar. Han behövde inte låna för
tågbiljetten, blev inte hämtad i Köpen
hanm av sin far och kom inte hem på
måndagen. Japp, då var det demente
rat.

Text & bild: Lillwall

Hos tandläkaren.
Blås som skall börja sin insats dagen
efter. När vi spelat färdigt och fått i
oss middag hi1mer vi åka kräxmaski
ner i en halvtimme innan tivolit stäng
er vid tvårycket.

Busspaj
På lördagmorgonen sticker bussen
iväg till verkstaden där det görs
bromsprov: Bromssträcka vid plant
underlag och hundra knyck: sexhun
dra meter. Ajaj, körförbud! Eftersom
bussen är servad av klåpare i Sverige
är grundkonstruktionen förstörd så
den tyska verkstaden säger att vi får
vänta till måndag eftermiddag(!). Vi
missar besöket-på Apfelkorn-fabriken
och spelningen på Schi.itzenfest i den
lilla staden Ratzeburg nära Li.ibeck.
Dagen går och vi fixar i stället en spel
ning på samma ställe som kvällen in
nan. Verkstaden har tyckt synd om

Trio i trä
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Jublet börj ar här...

Elektrien A Brief
History of Time
Med anledning av att Konglig
Elektrosektionen i höst fyller
85 år presenteras här en kort
historik över Konglig Elektro
sektionens ärorika historia:
• 1899 - Erik G. Hallen föds i Göte

borg.

• 1910 - Torsdagen den 1 0 november,

kl. 1 9.15, hålls ett möte i hörsal F,
där sektionen for Elektroteknik bil
das.

• 1913 - Utbildningen förlängs till 4

år.

• 1922 - Det blir tillåtet för kvinnor att

av lägga examen vid Tekniska Högs
kolan.

• 1924 - Greta Woxen, född Westberg,

blir den fiirsta kvinnliga teknologen
på Elektro.

• 1927 - Elektrosektionen inviger sin

fana den 19 september (i samband
med Tekniska Högskolans 100å rsjubileum). Fanans emblem är det
vinnande förslaget bland 233 inläm
nade. Fanan används idag endast
vid högtidligare arrangemang som
t.ex. Nobelfestligheterna och fanbor
gen på Valborg. Emblemet finns att
skådo i jubi leurnsrnärket 1 990.

• 1946 - Erik G. Hallen blir professor

• 1983 - Elektrosektionen i Västerås

• 1952 - Gunnar Brodin påbörjar sin

• 1983 - Datatekniklinjen bildas, med

vid institutionen för Teoretisk Elek
troteknik.

utbildning vid Elektro. Hans fritid
gick åt till Philmnärnnden, och det
var faktiskt Gunnar som intro
ducerade Tom & jerry vid Philm
närnndens filmvisningar.

• 1956 - Den ärorika revolutionen.

Kårhuset ockuperas, elektronerna
byter färg från gul till vit samt ny
tideräkning införs. Revolutionsork
estern utgör sedan grunden till
Promenadorquestern.

• 1962 - Kongl. 1:a Skalärmusikkåren,

eller SMusK, bildas.

• 1964 - SMusK börjar använda noter

och arrangemang vid spelningarna.

• 1965 - Erik G. Hallen går i pension.
• 1966 - Baletten Skaletten startas.
• 1966 - Föregångaren till Emissionen,

sektionstidningen E-Ledaren, ser
dagens ljus för första gången denna
höst.

• 1969 - Inflyttning i sektionslokalen

Tolvan. På den tiden var lokalen
mindre än nu, bl.a. tillkom Vext
rummet 1984.

• 1939 - U ppdelningen i svagströms

• 1970 - E -Ledaren byter namn till

• 1940 - lon-secten instiftas av Conny

• 1978 - NOllemottagningen ändras.

och starkströmsinriktningen införs.-

Palm. Conny Palm var en mycket
begåvad statistiker, och även aktiv
teknolog. Att skriva tentor tillhörde
dock inte hans favoritsysselsätb"\ing.
Han skrev på sin doktorsavhan
dling innan han var färdig civilin
genjör. LM Ericsson betalade hans
lön och Televerket lånade ut en hel
telefonstation för statistiska experi
ment. För att få honom att bli klar
med tenterandet, ålades han att av
lägga en deltentamen varje månad
för att få ut lönen. Conny Palm av
led 1951.
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Emissionen.

