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Le dare
Hej alla Emissionens lasare! Tillat mig forst presentera mig. Namnet ar Wallentin, Ulf Wallentin.
Jag ar E-93a, och blev pa december-SM vald till
chefsemitteur. Fran och med nyar ar det alltsa jag
som ansvarar for publikationen som Du just nu
haller i din hand.
TILL ATT BORJA med skulle jag vilja tacka alla sektionsmedIemmar for fortroendet. Sedan skulle jag vilja halsa alla nagorlunda nya emitteurer - Petra, Bjorn, Nicklas och Karl-Henrik varmt valkomna till red a ktionen. Tillsamrnans skall vi forhoppningsvis utratta storverk.
En sak jag undrar ar foljande. Varfor gar tiden alltid sa fort nar
undervisningen gar uppehall och man ska forsoka komma
ikapp, och dessutom kanske hinna vila och samla lite krafter
till nasta period? Och darutover: om nu Cauchys integralformel ar sa bra att ha, varfor ar den sa svar att forsta? Jag har
ingen aning. Mai la mig garna omni har det.
Jag skulle till slut vilja saga nagonting, forhoppningsvis tan·.;vt~;
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Hur ska det hiir ga? Fundersam

P.S. Un rar om vart EUmedlemskap
paverkar
Log(z)' s analyticitetsomrade.
Na ... troligen inte, men man
kanske far betala na'n slags
skatt om ens integrationsvag
rakar korsa gren snittet.

CH Eframfor bit av djungel.
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Utgivningsdatum:

8/2 (29 /1 pa WWW)

A dress:

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 31 18
emission@e.kth.se

Besoksadress:
Telefon:
E-mail
WWW:
http:/ / www2 .e.kth.se / esekt / org/ emission/
Tryck:
Axe pt
ReklamproduktionAB
Upplaga:
1000 exemplar
Nasta manusstopp: 1 /3
Framsida:
Baksida:

Mitt i nyllet
Flickor med tomtebloss

Redaktionen
Chefsemitteur: Ulf Wallen tin, E-93, 583 528 07
Emi tteurer:
E-94
Petra Barkeby
730 24 06
Andreas Eldh
E-93
38 31 68
Bjorn Guillemaut
E-94
84 80 74
E-94
Karl-Henrik Hagdahl
7151910
E-91
Christian Jansson
664 6885
Rasmus Kaj
E-91 kaj@elixir.e.kth.se
Johan Lindberg
E-90 johanl@elixir.e.kth.se
E-92
Olof Lindqvist
7681616
Orjan Ljungqvist
E-91
758 82 47
Nicklas Lof
E-94
746 77 07
Mikael Odberger
E-93
695 06 50
E-92
Mattias Sandstrom
83 76 95
E-91
Mie Sorqvist
749 04 02
Stefan Warnqvist
E-92
756 89 01
Anders Wikstrom
E-92
749 54 47

Hur lamnar man in manus?
Emissionen iir El ektrosektionens tidning . Den finns till for att tii cka
sektionens verksamhet sc1mt c1 tt formedla info rmation och nojsam lasning till dess medlemma r.
Du som sektionsmedle m ii r viilkommen med d ina bid rag till tidnin gen. Allt mc1teri c1l skall vara red akti onen tillhanda senast pa dagen for
manussto pp. Hebt ser vi att a llt textmateriel redan iir ins krivet p a datorema i Va x- kab. Da iir det ba ra att skicka o ver d et med MAIL till
EMJSSION pa Elmer. For a tt s kicka en filmed mail s kriv forst "MAIL" i
ett dectermfons ter pa VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Anvander du UNIX sa ga r d et for det mesta inge vidare att maila
decwritedokument. Lagg i s tallet filen i ditt Public directory och skicka
ett ma il till oss och berii tta vad filen heter . Skriv ocksa hur mycket d u
gillar Emissionen sa kommer det la ttare med .
Skicka garna med ins truktioner fo r h ur d u vill att den slutliga produkten s kall se ut. Vi ga ran tera r in te a tt vi gor sa som d us kulle v ilja men
goda ideer ar alltid vii lkomna . Vi forbehal! er oss rii tten a tt iindra i in-
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sant material (liigga till rubriker tex). Vi kan ocksa ta emot
en text pa Mac-disk.
I ytterstn nodfnll tar vi iiven emot handskrivna man us
(s kriv TYDLIGT!) Sadana kan du liimna i vart brevfack i
Tolvan, i va r brevlada, iiven den i Tolvan, eller till nagon
av oss.
Bilder som s kall va ra med ska ll liimnas in senaste kl 12:00
dagen fore manusstopp. Detta for att de kriiver en extra
behandling . De kan lamnas i Emissionens brevla da eller
dire kt till en emitteur.
I Ernissionen gjorda uttalan den iir endast om sa siirskilt
anges att be trakta som uttryck for Elektrosektionens
standpW1kt. Icke signerade artikla r ta r Emissionen ansvar
fo r.

- - - - - - - - - -- - - - - - - - eniissiiiil:
_ _ _ _ _ <-J..

OrdfOranden skriver av sig
Hej! Jag heter Magnus Almqvist, och ar er nya ordforande.
Jag gar i trean och laser isinriktningen. Korn garna fram
och prata med mig om det ar
nagot du undrar over, eller
hara vill veta vem du egentligen har rostat pa.

jubel. (Kalas da man firar sektionens
alder, vanligtvis med en frekvens pa
vart femte ar (w = lOp rad /ar), kallas
for jubel. Kommer av jubileum. (Min
egen anm.))
Vi, det vill saga funktionarema, ha.lier
pa
att bli utvarderade av en
(utom)staende konsult. Det hela verkar mycket spannande, och jag ser
verkligen fram emot att fa se effekterna av arbetet! Men det star sakert mer
om det langre fram i tidningen.

MEN FORST ETT Milkshake recept:

EESTEC. kommer att ha konferens i
Zurich i Mars. Ar du intresserad ta
kontakt med varan Insekt Martin
Bjork. Epost e94_mbj.

Mandelmassemilkshake.
Lite allmant om milkshake. Det varje
milkshaketillverkare maste ha ar en
bra mixer. Sjalv har jag en matprocessor, och en god van till mig anvander
faktisk en helt vanlig elvisp med stor
framgang! Och nu till receptet.
Ett glas:
Tag tva till tre stora matskedar glass
(inte for kall) och lagg i mixem.
Tag sedan 50 - 100 g mandelmassa
(bast ar naturligtvis Konsums blavita)
och lagg i mixern.
Kor sedan mixern tills glassen och
mandelmassan bildat en jamn smet.
Man kanske behaver ha i lite mjolk
for att fa ratt smetighet pa smeten.
Tag det glas Ni tanker av njuta milkshaken i (dvs ett start dito.) och fyll
det till ca 2/3 med farsk mjolk. (Anvand gama ekomjolken!)
Kor sedan mixern pa full hastighet
medan Ni langsamt haller i mjolken i
mixem .

Magnus milkshake. Vill du se Magnus

Treperiodersystemet kanske forsvinner. Las SNOordet!

sjiilv fdr du titta pd sidan 6.

Korn pa SM

Hall upp den skummande friska
milkshaken i glaset.

Jag passar aven pa att informera om
Sektionsmotet den 14 februari. Dar
k,ommer de nya FOF'arna och den nya
OSK'en presenteras. En valberedning
valjas (ar du intresserad prata med
mig), samt kamratstipendiat valjas.

Orick omedelbart, men gamera gama
med en bit mandelmassa .
Underbart gott. Lite grynig, med viss
smak av mandel.

Ater till ordningen.
Jag ar e-92'a och laser is-inriktningen.
Jag ar lite svardefinierad sa prata garna med mig om du undrar vad jag ar
for nagon kuf.
Det hander mycket spannande det har
aret.
Till exempel fyller arorika elektrosektionen 85 ar. Nagonting vi naturligtvis
tanker fira med ett hejdundrande

SangBoksKommitten kans ke ger prov
pa sitt arbete hittills. Mycket spannande! Sa kom till SM. Sista motionsdag
ar Lordagen den 11 Februari .
Tack och hej. Och glom inte leverpastejen! !!!