Från och med nu börjar Det Konglig
Skzenderi samarbeta med fadderiet,
och Överskrendaren väljs på sek
tionsmötet.

• 1979 - Revidering av utbildningen

och införandet av uppdelningen på
sex inriktningar.

• 1982 - Valhall bildas (under en fest).

Häfvapparaten byggs.

• 1982 - Emissionen byter logotype till

den med alla strålarna ut från en
punkt (utbytt 1985).

startas, med 30 elever per årskurs
de första två åren (numer 60).
hjälp från Elektro och Fysik.

• 1985 - Emissionen byter logotype

och börjar göras i A4-format.

• 1986 - Från och med nummer 1

detta år är Emissionen tryckt på
tjockt papper, med falsad rygg.

• 1986 - Utbildningen görs om från

160 till 180 poäng, d.v.s 4,5 år.

• 1990 - Jättejubileumsfest, 80 år för

Elektro.

• 1993 - Elektro tvingas i exil. Tillfällig

sektionslokal blir baracken på Drott
ning Kristinas v. 37F (vid grillen
mitt emot Lantmäteri), även känd
som Xll:en. Numer huserar där bl.a.
I-sektionen.

• 1994 - Elektros återflytt. Tolvan är

återigen vårt hem.

• 1995 - Konglig Elektrosektionen fyl

ler 85 år, vilket firas med en dryg
veckas kalasande i Tolvan med om
nejd (Finns att läsa om på övrig
plats i tidningen).

• 1995 - (Strax efter jublet) - Elektro

börjar ladda inför 90-årsjublet, år
2000.

Dessa är en hel del av de årtal jag ly
ckats fiska fram ur bl.a. Emissionen
nr. 7 1990. Det finns säkert fler..

Ulf Wallentin,
CHefsEmitteur 1995(b.t.)

Starten har gått!
Borggården...

Huttrande i novembernattens
kalla vind som svepte över
Borggården hade · ett 100-tal
samlats för att dricka cham
pagne och bevittna den hög
tidliga invigningen av jubel
veckan.
SOM SIG BÖR på en invigning av
det finare slaget hölls det en del tal.
Sect-reteraren GP höll ett tal som upp
skattades mycket av de närvarande.
Bland annat nämnde ha hur roligt det
är att som en representant ur den lite
till åren komna generationen få ta del
av nuvarande teknologers kalas och
högtider. GP framförde även hela lon
sectens djupaste tack för att de fick
möjlighet att dela sådana här högtids
stunder, och även andra stunder, med
oss E-teknologer.

Presenter till oss!!!
Att man inte kommer tomhänt till en
85-åring hade Pripps-Harald tagit fas
ta på och överlämnade tre stycken gå
vor till sektionen; Två stycken flaggor
att hänga på 12:ans till nu oanvända
flaggstång och en uppsättning snygga
glas att ha i baren. En av flaggorna
bär Elektrosektionens emblem och
skall vaja ifrån flaggstången under de
finare kalasen. (Fredagens kalas var
dock inte det eftersom upphängning
sanordningarna till flaggan strejkade.)
En djupt rörd ordförande Magnus
hade svårt att finna ord för att ut
trycka det han kände.

Flammande tal
Efter detta blev det så Amiralitetets
tur att hålla tal. Talet blev kort och
krutfullt. Efter att röken försvunnit
var även alla närvarande försvunna.
Då talen var överstökade var det hög
tid att officiellt öppna jubelveckan.
Med gemensamma kraftinsatser lyck
ades GP och Magnus klippa sig igen
om bandet som spännts upp över
trappan.

Bubbel, bubbel, hopp!
Som en liten tröst i den vinterkalla
kvällen sålde styret champange till en
billig slant. Många tog tillfället i akt

Majsan jublar och visar glatt upp den goda fubeltårtan.
att skåla för sektionen på dess födelse
dag.

Mot tolvan...
Starten gick och efter tio sekunder var
borggården tömd på folk. De flesta
återfanns dock senare i 12:an för att
med sill, nubbe och tårta fira födelse
dagsbamet.

Sillis i Tolvan...
Under det att jubelgeneralen
Marcus Silwer fäste den snyg
gaste av de flaggor sektionen
fått som födelsedagspresent av
Pripps-Harald
på Tolvans
flaggstång passerade festsugna
teknologer in mot vextrummet
för jublets första fest.
EFTERSOM AMIRALITET var när
varande fann sångamiralen det lämp
ligt att leda sången. Han gjorde så
med kraft och energi, och hade fak
tiskt lyckats avverka två sånger redan
inan nubben var färdigserverad.

Serveringspersonalen hade i och för
sig inget lätt jobb, då långt fler festdel
tagare än vad som rimligtvis kunde få
plats i vextrummet var där, nämligen
ca 100 stycken.

Sect-ion
Antalet närvarande ettor var for mig
en positiv överaskning. Trots det var
det tätt mellan gamlingarna, och även
civilingenjörer kunde urskiljas. Till
gamlingarna hör definivt den vörda
de sect-reteraren GP, som varit med i
sektionen bortåt halva vår livstid.
Dessutom hedrade Pripps-Harald oss
med sin närvaro.

Ny sprit
Presenter ska man få när man fyller
år. När vi satt oss till bords var det
dags för en present från Apoteket
Röda Näsan. Lagom till jublet har de
nämligen tagit fram en ny nubbe. Den
smakade förträffligt samt slånbär.

Sill i dill ?
God var även sillen i ett antal varian
ter, det fanns vanlig sill och det fanns
löksill och senapssill och det fanns
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Hurra, hurra, hurra, hurra...
matjesill och det fanns vitlökssill. Vit
löksvarianten var kanske lite underlig
och hade inte riktigt lika strykande åt
gång som exempelvis den alldeles ut
sökta senapssillen.

Tet-potatis
Vissa av oss hade väldigt roligt under
sittningen. En av oss fick en mycket
lustig potatis, den hade nämligen en
form som stark påminner om den

evigt återkommande godtyckliga
kroppen som Jonas Björkberg ritar i
TET:en ... Denna lilla potatis roade alla
som kom i dess väg. Efter att ha tänkt
lägga den i ett av skåpen i tolvan be
slöt sig dess rättmäktige ägare att ge
den till GP som dock inte förstod det
roliga i det hela. Vilket öde som däref
ter mötte den lilla stackarn vill under
tecknad helst inte spekulera i.

Mumsig tårta
Efter tillfredställande mängd potatis,
gräslök, gräddfil samt inte minst sill
och nubbe var det så dags för tårtans
högtidliga inbärande. V åra underbara
styrelsemedlemmar som stod och sla
vade hela dagen innan med den kom
in en efter en, alla med samma börda.
Tårtan! En gräddtårta med jordgub
bar, dekorerad med chokladepsilon.
Styret hade överträffat sig själva, tår
tan var excellent.

Dans, dans, svans
När sångamiralen brutit gaffeln, eller
vad det nu var han gjorde, vidtog na
turligtvis ett hejdundrande efterkör
med såväl röjig musik som ett antal
sorters sprit och öl. Dessutom var det
gratis jordnötter hela kvällen vid ba
ren. Dansgolvet var i stort sett packat
hela kvällen men det var alltid minst
tre där... DJ:n roade de svansandes
med att då och då puffa ut små rök
moln som spreds ut på dansgolvet.

Vitlökssillshot !?
Hör och häpna, under efterköret sål
des det faktiskt två stycken vitlöks
sillshots i baren!!! Vilka det var vet
inte undertecknad men jag kan tänka
mig att de urskiljde sig ganska kraft
igt ur mängden senare under kvällen.
Kraftigt stinkande andedräkt eller en
grönaktig uppsyn måntro???

Invigningen av Mattis
Sillisen av Petra och Rasmus
Foto av Anders

Vår käre CHE, Uffe, som verkar ha lite problem med spriten ...
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Sjung, för fan!
Med de orden lär Nils Ferlin
ha besvarat en förfrågan ay en
herre som undrade om han
fick tonsätta och sjunga Fer
lins dikter. Det kan väl också
sägas sammanfatta söndagens
kalas ganska väl.
PÅ EFTERMIDDAGEN söndagen
den 12/11 samlades ett antal teknolo
ger i 12:an iförda overall och bestick.
Anledningen till detta var att Sång
BoksKommiten anordnade ett sjung
kalas, för att pröva en del gamla och
en del nya sånger. Dessutom anord
andes gyckeltävling med fina priser.