Magnus Almqvist.
Ordforande Elektrosektionen
epost: eordf@e.kth.se

sangbokskommitte'n
Da sektionens sangbok snart
ar slutsald har en sangbokskommitte', SBK-96, tillsats.
Var uppgift ar att fixa fram en
ny och battre sangbok an den
vi h ar.
Vi har borjat vart jobb att konstruera
den nya boken, men an ar den langt
ifran fardig. Kanner du att du har en

kack sang som du skulle vilja ha med
i sangboken, egen producerad eller ej,
sa kan du fa d en testad. Enklast forfar
du sa har: knappa in texten pa dattan
och maila den till sbk@e.kth.se. Skriv
gama vilken melodi den ar tankt att
framforas till, det blir sa mycket enklare att bedoma den da.
Du kan ocksa stoppa den i var tjusiga
brevlada som sakert kommer att konstrueras och uppstallas i en sektions-

lokal nara dig inom en snar fra mtid.
For att v isa att vi hanger med i tiden
har vi forstas vikt ut oss pa internet.
Om du kanner att du viii kika kan du
plita
in
foljande
url :
http: / /www .e .kth.se/esekt/sbk/pub
lie/index.html
Sjunga bor man, annars dor man!

SBK-96
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Vica ord

Vers av vice
En kort presentation av mig
sjalv ar kanske pa sin plats:
Henrik Eriksson heter jag och
ar E-92:a. Ni som vill veta mer
kan hugga tag i mig ute i verkliga livet. Dar ar jag inte riktigt sa har korthuggen.

dess. Mycket tid ii.r det visserligen,
men mycket ii.r det ocksa att gora. En
jubelkomrnitte ska dii.rfor tillsii.ttas a
det snaraste. Gruppen ska besta av ett
antal jubelasnor, ledda av en jubelidiot. Sorn jubelidiot skulle jag vilja att
ni som uppfyller EU-norm 32344433304443-A 1 anmaler er som jubelasnor.

VI HAR for nii.rvarande en mycket
bra fungerande sektion med god gemenskap. Na.got som dock ofta aterkommer pa sektionsmedlemmarnas
onskelistor ii.r okat utby te med andra
sektioner och skolor.

Eder Vice Ordforande
Henrik Eriksson
Cyberpost:
EVORDF@E.KTH.SE
Lite skoj jran cyberrymden:
CHEMICAL ANALYSIS

Pansarelektroner
Utbyte ii.r ett ord som ii.r dubbelriktat.
Man ger nagot och far nagot tillbaka.
for att fa igang givandet och tagandet
skulle jag vilja att vi Elektriker gav
lite mer. Med ge menar jag i det hii.r
fallet att aka ut och resa, ii.ven om resan blir sa kort som upp till Squtt eller
till en Flygfest. Pa sa sii.tt visar vi var
vilja att oppna vart harda sektionsskal
av pansarelektroner en gnutta. Inte sa
mycket att det suddar ut var gemen-·
ska p och identitet, men tillrii.ckligt for
att ruska om en aning i rutinema.
Mitt jobb ii.r da a tt forsoka fa d e andra
sektionerna att gora samma sak, vilket
ii.r en forutsii.ttning for att det hela ska
fungera.

Scheme
Vi far in ett stort anta l inbjudningar
till evenemang som ager rum i stora
vii. rlden utanfor Elektro. Dessa ska jag
forsi:ika att formed la till er genom att
gora anslag och datorbulletinera. Om
alla andra sii.tt att kommunicera fa lerar fa r jag vii. I Iara mig programmera
Scheme. Emi ssionen ii.r ett annat medium som liimpar sig for denna typ
av information, sa hall till godo.

Potentialutjamning
Den 16-19 februari gar POTENTIALUTJAMJNGEN74 av sta peln hos
vara finska viinner (SIK) i Helsingfo rs. Vi Elektriker ii.r inbjudna att bev ista den storartade arsfesten. Na r ni
laser detta ar d et inte sa Jang tid kvar
till av resa, men det gar eventuellt att
skaka fram nagra biljetter till de som
viii aka.
1

Henrik Eriksson, vice ordfdrande och

jubelidiot.

Varbalskommitte
Som vanligt arrangerar PR en fantastisk nyarsbal ii.ven denna Valborg.
Brukligt a r ocksa att man har ett saftig t fo rkor dii.r de gaster som kommer
utifran far chansen att trii.ffa oss
Elektriker utan frack och balklii.nning.
Har kommer varbalskommitten in i
bilden genom att ordna den saftiga
forfesten.
I skrivande stund ii.r a rets Varbalskommitte under konstruktion, men
tveka inte att skicka ett litet cybermeddelande till mig om du har lust
att vara med. Att m an har varit m ed
pa sjuttioatta varbaler och nittiotre
forkbr ii.r absolut inget krav for att
man ska fa vara med. Teknologer av
arsmodell 94E kan kii.nna sig manacle
att kasta sig in i verksamheten.

Vilsna gymnasieungdomar
Den 13-14 februari ii.r <let <lags att
overtyga de vilsna gynmasieungdomar som kommit for att besbka va rt
vackra Teknis, att Elektro ii.r d en ratta
linjen for dem.

Jubelasnor
I ar fyller E-sektionen 85 ar. Detta ska
naturligtvis firas med en stor jubileumsfest. Festen ar planerad a tt aga
rum nagon gang i host och det kan
tyckas att d et iir mycket tid kvar till

Element: Woman
Symbol: Wo
Discoverer: Adam
Quantitative Analysis: Accepted at 36-24-36,
though isotopes ranging from 25-10-25 to 6055-60 have been identified.
Occurrence: Found wherever Man is, but seld om in the highly reactive, energetic singlet
state. Surplus quantities in all urban areas.
Physical Properties: Undergoes s pontaneous
dehydrolysis (weeps) at absolutely nothing
and freezes at a mom ents n otice. Totally unp redictable. Melts when properly treated,
very bitter if not well used. Found in various
states, ranging from virgin metal to common
ore. Non-magnetic, but a ttracted to money
and sports cars. In its n atural shape, the specimen varies considerably, but it is often
changed artificially so well that the change is
inctiscernible except to the experienced eye.
Chemical Properties: Has great affinit y for
Au, Ag and Cu, especially in the crystalline
form. May give violent reaction if left alone.
Will absorb great amounts of food matter.
Highly desired reaction is initiated with reagents su ch as C2H50H, and sexy aftershave
lotions. An essential catalys t is often required
(you must say you love h er at least five times
daily). Reaction accelerates wh en in the d ark
an d all reaction con ctitions are suitable. Extremely difficult to react if in the highly stable
pure form. Yields to p ressure applied at the
correct p oints. The reaction is highly exothermic.
Storage: Best results are obtained between the
ages of 18 and 25 years.
Uses: Highly ornamental. Used as a tonics for
low spirits. Used on lon ely nig hts as a heating
agent - if properly prepared.
Tests: Pure specimens turn rosy tint if discovered in raw, natural state. Turns green if
p laced beside a better specimen.
Caution: Most powerful reducing agent
known to Man (income an d ego). Highly explosiv e in experienced hands. Specim en must
be used w ith great care if experiments are to
succeed.
NOTE: It is illegal to p ossess more than one
permanent sp ecimen, though a certain
amount of exchange is permitted.

Internet
..

1. Utd rag ur EU-normernas kapitel 323444333-04443 "Miinniskokategorier"323444333-04443-A: Till d enna kategori raknas alla som: Ar mellan O och 99
iir, ar glada, positiva och motiverade, ar E-teknologer o ch viU vara med i jubelkommitten 1995
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Dags fOr ex:-jobb?
Det handlar om
kommunikation mellan manniskor.
Resten ar teknik.

''Being able to answer all my business calls right away gives me more spare time.··
RENEE ·r HART. Secretary to Distribution and Sales. Ericsson Business Mobile Networks BV, The Netherlands.

"Ibese days, I've got more choice about when I work and when I play."
WILLIAM A. FREZZA. Director of Marketing & Business Development, Ericsson GE Mobile Communications Inc.. USA.

ERICSSON ~

Examensarbeteskatalog 1995

Nu finns var examensarbeteskatalog tillganglig pa Internet!
Du kommer at den med Mosaic pa foljande adress:

http:/ /www.ericsson.nl/TIP /katindx.html

ERICSSON

Styrelsen

Styret'95
Som de fiesta vet bytte Elektro styrelse vid december-SM och de styrelseledamoter som slitit ett
helt ar blev ersatta med nya friska krafter. Emissionen presenterar stolt: Elektros styrelse 1995.