Qulturell pinsamhet
Först ut i denna gyckeltävling var
Micke och Krille (qulturattacheema,
ni vet. .. ). De framförde en sång om
hur det kan vara att vilja köra lite data
med oddsen emot sig.
Två andra bidrag kom från Bacchi Or
den. Det ena var en sorglig historia
om en teknolog som körde många
tentor, och till slut kastade sig från vå
ning fem i Sing-Sing. Det andra var en
sång om hjärncellers livstidsförkort
ning i samband med alkoholhaltiga
dryckers inmundigande.

gen förstå varifrån alla tomma vinfla
skor på borden kom. Dessa tjänstgjor
de nämligen som ljusstakar och spred
en mysig stämning.

Detta reportage är gjort av:
Uffe och Petra, Text
Mattias, Bild

Uppsättning
SångBoksKommiten hade även satt
upp en del andra inkomna förslag till
den nya boken i tolvan. Under sitt
ningen blev vi också uppmanade att
rita ett förslag till en framsida och
därmed bli odödliga.
Den Lille Testaren utsågs tidigt på
kvällen. Detta skedde genom lottning
(?), och den lycklige (?) blev Magnus
Gustafsson. Efter någonstans kring 10
öl, började vissa gnola på texten: "Här
kommer det en amiral som kissa kan
minsann ... "
Under stilla stunder under sittningen
kunde man roa sig med att t.ex. spela
l uffarschack på bordsduken. Detta var
helt tillåtet ty SBK hade uppmanat gä
sterna att häva ur sig sina åsikter om
sånger o.dyl.

SBK - 91 gjorde också två bejublade
framträdanden. De var representera
de av Per Willars och Ulf Strömgren.
Huvudsyftet med kalaset var dock
sjungandet, och sjöngs gjorde det.
Både gamla och nya sånger granska
des med största noggrannhet, och nog
får man säga att det dök upp några
pärlor bland de nya. Vi hoppas att
dessa dyker upp i den nya sångboken.
Andreas "Ekonomen" Eldh framförde
också ett gyckel. Det var upptaget...
Vann gyckeltävlingen gjorde dock PR
med ett gyckel som byggde på ledmo
tivet till The Muppet Show.

Röd mjölk
Redan innan sittningens början anade
man att någonting skumt var på gång.
Alla gick nämligen omkring och
drack öl respektive läsk ur stora creime fraiche burkar från Arla (smygreklam ... ). När man sedan kunde köpa en
liter röd mjölk, med betoning på röd,
för en lite för stor peng för att vara komjölk, till varmrätten började vi äntli-

\

Per Willars, "mannen som gjorde en sångbok med sina egna sånger", var också där.
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PR-iserhjul? Nä, tivoli!

Tilvoli, Tolveli, nää ... TIVOLI!
Fjärde jubelkvällen var det
dags för PR att visa vad de kan
åstadkomma i fråga om att in
till oigenkännlighet förvandla
Tolvan till något helt annat.
Kvällens tema var tivoli.

som tröstpris.
RADIOBILAR

WATERSPLASH

... bl.a. öl, cider, korv och popcorn. En
klar höjdare var att det såldes smaski
ga polkagrisar bl.a. med jordgubbs
smak, mums!!! Det enda som sakna
des var röjet och rajrajet. Fast det är
klart, en måndag är en måndag och en
bärs är en bärs.

Ett konkurrerande etablissemang,
Gröna Lund, har beslutat att lägga
ned watersplash. Så ej PR. Deras wa
tersplash var visserligen mindre än
Gröna Lunds, men å andra sidan var
det tilltalande enkelt att träffa rätt. En
sexig docka, tagen direkt ur "Babe
watch" satt i en bålskål och det gällde
att träffa denna (henne?) med en
pingisboll. Det knepiga var dock att
sätta dockan på plast, plats menar jag,
igen.

Var är alla föräl�kade teknologer? Ni
som ropade "HAR!" missade något.
En tunnel av hjärtan, mörkt och ro
mantiskt. Innan man kröp in i tunneln
fich paret ett d1okladhjärta och en li
ten förpackning som kan vara bra om
man inte vill gå i väntans tider. En vå
gad gissning var att de flesta sparade
denna till ett senare tillfälle ... Det ryk
tas dock att vissa par tillbringade en
hel del tid därinne...

Text: Rasmus & Kalle
Bild: Kalle

Ett rum med madrasserade väggar.
Precis vad man alltid drömt om. Det
var bara att studsa runt och vara sin
egen radiobil. Beläget i kopiatorrum
met.