Ordforande

Vice ordf

Sekreterare

Kassor

Jag heter Marianne
Norrgren men kallas
Majsan och iir E-92.
Min uppgift i Styret
iir att fora protokolt
ansvara for sektionens anslagstavlor, ha hand om post
etc. Men givetvis
iiven vara var kiire
ordfdrande tillhanda,
friimst som hans extraminne och kalender.
Magnus Almqvist

Henrik Eriksson

SNO

Majsan

Majsan

StURe

12C

Jag
heter
Jenny
Brunnberg och iir
StURe. Vad jag gar
Jinns att liisa i StURes
horna. Gar detf

Jenny Brunnberg

Mikael Ejner

Kallarmastare
fag heter Ann Lind och iir sektionens nya kiillarmiistare. Som kiillarmiistare ansvarar jag for kiilleriets verksamhet dvs forsiiljning av liisk, kaffe,
kakor, godis och annal iit- och drickbart. For att
klara av delta har jag Jorst och Jriimst min vice kiillanniistare. Han hjiilper mig med det mesta och
skater iiven om kaJfemaskinen. Till min hjiilp har
jag ocksil liisknissarna, pajas, ploppomateuren,
cigarettflickan samt tanqbartendern . Dessa personer skater om de olika automaterna i 12:an. I
ovrigt viii jag bara be er alt handskas varsamt
med automaterna samt att komma med Jorslag pa
nya spiinnande saker som vi kan siilja.
Ann Lind
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Chefsemitteur
UlJ Wallentin aterfinns naturligtvis vid
ledaren pa sidan tva i
delta nummer. Det Jar
dessutom riicka med en
bild per nummer.

Jenny

Fredrik Carlsson

Peter Szabo

Ann

Klubbmastare
Jag heter Cecilia Ohlsson
och iir Klubbmiistare. Jag
planerar och genomJor roliga kalas tillsammans
med den andra klubbmiistaren Johan Ebbinghaus
och programradet. Jag lovar att ni far ett roligt ar
tillsammans med oss. Om
ni har goda rad, bra ideer
eller andra synpunkter
prata giirna med mig eller
nagon annan i PR.
Cecilia Ohlsson

Cecilia

Ofvrig

AMSE

Ofvrig ar den funktionar som
har till sin uppgift att handha
1nkop och forsaljning av
marken, nalar och dylikt. Dessutom skall ofvrig se till att
posten hamtas pa karen minst
en gang per lasdag. Darutover
skall ofvrig handha inkop av
kontorsmaterial.

Jag heter Javier Carriazo men kallas
Javi, alla andra varianter pd mitt
namn kan gora att pldgsamrna barndomsminnen dyker upp. Jag kommer
frdn Spanien och kom till Sverige for
drygt 5 dr sedan. Min uppgift pd sektionen iir att representera Elektra pd
Arbetsmarkndasutskottet, dvs jag planerar Armada och Praktik-Armada
(som i dr iir den 15:e februari). Vill du
veta mer om vad jag gor eller om armadan sd iir det bara att frdga.
Lange leve arbetarklassen
Javi

Javier Carriazo

I ofvrigt inga kommentarer.

Linda Sward

Funktionarer '95
Studienamnden
vice SNO: Cilla Lyckman

E-92

KNORR:

Louise Wulff

E-92

IS-Nissa:

Katarina Nyquist E-91

IS-Nissa:

Anna Stromback

E-93

Sekret:

Petra Barkeby

E-94

Funktionarer valda pa helar:
Carakarl:

Stefan Baksa

Esquadergeneral:
Johan Hjort
Fan- & Rattbarare:
Erik Sundberg

Tol verinissa:
Annis Lof

E-92

Gladjeflicka: Anna Stomback E-93
Marika Jons
E-93

Frekvensnonnal:
Henrik Stenberg

E-93

Hjultomte: Eric Frejd

E-94

Kalleriet

Hoftorsk: Karl-Henrik Hagdahl E-94
Nicklas Lof
E-94
Infoman: Magnus Danielson E-93

Vice Kallannastare:
Thomas Hormanseder
E-93

Kopia:

E-92

Kallamissa:
Sara Stefansson

E-92

Kallamisse:
Johan Eng
E-94
Mikael Andersson E-94

E-94

E-91

Pajas:

Idrottsledare:
Anneli Johnsson

E-93

Ploppomateur:
Christina Otherus E-94

Vice Idrottsledare:
Anna Lundqvist

E-93

Cigarettflicka:
Magnus Melander E-94

Insekt:

Martin Bjork

E-94

Vice Intsekt:Folke Anger

E-94

Tanqbartender:
Magnus Nystrom E-94

Re visor:

OtjanLind unger

E-90

Ovriga

Sangfagel: Anna Stomback
Marika Jons

E-93
E-93

Arkivarie: Asa Skoog
E-93
Martin Sigurdsson E-94

Overste Lodnisse:
Johan Skatt

E-93

Marcus Larsson

E-94

Jakob Roos
Mats Kvickers

E-94
E-92

Kulturattache:
Eva Ottosson
E-94
Josefine Olofsson E-94
Staffon Warnberg E-94
Lill-StURe Bjorn Allebrand

E-93

Musikborgarrad:
Oskar Olsson

E-94

Ordforande for sangbokskommiten:
Erik Bohman
E-91
Playboy:

Jocke Peterson

E-92

Portratteur: Stefan Petersen

E-92

Pornographskotare:
Bjorn Bengtsson

E-92

Strang are:
Carl-Johan Silfwerbrand E-94
Tiltad:

Erik de Pomian
E-90
Mattias Anstrand E-92

Funktionarer valda pa halvar:
Tolveriet
Vice 12C:

Fredrik Petersson E-93

Tolverinisse:
Jakob Holm
Erik Hansson
Hakan Petterson

E-93
E-94
E-94
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PFF PuFFar igang

Projektet ar igang !
Efter en tids geografisk for- tat rorande sektionen ocb dess
vurmg bar projektledaren funktionarer ! Helt oviktigt ar
bittat tillbaka till KTH. En om du ar eller bar varit funkinleding av PFF bar skett ge- tionar, arskurs du tillbor,
nom att den nya styrelsen -95 tentor du kort eller djurlate du
bar fatt en kort genomgang foredrar. Hor av dig I
ocb turligt nog visat sitt stod.
Vad hander framover?
For dem som inte fattat vad
PFF ar, finns en compact ver- Under en tids allmant insamsion nedan. Pa dee-SM god- lande av ideer ska en informakandes PFF som fenomen, sa tionsbas upprattas ( se bar inom du ogillar iden ar det for- till ) ocb de nyblivna
sent! Daremot ar det pa intet funktionarerna ska fa besvara
satt for sent for Dig som gil- en liten enkat. Eventuellt kan
lar iden. Inom kort kommer nagot forslag poppa upp redan
nagon form av info finnas i pa februari-SM, det beror lite
12:an med tillborande "for- pa gensvaret fran Er alla. Oavslagslada". Tycker du att sett det, ska det arrangeras ett
papper & penna ar ute, sa gar spanmote <lit funktionarerna
kallas ocb alla andra ar valdet bra att maila till:
komna. Har du forslag pa irrig
pff@e . kth . se
men bogst kreativ motesform
J a, men vad ska man da
sa bor garna av dig ...
maila, fragar .sig en van av
ordningen.
Projektledaren I Projektledaren.
svarar da: allt du bar pa bjar-

FF

Projektledaren. Hiir sedd pa funkgasque.

Projekt Funktionell Funktionar - beskrivning
Bakgrund
Funktioniirskaren har med tiden vlixt till en mycket stor organisation. Tyviirr har den vlixande storleken
inte foljts upp med de foriindringar som kravts for au bibehfilla kvaliteten. Under senare ar har engagemanget, nytankandet och den allmanna "gnistan" lyst med sin franvaro, och muttrandet om daliga funktioniirer har hons. Det har ocksa fort med sig att valberedningens arbete gatt friln att bereda inlamnade kandidaturer till att istlillet aktivt behova soka efter desamma. Fiirre viii alltsil bli funktionarer.
Projektets grundtanke ar au en forandring i positiv riktning verkligen behovs.

Malbeskrivning

* Elektro ska ha Teknis mest engagerade och roade funktioniirer.
* Sektionens medlemmar ska pa enkatundersokning vara till 95% nojda cller mycket nojda med sektionens
funktionarer.
Verksamhctsplan
* PFF ska verka for att fil frarn forslag, propositioner och motioner med syfte att uppnil PFF:s ma!.
Delta ska ske genom bl.a:
- .. Forslagslada ..
- Brainstorm med projektledaren och intema konsulter
- Brainstorm / Info I Feedback med styrelsen
- Brainstorm I Info I Feedback med funktioniirskilren
- Info I Feedback med Sektionsmotet
Tidsplan
* PFF pagar under VT-95 och avslutas fore HT-95.
* Under HT-95 utviirderas genomforda forandringar helt naturligt pa styrelsemoten och SektionsMoten.
* Till VT-96 iir forandri ngarna ev. reviderade och de nyengagerade E-95:orna tar till sig de nya "traditionema".
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WWW-konsult ?
Har Du tormiga att 109ga In och lyckas vid torsta fiiuiiket ?
Fiirknlppar du Mosaic
med nigon annat an
konstverk ?
Di biir du vara passande
som PFF's egna WWWkonsult. Arbetet gir ut
pi att starta oeh sedan
uppdatera en "slda" under Elektro. Layout och
redi9erin9 ingir, men
man behiiver lnte sjiilv
samla In och gallra ut
informationen. Ciir en
insats f

DRIVKRAFT
••
FOR
SVERIGE

Vattenfall svarar for h~ilften av den el
Sverige behaver och ar darmed Vasteuropas femte storsta elleverantor.
Vart forsorjningssystem tillhor varldens
mest tillforlitliga och baserar sig pa miljoanpassad vat ten - och karnkraft.
Vi utfor kvalificerade konsultuppdrag
som gor svensk industri till annu effektivare energianvandare. Var forskning och
utveckling bidrar till tekniska losningar sorn
snabbt kan bli lonsarnma for vara kunder.
Vattenfall erbjuder aven kvalificerade
ko nsult- och entreprenadtjanster t ex berg-,
betong- och undermarksarbeten.
For att rnota en frarntida oppen elmark nad, blir det allt viktigare att knyta internationella elproduktionssystcm narmare
vara ndra. Genorn samproduktion och utbyte av el mellan g ranserna vidgar vi
sarnarbetet med nordiska och europeiska
el prod ucenter.
Det inneb~h direkta fordelar for vara
kunder i form av stabila elpriser och hog
leveranssakerhet.

CSN-kort?
En lycklig historia

StURes HOrna
HEJ! Vi heter Jenny Brunnberg och
Bjorn Allebrand och ar StURe respektive lill-StURe (vice StURe). Vi har ansvar for alla studiesociala fragor pa
sektionen.
Det ar en hel rad fragor, dar de storsta
ar:
• Vi ar sektionens eleyskyddsombud.
• Fragor kring lokaler, (exempelvis
KTH:s ombyggnad).
• Alkoholfragor.
• Studiemedelsfragor.
• Jamstalldhetsfragor.
• Vi sitter med i studiesociala utskottet pa karen och i karfullmaktige
Till var hjalp har vi studiesociala
gruppen pa elektro (AKE:ama). Den
fungerar mest som en diskussionsgrupp, men AKA:ama ansvarar ocksa
for felanmalan nar nagot gar sonder i
vara undervisningslokaler. Har ni sa-

ker ni undrar over, eller synpunkter
ni vill dela med er, kom till oss eller
AKE:ama.

Och nu lite viktig info...
... angaende studiemedel. Regeringen
har lagt fram en budgetproposition
som komrner att paverka studiemedlen pa flera olika satt:
• CSN-korten forsvinner.
• Karenstiden for att fa skriva av sina
studielan vid langre tids sjukdom
hojs fran 14 dagar till 30 dagar.
• Studiemedlen fryses pa arets niva.

fore SM satts listor upp i Tolvan med
de lediga posterna. Dar anmaler man
sitt intresse genom att skriva sitt
namn. Valberedningen kollar sedan
bara upp att kandidaterna ar seriosa
och att de vet vad de ger sig in pa.
Pa val-SM sker tillsattandet av posterna i foljande turordning:
• Om det inte finns for manga kandidater till en post, sa tillsatts de direkt.
• Om det finns for manga kandidater,
Sa far lotten avgora.
• Om en kandidat inte ar narvarande,
Sa tillsatts han bara Om det inte
finns nagon annan kandidat.
Systemet kan inte anvandas till alla
poster. Styrelsen med sina vice, andra
ledande poster, folk med redovisning-

Erik Sundberg
Georg Kullgren
Anders Malmros
Javier Carriazo
Lotta Sigrand
Mikael Andersson
Bjorn Guillemaut

Dessutom planeras att 9000 personer
mellan 25-45 ar som har jobbat i minst
fem ar ska fa 12 000 kr/manad i stipendium for att studera inom tekniknaturvetenskapliga omradet.

Tanken ar att det skulle bli lattare att
bli engagerad. Som nybliven etta kan
det kannas svart att stalla sig upp pa
SM och argumentera for sin sak. Idag
valjs forst och framst de som antingen
ar spexiga, har varit engagerade tidigare, eller gar i samrna arskurs som
de narvarande pa val-SM. Val har
man for att valja den som ar mest
lampad. Eftersom det for det mesta
inte funkar sa idag, kan man lika
garna lotta mellan kandidatema. I de
fiesta fall ar det anda slumpen som
avgor. Sektionen har blivit sa pass
stor att nuvarande valsystem ar tungrott och bokigt. Dessutom slipper de
som inte blir valda kanna att de ar
mindre varda.
Forhoppningsvis skulle detta pa sikt
leda till att intresset for sektionen okar
hos de som idag inte ar engagerade.
Sektionen har nu KFIB1-stampel pa
sig i vissa lager. Det ar inte forvanande.
Som
icke-sektionsengagerad besokare pa SM, sa far
man latt det intrycket.

E90
E91
E91
E91
E92
E94
E94

sundberg@e.kth.se
kullgren@e.kth.se
malmros@e.kth.se
carriazo@e.kth.se
e92_csi@e.kth.se
e94_mia@e.kth.se
e94_bgu@e.kth.se

StURe: Jenny Brunnberg E92
e92_jbr@e.kth.se
lill-StURe: Bjorn Allebrand E93
e93_bjd@e.kth.se

Vi vill gama ha era synpunkter pa
dessa forslag

Ins an dare
VI HAR ETT LITET FORSLAG. Vi
har funderat pa om inte de fiesta
funktionarspostema kunde lottas ut
istallet for att valjas. Det skulle fungera sa har:

Kristina Ryden E-93 skrev pa eget bevag i hostas till Ulf Ringstrom pa
fysikinstitutionen. Hon papekades
brister i sakerheten vid framkallning
av hologram i holografilabben - i kursen vagrorelselara. Detta ar nu gladjande nog atgardat. Dar ser ni att det
gar att gora nagot ... Sa felanmal!
Kontakta KTH:s felanmalan pa
telefon: 790 90 00
maila ts9000@admin.kth.se
eller prata med dina AKE:ar:

framfora sin ide. Detta skulle inte ga
med lottning. A andra sidan skall
man inte behova vara vald funktionar
for att fa fram sina ideer. Har man en
ide, skall man exempelvis kunna
framfora den till kallarmastaren och
fa genomfor~ den trots att man inte ar
funktionar. Ar man vald kanner man
kanske ett storre ansvar an om man
blir lottad. Detta problem ar svarlost,
men vi tror att valberedningen skall
kunna avgora om personer ar helt
olampliga och de som skulle stalla
upp bara for att ha en funktionarspost
utan att gora nagot ar fa.
Iden att lotta ar
lantmateri-sektionen.

snodd

fran

Vi funderar pa att lagga en motion om
detta p a februari-SM. Vi vill gama
hora din asikter om vad du tycker.
For eller emot spelar ingen roll. Ta
kontakt med oss eller styrelsen (styret@e.kth.se). Huvudsaken ar att det
debatteras.

sektionen
'inns nackstem: Har
i det nugenom att
ies Beundran.

Martin Backlund E-92
e92_mab@elixir.e.kth.se
fd StURe
Daniel Karlsson E-91
daniel@elixir.e.kth.se
fdSNO

Elkrafttekniken har manga
omraden under stark utveckling

Inger annat foretag kan erbjuda sa manga intressanta
arbetsuppgifter inom elkrafttekniken som ABB. Vi
tacker hela spektrumet, fran enski lda high-tech produkter till nyckelfardiga anlaggningar. Inom vissa omraden,
som hogspand likscri:im och reaktiv effektkompensering, ar ABBs losningar helt nyskapande vilket innebar
ett tekniskt forsprang pa varldsmarknaden.
Som elektroteknolog finner du snabbt att ABBs kraft- och industribolag kan
erbjuda dee mesta:

dromlage for
elektrotekniker !

• DATORTEKNIK OCH IT - utveckling och framtagning av styrsystem och programvara. Vi ar allcid intresserade av specialistkunnande inom hardvaruteknik,
systemering och programmering.
• SVSTEMTEKNIK - dee handlar om att identifiera och losa problem i kraftsystem,
art berakna, simulera och utforma helhetsli:isningar. Modema kunskaper inom
regler- och simulerteknik star hogt i kurs .

I samarbete med olika forskningsenheter utvecklas och implementeras kontinuerligt nya
komponenter till vara produkter och system.

• HALVLEDARTEKNIK OCH KRAFTELEKTRONIK.

For intresserade elektrote.knologer:
Hakan Nilsson, 021-32 49 17, pa ABB Power Systerns
berattar gama mer om vi!ka iieknikomrMen och arbetsuppg1fter du kan se fram emot inorn AIB!B.
For information om ABEB i stort - skriv tfll Reijo Palola,
Al3B Support A6l/Pl:B, 721 83 Vasteras.

Perfekt
for den som har err store matt av entrepreni:irsanda, som vill
kombinera olika reknikomraden och driva projekt.
• AN LAGGNINGSVERKSAMHET /PROJEKTLEDNING.