DET SERVERADES ...

KÄRLEKSTUNNEL

fortsättningen ...

Slutligen till er som missade detta arr.
En rejäl tabbe i så faH, det här var en
riktig höjdare. Hoppas att PR fortsät
ter att kläcka lika roliga ideer även i

SPELHÖRNA

Ett hederligt ishockeyspel förstod sig
alla på. Pucken glödde under hela
kvällen och klubborna ven. Ninten
dospelet "Rice of the robots", däremot
var lite knepigare att förstå, med alla
specialknep man kunde använda för
att på snabbaste sätt göra motstånda
ren mest illa. Micke (12c) var oslagbar.
Han läste manualen.
TROLLKARL

Fabian, enligt sig själv ekonom. Fast
man lärde sig att inte alltid lita riktigt
på det han sa. En riktig trollkonstnär
som förvandlade våra studieskulder
till hundralappar, men efter detta
malde sönder en 18K guldring. Denna
återfanns dock senare, hel. Fredrik
Frekvensnormal ser tvivlande ut.
GODISHJUL

Fantastiskt dåliga odds. Jag vann ingenting, fast personalen var trevligare
än Gröna Lunds. Jag fick en klubba
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Fabian förbry llar. Här en fascinerad, ständig pre-besökare, Asa ].
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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 våra olika
grupper, Systems Integration, Tec/1110/ogy
Integration, Cha11ge Ma11ngerne11t och
Strategic Seruices, kan vi arbeta utifrån
en helhetssyn och hjälpa kunden från
strategi till genomförande.
Vi satsar mycket på vidareutbild
ning och ger alla konsulter en indivi
duell karriärplan. Att arbeta hos oss
innebär snabbt ökat ansvar. I 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 1 9 1 3 och är ett av världens
ledande konsultföretag med nära 30.000
anställda i ett femtiotal länder. I
Sv,erige är vi drygt 300 anställda och vi
planerar att nyanställa ett sjuttiotal
personer under det närmaste året. Vårt
kontor ligger i Stockholm men vi
arbetar med projekt över hela landet.
Vi rekryterar kontinuerligt och du är
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, CV och eventuella meriter.
Vi vill att du redan i din ansökan anger
vilket affärsområde du söker till,

Systems Integration, Technology Integra
tion eller Change Management. 0111 du
iir osäker på de olika inriktningarna eller
liar 1111drn frågor kan du ringa till
Marie Core/1, 08-610 59 53 eller An1111
Stråka11der, 08-610 59 25.
Välkommen med din ansökan!
Andersen Consulting
Rekrytering
Box 23502
104 35 STOCKHOLM

ANDERSEN
CONSULTING
ARffiURANDERSEN & CO., S.C.

Indy, OKEI och cigarr

Ormar, piskor och varma våfflor!
Efter en strapatsrik resa ge
nom norra djurgårdens täta
djungler trädde vi ned i tol
van och lndiana Jones kväl
len.
VEXTRUMMET SOM för kvällen
tjänade som biosalong var flashigt
pyntad i djungelstil av qu lturatta
cheerna och esn. Filmerna visades på
en stor duk vilket gjorde att det blev
en ä kta biostämning i rummet. Det
var alltså packat med glada e
teknologer, som inget annat ville än
c1tt pröva sin piska.

Inga aphuvuden i baren

Qulturattacheerna som visade lndia
na Jones trilogin under kvällen hade
all anledning att se stolta ut. Esn,
som stod för maten serverade upp
rörande nog ingen "lndiana Jones
mat", (Kyld aphjärna, ögonsoppa el
ler skalbaggar), utan nöjde sig med

rätter som våfflor, varma mackor
och korv med räksallad. FEGISAR!!!!
(Fast det var ju förstås gott det ock
så ... ).
Det ljudligaste bidraget från salong
en kom när den klassiska scenen ur
"Temple of Doom" framträdde på
skärmen, dvs den med de ovan
nämnda maträtterna. Ingen rusning
till baren då inte... Det finns väl
igentligen inte så mycket mer att
säga, ni som missade detta unika till
fälle att i glada vänners lag avnjuta
alla tre Indy-filmerna på en gång får
väl samla ihop folk på egen hand
och hyra rullarna. En sak kan ni
dock inte få. Anna Strömbäcks fanta
stiska våfflor ! ! !
Två mätta emitteurer.

Petra och Björn
Indy blickarframåt...

Tänd på för 17!
De som har gått, och även re
gelbundet går, på föreläs
ningar vet med all önskvärd
tydlighet att det inte blir
roligare än föreläsaren gör
det till.
ATT GÅ PÅ EN föreläsning och
cigarrer och dess rökande är dock
något helt annat. I torsdags bjöd vårt
eminenta Amiralitet in Mikael
Kupatow från Frans Suell Cigars i
Härnösand till F3. Mikael som är en
cigarrfantast ända in i minsta blod
åd ra lyckades under tre timmar
trollbinda den 50-hövdade publiken.
Speciellt roligt tyckte Mikael det var
att hälsa Åsa välkommen som enda
dam i församlingen. Trenden pekar
tydligt uppåt vad det gäller kvinnor
och cigarrintresse.

Från frö till Härnösand
Under dessa tre timmar lyckades
Mikael rent vetenskapligt dissekera
ämnet cigarr, såväl teoretiskt som
praktiskt, in till minsta lilla tobaks
partikel i cigarrens inlaga. Vi fick se
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hur en cigarr tillverkas, från minsta
lilla tobaksfrö, via de kvinnliga
tobaksarbetarna och slutligen fram
till varje sann njutares läppar.
Sveriges enda cigarrtillverkare,
Frans Suell Cigars, är lokaliserad till
Härnösand. Mikael berättade hur
det gick till på den gamla goda tiden
i den anrika fabriksbyggnaden.

Slaget vid Liitzen?
Efter första rasten var det så dags att
gå in på de mer praktiska aspekter
na vad det gäller nyttjandet av
"produkten" som M ikael kallade
den. Kaffe och konjak serverades i
rasten, vilket inte hör vardagen till,
men detta räckte för att höja njut
faktorn för de i lokalen samlade.
Efter ett tag låg dimman tät i F3 och
stämningen började sakta, l iksom
cigarr-rök, stiga upp mot taket och
blanda sig med konjaks-ångorna
från kuporna.
Nu var det dags för Mikael för att
berätta hur det går till att välja ut
tobak till och tillverka de njutbara
tingestarna. Själva urvalet av den

tobak som skall användas är ingen
lätt sak, Svenska Tobaks har två
man som åker omkring i världen på
tobaksmarknader
olika
och
kontrollerar kvaliteten och handlar
upp.

Mat och öl
Efter att föredraget var slut vallfär
dade ett tiotal av de församlade till
12:an för att ta del av OKEI:s Tex
Mexkväll. En mycket mumsig
köttfärsblandning med tillhörande
nachos och guackamålle serverades.
Tequilan flödade ned för några av
de församlades strupar och ölet
smakades det grundligt av. Tyvärr
var puben inte alls lika publik
dragande som föreläsningen, med
ett antal eldsjälar var ändå där.
Tack sålunda för en lyckad kväll
( utan rangordning) Amiralen med
sitt tet, Mikael och OKEJ.

Fotade gjorde Anders
och skrev gjorde Mattis.

iiisiiiii
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Novemberfest
När det festas rejält är det na
turligt att man ofta hittar sek
tionssuparna Valhall bland ar
rangörerna. Lika självskrivna
är lödpularna från Elab.

Vad är det du har på kinden?
hade ju redan funnits att tillgå på ju
blet, så den här kvällen var det äkta
sydtysk wurst mit saurkrauze som
gällde.

Jodå, personalen är direktimporterad
från Munchen ...
NÄR VALHALL HÅLLER FEST bru
kar man kunna se fram emot goda
och närande grillmackor. Men sådana

Utbudet i irrbaren kan möjligen kallas
mindre sydtykskt, men för delikates
ser som Karies och Baktus, Dödssprit
från yttre rymden och Jag vill se dig krä
kas är det lätt att bortse från sådana
v ärldsligheter.

För den som så ville fanns möjlighet att
ropa i den stora vita luren i autentisk
schwarzwaldmilö.

Som vanligt vad gäller valhall fanns
det åtminstone ett rum som en seriös
tidning som Emissionen inte nämner.

Text: Rasmus
Bild: Mattis eller Anders?
Lägg märke till surkålen som finns övergiven lite här och var.
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Slutet gott, allting gott ...