Oavsett om du vill arbeta med produkrframragning pa en utvecklingsenhet, med daroriserade berakningar och realtidssimuleringar eller projektarbere pa plats hos kunder runt om i varlden ar dee rill ABB du
ska vanda dig.

Vi pratar inte bara, vi anstaller ocksa!

Jl 1111
,.,1,1,

SNO ochIS
Hej alla glada teknologer. I
detta SNOord skall vi som ar
ansvariga for nagon av studienamndens verksamheter presentera oss och vara verksamheter.
STUDIENAMNDEN · ENGAGERAR
arligen 100 E-teknologer i sin verksamhet, framforallt i kursnamndsverksamheten. Av dessa ar nastan 30
stycken funktionarer (45% tjejer). Om
du intresserad av att paverka din
utbildnings- eller studiesociala situation, skulle vi rada dig att engagera
dig i nagon av studienamndens verksamheter.

SNO
Fredrik Carlsson heter jag och ar ordforande i Elektros studienamnd. Forra
terminen var jag vice SNO, skillnaden
mellan dessa ar att jag sitter med i styret. Darfor later jag Cilla som ar vice
SNO beratta om vad hon och jag gor i
studienamnden.

Vice Rektor
Cilla och jag och alla SNO:ar pa KTH
var pa mote 16/1 med Gunnar Svedberg, vice rektor for grundutbildningen. Han ville veta vara asikter om ett
eventuellt inforande av ett 4perioderssystem till nasta termin. De
flesta ansag att detta var bra. Beslut
om detta sker i februari. Vi fick veta
att hogskoleledningen tanker proklamera 1995 till "Grundutbildningens ar
vid KTH". KTH tanker satsa pa pedagogisk utbildning av larare, detta
gjordes senast 1986. KTH vill nu hoja
statusen for grundutbildning, det ska
vara rneriterande att vara larare. Tyvarr komrner undervisningsplikten
for doktorander att bli kvar. Men om
deras lovord blir av finns forutsattningar for en battre utbildning.

SNOord
lans 120p utbildningar far borja pa
Elektro. De far da tillgodorakna sig c:a
55p fran basblocket och 15p fran mellanblocket industriell systemteknik.
Statistik fran period 1
E94
Godkanda
Algebra
156
Envarre
144

Arunalda
213
230

E93
TET-1
Termo
Funk

Godkanda
91
69
39

Arunalda
150
154
135

E92
Halvledare
Kretsteori
Mat.Stat.

Godkanda
65
93
85

Arunalda
90
110
107

Studienamndsmoten
Alla E-teknologer ar valkomma pa
studienamndsmbten. Dar behandlas
sadant som beror var utbildning och
studiesociala situation, dvs allt ifran
enskilda kurser till periodsystern, om
vi vill ha en miljokurs, eller att vi inte
far plats i klassrummen. Varens studienamndsrnoten kommer att hallas i
Tolvan klockan 17:17 och ar foljande
dagar:
Onsdag 25/1
Onsdag8/3
Onsdag5/4
Torsdag 11/5
Telefon: 717 77 90
Datorpost: SNO@elixir.e.kth.se
FredrikC@elixir.e.kth.se

ViceSNO
Jag heter Cilla Lyckman och ar E-92:a.
Jag kommer att vara er vice SNO under detta halvar. Som vice SNO sitter
jag med i Elektros Linjeutskott dar
Dekanus,
Utbildningssekreterare,
Kanslichef samt larare sitter med. Vi
behandlar linjespecifika problem som
t.ex. kurser som fungerar daligt och
beslut om vilka kurser som skall erbjudas. Jag sitter ocksa med i Utbildningsutskottet pa karen. Dar sitter
UUO samt alla SNO:ar och vice
SNO:ar pa KTH. Vi behandlar utbildningsfragor som har med hela KTH
att gora. Det ar viktigt att problem av
dessa typer kommer i dagen sa att vi
kan fa bukt med dem. Prata darfor
med mig sa kan jag kanske gora nagot
at saken.
Sist men inte minst vill jag paminna
om att Studienamnden och Studienamndsmbtet ar till for alla. Studienamndsmotet ar dessutom en valdigt
trevlig tillstallning med gratis middag
och en hel massa nyttig och gratis information. Korn och framfor dina
asikter, det kan vara borjan till en battre utbildning!
Hemtelefon: 15 83 03
email: e92_cly@elixir.e.kth.se

KNORR
Jag heter Louise Wulff och ar
KNORR, KursNamndsORganisatoR.
Min uppgift ar att tillsammans med
de arskursansvariga (Asa) och inriktningsansvariga (Ina) se till att kurs-

UU-Utbildningsutskottet
Pa nasta UU-mote kommer vi att diskutera regeringens budgetproposition. Har du nagra asikter om den sa
kom och prata med mig eller Cilla.
WWW
Den finns att lasa
(http:/ I sfs.se/).

Fakultetsnamnden EIT
Detta ar Elektros och Datas hogsta beslutande organ. Vi tog beslut 12/1 att
de utexaminerade fran mitthogsko-
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Studieniimnden. Fredrik haller huvudet kallt, med god hjiilp av Anna.
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namnderna fungerar. Det ar ocksa jag
som arkiverar och kopierar protokollen fran kursnamndsmotena till kansliet, STVL, prefekt och forelasare.
Dessa protokoll ar valdigt viktiga eftersom vi genom dem lattare kill1 se
om det blivit nagon forbattring fran
foregaende ar och veta vad vi ska
trycka extra mycket pa hos fbrelasaren om det inte har forbattrats.

Det ar trots allt lattare att tro pa att
man varit bra/dalig om 70% av ALLA
teknologer tycker sa an om bara 35%
av teknologerna lamnat in nagot svar
(vilket for det mesta ar fallet idag).

IS-Nissor
Vi heter Katarina Nyquist och Anna
Stromback, och vi ar IS-nisor. Var
uppgift ar att se till att det firms teknologrepresentanter, s.k. TRIIS-ar, i
institutionsstyrelsema. Vi ordnar 1-2
traffar per termin, dar vi ater middag
tillsammans med TRUS-arna. Som ISnissor administrerar vi aven kallelser
och protokoll fran institutionsstyrelsema. Vi har aven hand om nycklarna
till ESN-rummet.

Vill du sitta med i en kursnamnd?!
Det finns alltid plats for fler, sa tag
kontakt med mig ell er din Asa/lna.
Min adress: e92_1wu
Tel: 778 72 14

Detar ocksa viktigt att du fyller i enkaterna sa att kursnamnderna far en
trovardig statistik att visa forelasaren.

ELektros ldrottsNamnd ELIN
Hej alla elektroner! Vi ar ELIN, som
har till uppgift att satta fart pa er nar
det galler pulshojande aktiviteter.
Det kan vara t.ex. landbandy, volleybollturneringar eller som har, snobus.
Pa bilden (fran vanster):
Anneli E-93, Peter E-92, Musse E-93,
Fredrik E-93, Jonas E-92, Anna E-93,
Annica E-91 och Tomas E-92. Ej med
pa bild: Ola E-92, Thony E-94 och Jonas E-91.

Jil)il!illlllilltlliltiilliillililBlll~:nafJT~!t< .t··

:IIJil{,ililSl!i1~~irtff~}~i~~;7l?fiittt~r;1i
Atilf~I(iitijg~JHi~~~!: p~~tbiaj1~tj~11~t~ri j;. JB t.tb1ldriipgstjlnst som tills.atts for b~gransa4 .rjci.•Du .kan forordnas for
fuiWifu~.ltsex at9P~Vpt)1:1.ijt;itlitiprstjan$tgoripg<iiigar ond.e,i:- entredjedel avarl>etstideni Arbetsplatsen ar be la.gen i Al-
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Phoreningar
Putell ar en olforening modell serios, d v s dar provas olika sorters 61. Malet ar inte att
bli full (det ar bara en bieffekt) utan att fa lite inblick i olika sorter och marken. Pa arsmotet som halls innan ju! halls en sedvanlig julols-provning. Och vi forsoker gora atminstonde en studieresa per ar till olika bryggerier ute i landet. De som ar intresserade
kan kontakta nagon av nedanstaende personer.
Sekr.
Asa Johnsson asaj@e.kth.se
08-99 87 93

Ordf.
Mathias Hertegren m9l_hes@m.kth.se
08-640 20 21
08-580 167 98

Knepp ar som ni vet (forhoppningsvis) Konglig Elektrosektions PhotoPhorening. Som medlem far man tillgang till det eminenta
fotolabbet som ar belaget i Q-huset vid kopiatorn (den som aldrig fungerar). For att bli medlem kan ni satta in 120 kr pa Pg 523-1
och skriva namn, adress, personnr och inskrivningsar pa talongen. Fyll sedan i blankeuen "REGLER FOR KN£PP" och klistra pa

kvittot, lagg sedan detta papper i Kn£pps fack i funkrummet. Det gar aven au fylla i blanketten och trycka den och 120 kr i handen
pa ordf. eller kassoren. Det gar bra att kontakta nagon av nedanstaende personer for eventuella fragor.
Ordf.
Kass.
Mtrl forv.
Sekr.
Sy sop.

Carl Brakenhielm
Mikael Odberger
Anders Wikstrom
Mats Almskog
Thomas Frisk

E-93
E-93
E-92
E-89
E-94

e93_cab@e.kth.se
e93_mod@e.kth.se
e92_awi@e.kth.se
almskog@e.kth.se
e94_twf@e.kth.se

08-26 62 74
08-695 06 50
08-749 57 74
08-15 86 53
08-31 19 02

PS. Pa grund av en felleverans fran kort-leverantoren har vi ej kunnat skicka ut de nya korten. De gamla fungerar fortfarande. Vi
kommer att skicka ut korten sa fort vi har fatt dessa. De nya medlemmar som har betalt men inte ager ett gammalt kort kan hora av
sig till kassoren for au fa ett kort. DS.

HOFTORSKAMBETET
Sa har da ytterligare en jul forflutit med dans
kring granen, okningar i vikt och sjalvmordsst.:u:istik och muntra julvisor.
Pa Hoftorskeri't har det flutit in tva nya yngel
som med brinnande entusiasm soker sprida
fiskelycka i varlden. Vi glada nykomlingar i
Elektros virvlande malstrom heter Kalle och
Nicklas och ar bada E94:or.
'En Cikfids k£a9an
:f{ar ni ndgra ma{?
Jl.tt sk_affa en a{

Vi har redan borjat fylla vara foregangares
skor genom att forverkliga drommen om en
egen Hoftorsksida i Mosaic. Ni hittar den under 'sammanslutningar' pa Elektros hemsida.
Vara oranga Serpatetror fortsatter tyvarr do ut.
Vi vet inte varfor men arbetar hart pa problemet. De andra fiskarna mar dock bra.
Vi planerar afven ett fisk- och vaxtinkop.

Eftersom var fantasi ar begransad oeh vi alskar att fa
post sa hoppas vi att ni skriver till oss. Har ni nagot
snallt att skriv~ sit skriv till E-mail adress
e94_nlo@elexir.kth.se.

ti{{ var aquariesk_a{

Klagomal hanvisas vanligen till e94_kha@elexir.kth.se
(jaha?, KHA anm.).

tror ni jag ta{

Ar du tjej rekommenderas FE-mail.

att man slapper necf en d{

Ni kan aven lamna en lapp i vart faek i funk-rummet.

aen £iirju ta k_d{
pd mig, 'VR_.U

Biota l1alsningar:
H.T.A. (Uttalas som om man fittt ett slag i mellangardet)
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SRKB-96 Onskar alla viilkomna till

9:e mars i Q-huset
ELARM star for ELektros
ARbetsMarknadsdag och ar ett
tillfalle for dig att fa bekanta
dig med de foretag som ar
verksamma inom elektronikbranchen. Ett antal foretag
som ar intresserade av Elektroingenjorer kommer till Qhuset och visar upp sig och sin
% verksamhet. Tag chansen att
~ gora dig kand hos foretagen
~ samt kanske ordna praktik
~ och/eller exjobb.

SRKB ar en studieresa som
ordnas av teknologer i fyran pa
Elektro, och for att finansiera
var verksamhet ordnar vi
bland annat 12an-dagar (ett
foretag kommer till tolvan och
presenterar sig lite mera utforligt under en hel dag), branchdagar, foretagskvallar och
ELARM. Det hela handlar alltsa om att ge foretag mojlighet
att gora sig kanda hos oss teknologer, bade som tankbar ar-

betsgivare och som tankbar leverantor oar vi i framtiden ska
kopa in nagot till vart foretag.
Vi ordnar aven seminarier dar
en forskare pa nagon av vara
institutioner far mojlighet att
fora ut sin forskning till industrin.
Vii SRKB-96 kommer att aka
till Taiwan och Hong-Kong i
januari 1996.

Studievagledningens korrekta artikel
Nu har skolan kommit igang
igen och vi hoppas att alla haft
ett skont jullov med mycket
mat, vila och klarade omtentor.
VI AR NUMERA fyra studievagledare, sedan den forsta januari
jobbar aven Kristina Holmudd, (E-92),
hos ass.

LADOK
KTH skall byta betygsdatasystem och
om allt gar enligt planema sa startar
det nya systemet den 3:e april.
Detta kommer innebara vissa problem
da vart gamla system STIL stangs av
redan den 10:e mars. I och med det
forsvinner mojligheten for oss att skriva ut studiemeritforteckningar. Man
kommer eventuellt att kunna kopa sadana nere pa betygsdata m en <let ar
dyrt. Sa alla som kommer att behova

en studiemeritforteckning till varen
bor skaffa en fore 10:e mars.

Sparren
Vid uppfoljningen av sparren for E92oma har vi sett att <let firms nagra
som har kvar pascallabbama, se till
och gor dessa snarast.

Tentaanmalan
Vi har flyttat sista anmalningsdag till
tentamen. Som du sakert vet sa maste
man nu anmala sig senast en vecka innan tentaveckan borjar. dvs sista anmalningsdag ar den 12:e februari for
vinterperioden. Detta for att vi skall
hinna satta upp placeringslistor innan
tentaveckan borjar.

Oppettider i tentaveckan

~
~
~

'

tentaveckoma.
Ovriga dagar haller vi oppet som vanligt mellan 12 och 15.

Periodsystem
Det lutar alltmer at att vi far fyraperioderssystem nasta ar, vi aterkommer med besked sa snart vi vet vad
som heslutats.

Bokforsal jning
Har ni nagra aktuella hocker ni vill
salja sa lamna in dem till ass. Efterfragan pa begagnade hocker ar star, men
vi har inget att siilja.
Det var nag allt for denna gang

Magnus, Jocke, Linda & Stina

Studievagledningen kommer att vara
stangd tisdagar och torsdagar i

15

Vicke' partty ...

Lusse
Det var en svinkall mandag
kvall, en samling pa ungefar
150 glada, overallskladda Eteknolger samlades utanfor
12:an. Det var dag!;, for arets
sista kalas, Lusse-pre...

Under den ovan beskrivna efterratten
kom ett sjungande lussetag a'la PR in
och drog av ett potpurri av julens alla
godingar. Detta var mycket mycket
uppskattat
av
forsamlingen!

Som medicin mot den bitande kolden
serverade PRs' sma tomtesnissar
rykande varm gli::igg i utbyte mot en
julklapp, vilket om mojligt gjorde forsamligen aru1U gladare i hagen.

En spextavling holls av stapeln precis
som vanligt. Ett antal bidrag, med
mycket skiftande kvalitet, lamnades
in och utfordes under stoj, glam och
ovationer. Janne korade envaldigt

Spextavling

Tvd inte fullt sd kalla och torstiga E-osquar.

nagra, narmare bestamt fyra stycken,
killar ur E-ffektnOllan -94' till vinnare
pa den norra sidan, dar edra utsanda
hade placerat sig. Sa kan det ga nar
man sitter i soderlage ... De overlyckliga vinnama fick en vass-almanacka
prydd med en lattkladd ung dam i
50-tals utforande, vilket gjorde vinnama helt extatiska. Kalaset fortsatte
sedan i god stil tills frequensnormalema brot taffeln.

Thordan spexar till sig forstapriset.

Efter en stunds vantan sa tagade den
frusna forsamlingen in i den julklappsinslagna tolvan.
Sittningen, som av utrymmesskal, for
kvallen var tvadelad, leddes med imponerande synkronitet och samarbetsformaga av av Erik i den sodra delen
och Janne i den Norra (raj raj).
Eftersom meningen med sittningen
uppenbarligen var att vi nar vi atit
klart skulle fylla ut overallema till
bristningsgransen, sa fick vi ett julbord som hette duga! Vi gick ut lungt
med en smarrig silltoast till forratt,
men sedan brakade det lost!
Vi fick prinskorv, kottbullar, jansson,
revbensspja.11, lax, rodbetssallad osv,
osv. Till efterratt serverades vi en
ypperligt smakfull pepparkaksglass
med ett perfekt graddat glassran.
Rap!
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Christina i e94 iir pd viig ned pd golvet for femte gangen denna afton, vilket hon
ivrigt dementerade dagen efter...