"All good things must come to
an end" heter det ju på engel
ska. Dessvärre stämmer denna
tes alltför väl. Elektrosek
tionens 85-årsjubileum som
varat i en dryg vecka slutade
också, på kvällen den 18/11, el
ler kanske snarare sagt på
morgonen den 19/11.

ublets

el! enormt, prytt med namntecknin
garna från, såvitt jag kunde bedöma,
samtliga medlemmar av ViVET. Till
detta hörde också en schmeck med 85
ringar. Kul!
Professor Göran Einarsson läste några
dikter som en hyllning till Elektrosek
tionen och dess ärorika historia.

Ny kedja

DEN SISTA DAGENS firande bör
jade vid fyratiden på eftermiddagen
med E 2s förkör I casino i Tolvan. De
(E2) var dagen till ära iklädda frack. I
casinot kunde man spela på både det
ena och det andra, roulette till exem
pel. Insatsen var inte mindre än det
svindlande beloppet 50 öre.

Från kansliet kom Magnus Lindell
och sect-reteraren CP. De började
med att framföra de hjärtligaste häls
ningar från Inger Larsson, som dess
värre inte kunde komma. Dessa her
rar kom inte heller de tomhänta.
Deras gåva var en uppiffning av vår
käre ordförande Magnus. De tyckte
bägge två att ordförandens kedja var
lite väl primitiv, och gav sektionen en
ny kedja till honom. Den bestod av en
kedja, men istället för låset satt en
ring, i vilken et� magnifikt epsilon
fanns. Den var V ALDICT vacker, och
jag hoppas verkligen att Magnus och
hans efterföljare i evinnerlig tid kom
mer att vårda den så ömt den fört
jänar (rejält ömt, alltså).

Bra musik
Jag måste också få passa på att tacka
den person som gjort musikvalet till
detta arrangemang. Det bjöds på
många gamla fina bluesklassiker. Vad
sägs om till exempel Howlin' Wolfs
klassiker How Many More Years och
Little Red Rooster. Dessutom kunde
bl.a. Boom Boom av och med fohn Lee
Hooker och Forty Days and Forty Nights
avnjutas. Storartat! Man tackar!

Buss på (eller var det på buss?)
När förköret biirjade gå mot sitt slut
var det dags att börja gå mot bussen.
Man (jubelstaben) hade alltså hyrt en
buss för att transportera gästerna till
festlokalen. Detta visade sig också
vara i högsta grad niidvändigt, efter
som festlokalen var matsalen i en
Montessoriskola i Nacka. Det kanske
låter som en något udda plats för
Elektro att jubilern i, men den passade
alldeles utmärkt.

Gäster med vänliga gester
Sektionen förärades också ett antal
gåvor. Våra gäster från Humanistiska
Föreningen gav oss ett filosofilexikon,
så att vi i större utsträckning skulle
kunna tala samma språk. Efter sittnin
gen tittade en av "Hum:ama" igenom
ett lösningsförslag som låg i foajen
utanför STEX. Hans bekymrade min
övertygade mig om att vi kanske
borde förära humanisterna ett teknik
lexikon.
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En nöjd jubelchef Marcus Silwer har
all anledning att se nöjd ut. Bra jobbat,
Marcus, Henrik och hela jubelstaben!

Amiralitetet bidrog även de till att
sprida glädje på kalaset. De delade till
var och en av gästerna ut en välkondi
tionerad Havanna. Dessutom var
cigarrhylsorna (?) försedda med ett ju
bileums tryck. Stilfullt.

Våra ganska nyblivna unionsbröder/
systrar från Sanctus Omega Broder
skap i Trondheim uppvaktade också
85-åringen. Gåvan bestod i en fana
som var tudelad. Ena hälften var en
norsk flagga med Omega-brödernas
emblem på, den andra en svensk
flagga med ett vitt epsilon på. Dess
värre fanns bilden på denna fana på
den rulle från sittningen som var ljus
skadad, så min vän i mörkrummet
fick stora frossbrytningar när jag bad
honom ta fram den. Efter kunde vi
båda konstatera att det inte gick sär
skilt bra.

Ringar och poesi
Vi gästades också av våra sektions
bröder /-systrar från Västerås. De
förärade oss ett födelsedagskort mod-
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slutkalas
klokheter på de graffitimålade väg
garna. Bl.a. kunde uttydas lambda
shipstate, vilket uppenbarligen måste
vara ett tecken på att INDAn defini
tivt gjort intryck på teknologerna. Ap
ropå data så kunde man i Gränden
spela Space Commander på en tidsen
lig dator. Festligt!