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - iissimi::
----'---"'

Pre

Efter namda brytning vidtog en
enorm langdans hela vagen ned till
KTH stora julgran vid Drottning Kristinas vag, alltmedans forbipasserande
D-teknologer och annat skrap flog
vida omkring. Dansen kring granen
var aven det en tillstallning i det lyckliga vansinnets tecken, med inslag
som "PANG ELEKTRO", "raketen"
och andra, mer traditionella moment.

Julkla ppsu tdelning
Till slut blev var langtan och nyfikenhet alltfor stor, varvid samtliga kastade sig handlost in under granen, dar
julklappama lag i stora drivor. Fantasin var det uppenbarligen inget fel pa!
Klappamas innehall var minst sagt
varierade, alltifran russin och fikon
till krokodilklammor och "magic dipers". Nar den varsta hysterin lagt sig
drog skocken mot tolvan och ett hejdlbst hejdundrande efterkbr.

Julklappskallabalik under granen ...

Bjorn och Fredrik glatt sjungandes pa en klassisk julsang.

Efterkoret
Hela elektroborgen vibrerade av sangen och dansen i tolvan, som pagick
hela natten lang. De som ville kunde
kila ivag till karen dar Gaston spelade
och
trangas
med
hundratals
teknologer fran de andra sektionema.
Det var enligt uppgift en sarledes het

Asa, frilansfotograf, poserar villigt.,
upplevelse. Vi for var del var tolvan
trogen, vilket vi inte angrar en
sekund.

Edra utsanda:

Petra Barkeby
Bjorn Guillemaut
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Femte puben

The Green Man
Var? Berwick Street, i Soho.
Guinnesspris: £2,00 (april 1994)
Guinnesstemperatur: Alldeles for kall.
Ovrigt: En rymlig pub med mycket bra musik i hogtala ma. Under besoket avnjMs bl.a. Rainbows "Since you've been
gone" och Clap tons "Tears in heaven".
Bilden visar utsidan med de speciella lampoma som lyser upp pubens nanmskylt om kvallarna.

Orjan Sniis

Svar pa rebusnamn

V intertida quorsord utklarat
Ar <let kanske treperioderssystemet som har berovat oss
alla mojligheter att hinna losa
korsord, eller kan teknologer
helt enkelt inte svenska?

Forra numret av Emissionen
bjod pa lite hjarnbry dar ett
antal namn soktes. Har presenteras svaren:
1. KNUT 2. Axel 3. Inga 4. Frans 5.
Oskar 6. Tage 7. Bo 8. Bjorn 9. Teofil
10. Ulla 11. Frida 12. Inge 13. Sten 14.
Ester 15. Klara 16. Bror 17. Einar 18.
Herrman

DA VI FATT in fyra losningar varav
tre ratta losningar torde det sta gans ka klart att Martin Fransen, E93,
Linus Norrbom, E93 och Jan
Brolindson, E90 ar de lyckliga v innarna.

Calle E91

Losningen till Quorsord i vintertid
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Den fjarde kisningen, felaktig pa sa
grova punkter som antalet tecken i en
ruta och vilken tidning som skulle
vara d en mes eminenta, kom fran
Bjorn Alebrand, E93. Han far da rakt
inget pri s.

Sommarpraktik hos Ericsson
Dags att borja tanka

pa vad du viii gora i sommar!

Sommarpraktik saker du senast den 15 mars. Vi har ingen central antagning
utan du skickar ansakan direkt till det eller de affarsomraden du ar intresserad av. Du kan aven ta direkt kontakt med ditt lokala Ericssonbolag.
Nar du saker ar det viktigt att du noga beskriver vad du viii syssla med under
din praktik. Pa sa vis kan vi anpassa arbetsuppgifterna efter just dina behov
och anskemal.
Farra aret hade vi 6 000 sakande till 600 platser. Vi hoppas kunna fa fram
annu fler platser i ar.
Du som snart ar fardig och behaver praktiken for att fa ut din examen har
hagre prioritet i urvalet. Men oavsett hur manga ars studier du har bakom
dig sa lanar det sig alltid att saka! Och du som i dag laser pa ditt forsta ar
hamnar ju ocksa i avgangsklassen sa smaningom.
Skicka in ansakan med gymnasiebetyg och utdrag fran hagskolan senast
den 15 mars 1995.
Valkommen med din ansokan, nu ar det snart sommar!

ERICSSON

::i

Ericsson
Telecom AB
Elaine Ritzman
126 25 Stockholm
Tel:08-719 46 07
Ericsson Radio
Systems AB
Anna Lindvall
164 80 StockholmKista
Tel: 08-7571914
Ericsson
Business
Networks AB
Katarina Schwartz
172 93 Sundbyberg
Tel: 08-764 0515
Ericsson
Components
Christer Karlsson
164 81 Kista
Tel:08-757 49 91
Ericsson Radar
Electronics AB
Maria OttossonLjungberg
431 84 Mblndal
031 -6715 32
LM Ericsson
Data AB
Monica Westberg
125 82 Stockholm
Tel: 08-726 2917

Sektionsmasterskap

Innebandy
En tidig vintermorgon samlades en hel hog morgontrotta
teknologer
utanfor
KTHhallen for att deltaga i sektionsmasterskapen i innebandy. Da vaktmastren tyckte sig
ha gj ort sig fortj ant av en ordentlig sovmorgon fick vi sta
ute och frysa istallet for att
varma upp.
EFTER NAGON TIMME lyckades
dock karlaset kravla sig ur bingen och
slappa in oss. Spelschemat blev fordrojt, men vad gjorde det val det?
Spel blev det till slut. Manga harda
matcher tog plats under dagen. En del
tog i for kung och fosterland for att
komma vidare till slutspelet, andra
lullade pa i ett mer humant tempo.

Svettiga, men svdrstoppade?
._.._,_ _ _ _ _"""'_ _ _ _ _ _ _ __________

Barbrostad dribblare i aktion.

DKS visade upp sin ii.rtiga sportkollektion
ELIN hade fixat till en heldag i hallen
och de serverade lunch i 12:an. De
som inte blev svettiga nog pa banan
kunde roa sig muskelpumpning mellan matcherna som en liten forberedelse infor en allt for avlagsen
strandsasong.
Fa rra arets styrelse gjorde en enastaende strong insats och svavade
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snabbt och graciost fram over planen
och var enligt ryktet valdigt svara att
stoppa. Trots detta vann ej det favorittippade styret, det blev faktiskt inte
ens slutspel. Vann gjorde nog Kalle
och Hobbe.
Vi vantar nu med spanning pa kommande masterskap i andra grenar

Anders
Lycklig m algorare.

Program2?jic{et vt1995
'Dimnwma tiitnar, {uften iir tung av rolocli tjoclatt anaas. '.famlanae, stappCanae, i ett Ii.av av KJJal
'Tag ej tiff vapen! .ii.aCare att {Ua ocli foraraga tentor som smaningom Jargas, ocli 'Du slaC{ njuta fraset fran papper
mea stiimpCar ocli sigi{{, ocli trycK.fl. aen liogstes liana i S tadsliusets d)upa sa{ar... men forst Ci.te laCas:

PRogramradet PResenterar PRogramenligt har PRs officiella
KalasKalender for varterminen 95.
For er bekvamlighet och oversikt har vi aven tagit med lite olika arr. som ordnas av
andra an PRogramradet. Kalendern ar utford i praktiskt teknologvanligt format i tva
olika versioner, vl.Oa och vl.Ob. Med reservation for eventuella framtida revisioner.
Mycket noje onskar

0

1(.9lL.9lS ".9lL'E'J{'D'E/l{.
1!5f!J{.'E'J{95
'.fre 10:e ~r: SAfus'l(P'Rs,

0

'l(UJlS'l(f4L'E'J{m2(
'VJ4!l('E'1{95
'[re 10:e ~r: S%usJ(PR.f,

0

S'.Mus'l(§ s i rnae kJogsliow -fast 6iittre!!

S94.us'l(J str

'Tis 14:e.fe6r: SAf

'Tis 14:e {e6r: S:Jv[
Lor 4:e mars: '£%-PR.!, ..

0

'IiivCa i 'Dart, Islioc((g.yspeC ocli 6{/iiiv!

Lor 4:e mars: 'EAf-P'Rs,

0

re 10:e mars: 'ETIYJ8vS '.f'ES'T!!

re 10:e mars: 'EPI.:43{.S ~'ES'T!!

Ons 15:e mars: 1.'E'X!N!S'.MJii.sTE'J?..S'l(;il!l. 'E/J{
1

'.Finaur i 'Dart ocfi O{fiiivI

Ons 15:e mars: 1!£'XJ'{JS%AfPE1?_S'l(f'IP'E9{_

Lor 25:e mars: J(:4!1(_'Jvl9LS'l(JS!!!

'.finaler i 'Dart ocfi O{liiiv!