Personligen gav jag mig av hemöver
vid fyra-tiden, men en del tappra
själar fortsatte.

Till slut vill jag passa på att tacka alla
som varit med och gjort jublet. Bra
jobbat!

Text och bild: Uffe

Sect-reteraren GP skålar får Elektro
sektionen. Det tycker vi att han gör helt
rätt i, så vi skålar får lon-secten och hop
pas på många ytterligare glädjefyllda år
tillsammans.

Sång, skål, återfärd å' efterkör
Under sittningen leddes sången av
vår frequensnormal, Olof Gunnars
son. Detta klarade han med den äran,
och när den sista sången sjungits bröts
taffeln. Därefter påbörjades återfärden
till Elektrien, närmare bestämt Q
huset och efterköret.
Q-huset var ganska kraftigt modifi
erat, kvällen till ära. Foajen utanför
Quantum var ett enda stort dansgolv.
Q31 hade Amiralitetet fått ta hand
om. De hade gjort om salen till någon
ting vid namn Admiral's Club. Det var
en mycket trevligt och mysigt ställe,
som taget ur Casablanca eller någon li
knande film. Det enda som saknades
var väl en pianist com hette Sam och
envisades med att spela As Time Goes
By. Det fanns en rianist, men han
hette inte Sam.
Q32 hade jubelstaben angripit, och
gjort om till den lite annorlunda
Gränden. Här kunda man läsa många

Q32, omformad till utskänkningsstället Gränden.
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Sista sidan?

IAESTE
Om du känner att dina rese
pjuck är en aning trånga och
du vill resa utomlands så har
IAESTE på kåren en lösning.
Praktisera utomlands!!

2.

Företagen ska kunna knyta till
sig utländsk kompetent och
lära känna en ny kultur.

Så var kommer Du , kära läsare, in i
bilden? J o, om du, Gud förbjude, är

...

TURSAMT NOG råkar IAESTE vara
just en sådan organisation som för
medlar praktik utomlands. Organisa
tionen bildades 1948 i England, efter
kriget med stort K, för att främja ett
internationellt utbyte och för att byg
ga kulturella broar mellan länder .

Rent konkret så arbetar alla medlem
mar med att knyta kontakt mellan för
etag och studenter över landsgränser
na för att :
l.

Ge studenterna en chans att
göra sin praktik utomlands.

Teknolograbatten utnyttjas
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Självklart, så får du samma service om
du skulle välja att jobba utomlands
med IAESTE.
För övrigt kan du behöva hjälp med
sådant som: vilken affär man handlar
mat i, vilken pub man borde gå till om
man vill möta likasinnade, etc. Det är
där vår fadderverksamhet kommer in.
Det hela kan låta mycket komplex
men är egentligen ganska enkelt. Om
man har lust att göra lite praktikjobb,
fast utomlands, då kollar man upp
med oss efter jul.
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IAESTE är politiskt- och religiöst
obundet, fast helt klart emotionellt
bindande .... Nu finns nätverket repre
senterat i mer än 60 länder världen
över!

ex bostad. Det kan låta rudimentärt
men är alls icke något att negligera.

totalt ointresserad av att knyta "kultu
rella band" och att skaffa dig en in
tressant utlandserfarenhet. Då kan du
alltid lura in dig i IAESTE-kommitten.
Den största delen av vår tid spenderar
vi nämligen på de praktikanter som
har valt att göra sin utlandspraktik
här i vårt vackra land. Vi anordnar en
massa trevliga aktiviteter och ordnar
med sådant som man kan behöva om
man kommer till ett främmande land,

Närmare bestämt i februari 1996. Då
står en hel del företag listade som
man sedermera kan söka till . Listorna
kommer upp på anslagstavla väldigt
nära kopieringsmaskinen och toalet
terna på första våningen i Kårhuset.
Ansökningsblanketter fås genom oss.
Känner man att man vill aktivera sig
lite kårmässigt så kan man helt enkelt
anmäla sitt intresse via e-mail ( iae
ste@elixir.e.kth.se) eller ringa vår tele
fonsvarare( 21 52 03).

SIKGasque

Suomiliga Sovande SIKar, stilla i stökig sal

IAESTE-kommitten