'l(J1.ren ocfi du om6yggaa ti[[ oigenk_iinn{igfiet!

[{,e 7:e '!fril: '}(_OCJ(I 12:an!!!!!!!

Lor 25:e mars: 'l(J4!i('Jvf.!4S'l(JS!!!

assor m

J(dren ocfi du om6yggaa ti{{ oigenk;jinn{igliet!

0

'ECe{tros 78:e vdr6aC! 5'1.{Cae{es untfer6ar!!!

'Tis 9:e mai: SAf
'}re 12:e mai: 'B02('TJ4-AfFJJ'lJ5Uj!!

0

'Tis 9:e mai: S:Jv[
re 12:e ma': '130'1('IJ.!.-:Jv{J'IJ'DJ.!.(j!!
'DetJI ·· r att mte vara 6orta pd tfen fiiir
stra!an miaaagen mea Dirarhiigsk;p{an!!!!!!!!

'Ire 12:e mai: 'D.fll9{(;F/M!Jf!J{JJI.!!!!!

0

S tort discotfuque pd tva pCan! Liirama k;pmmer, o~d.

Lor 3:e ;uni: J.!.'VSL'UTJ{j'}{.fj!!!!!!!!
$iirja sp;-nma.rCovet mea Cfiampagne ocfi
;oragubbar!

Lor 3:e 'uni: J.!.'VSL'llTJ{J'l{(j II

re 12:e ma·: '1J!41{('E/Jv{5'8{/J4!!!!!
Start iscot eque pd tvd pCan! Liirama l(S,mmer, o:t_d.

0

0

'Ele{tros 78:e vdr6aC! Af{defes unaer6ar!!!

'Det JliiCler att inte vara borta pd ien liiir
strdranae miaaagen mea Ciirarhogsl(S,Can!!!!!!!!

6ira, massor mea sang!

Son 30:e april: 'V:4!1(_'135lL!!IIII!

f[e 7:e afriL 2(0C'l(I 12:an!!!!!!!
Son30:e apriC: 'VJ4!i('B.9l.L!!!!!!!

Ttiv[a i 'Dart, Isfwc~yspd ocfi O{fiiivf

'Ettoma · ar sc ysst spel( och fest! I

'Ettoma ·:r..ar sc ysst spe:t_ ocli fest!!

assor me 6ira, massor mea sang!

nae k.[ogsfww -fast 6iittre! I

Lor 3:e iuni: .f4'VSLV.PJ{J'}.[.{j!!!!!!!!
$aria sppimarCovet mea Cliampagne ocli
;ordgubbar!

Lor-3:eiuni: .f4'VSLV.T.N]9{(j II

'.fortsiitt-randet ocli mys i ien yuva sommamatten!

'.Fortsiitt ·ran t ocfi mys i aen ijuva sommamatten!

Se upp i backen!

Pulka-EM, -PRe,
Temperaturen narmar sig
-15,15 °C och Tolvan fylls av
forvantningsfulla pulkaister,
tafatister, en snovvrajjserist
samt nagra med icke katalogiserbara ekipage.
sA TAR OLA till orda och lemmeltaget avgar mot sjalva pulkapisten.
Redan i skogen pa vagen dit testar
Henrik foret, det visar sig vara ypperligt. Val framme vid pisten (vi gick
lite vilse pa vagen dit) ser vi att
forakama redan har bcJrjat aka. Efter
lite regelsnack kan sjalva tavlingen
borja. Det var tva delmoment; slalom i
bast av fem ak och stortlopp i bast av
tva (p.g.a. den sena timmen, narmare
-17 °C), alltid parallellakning.

Vilka priser?
Och har foljer den fullstandiga placeringlistan:
Slalom: Ann Lind, -9 °C i fem lopp.
Stortlopp: Henrik Eriksson -5 °C.
Vurpa: Ola Ramstrom, pris: strut.
ekipaget
Va.ska,
AnFarkost:
nis / 12C/ Kvickers pris: ananas.
Laganda: ekipaget Storag.
Muta: Caloric med varmt te, pris: kall
cider.
Prisema for slalom, st6rtlopp och laganda var Chocko.

Text: Andreas
Bild: Andreas pa
Premier fix antifocus

primitiva former - utan bestick i tunnelbanan. Men, det ar val sa man gor
nar olyckan ar framme.

Mys-pys
Matt och belaten anlande man till
sjalva PRe't och tog sig tid att observera 12:ans nya PRe-dekor. Det estetiska PR hade lyckats ska pa en myspysig vinterstamning med sma bord,
roda dukar och ljus. Vaggmalningarna gav intiyck av att man befann
sig i en timmerstuga med utsikt over
alptopparna. I baren kunde, forutom
se<lvanliga drycker, Jagermeister och
Bai leys intagas. Den ultimata myskatalysatom var dock den oppna
spisen som konstigt nog tycktes
sprida varme, utan att tanda eld pa
pap pers tegels tenarna.

Lederhos en
Att anlanda lite sent v isade sig faktiskt ha bade for- och nackdelar.
For: man slapp lyssna till de fasansfulla lederhosenvisor som spelades
upp da trotta och biota pulkarister
kom in i stugvarmen. Dessa v isor kanske verkade beskedliga forsta gangen
man horde dem, men femte gangen
fick man en viss kansla av deja v u
(latin: "har inte jag varit med om det
har forut" (latin kings uppfann inte
uttrycket) ).
Nack: Maten var tydligen god, det
gramer mig annu.

Du borde kopa dig en tyrolerhatt...

Ekipaget Viiskn.

Tafvlingen
Antalet deltagare var nastan lika stort
som antalet akstilar. Rickard (och
korde
manga
med
honom)
plockepinntekniken, pistorerna Hade
nog det svaraste jobbet av alla. Vurpor var det gott om, Henrik giorde tva
mycket effektfulla hogfartsvarianter
med sin snovvrajjser, nagot som tyvarr lyckades undga kamerans
vakande ijga. Priset for basta vurpa
gick dock till Ola pa det ekologiska
ekipaget Colamon.
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Redan vid -12 °C borjade PR
laga mat infor kvallens
raparty. Det galler att vara
kall, men anda vara ute i god
tid, annars kan man hamna i
brodda titler.
VID -19 °C anlande undertecknade
till pulkapre't och da var ju maten slut
for lange sedan. Det var tydligen ost
och skinkpaj ocksa, det som ar sa gott.
Orutinerat ettan! Men magen och jag
kom overens om att at detta maste
nagot gijras, man kan ju inte festa pa
fastande mage. Losningen hette
Dino's pizzeria. (MUTA: 4 kr studentrabatt). Pizzan intogs under ovanligt

Snovvrajjser
Det allmanna samtalsamnet verkade
vara gamla historier om hur man pa
lamligaste (eller olampligaste) satt tar
sig nerfor en snobetackt backe.

Fler fester
Da temperaturen hade dragit sig
nedat -21,30 °C-strecket evakuerade
sig folk sig forsiktigt till
fester
belagna pa annan plats. Sa ocksa v i.
En kortfattad recension av festlaget
foljer:
BPA-gasquen: Gyrnnasialt i kvadrat.
Vagavatten: Utrymt snarare an upprymt.
Kemi: Homogent gult.
farkosT: fel folk fasT frasig fest.
Lantmateri: Glatt pa ha! is, med tre
ishockeyspel och manga tjejer.

____________________ emissiffiiiii:
___
....,..,.;.___..,.

-tillika ha.£!
uppflyttad, sasom den forsta sedan
den omfattande regelandringen, om
vilken kan lasas i Emissionen 6/94.
Bland skalamnena (som ocksa var rekordmanga, nio stycken) syntes bl.a.
Elektros traditioner, festfadderiet och
E-Osquar, den senare ocksa en rekordkandidat, harom skall sarnmantradas vid ett senare tillfalle. Det rekordstora antalet skalar medforde
givetvis aven en ny rekordtid: 36
minuter och 58,7 sekunder, enligt Det
officiella tidtagaruret.

Baileyshaf!
Vid -21 °C-tiden samlades en skara
forvantansfulla hafvare i legationsrummet, for att deltaga i varldsmasterskapet i Baileyshaf, nagot som
skulle notera manga nya rekord. TiJI
att borja med var antalet deltagare rekordstort, atta stycken, varav sex nya
medlemmar!

Text: Diverse emitteurer,
dii.ribland Kalle,
glom dock inte Nicklas,
eller for den delen Andreas!
Bild: se ovan.
Tid: Froken Vii.der.

Rummet ljudisolerades med ett svart
paraply, vilket sarntidigt var tankt att
halla nyfikna distratbrer borta, nagot
som tyvarr ej lyckades sarledes val.
Amatbren Eskil lat detta haf bli hans
gesallprov, med hopp om uppflyttning till elitniva. Han blev sedemera

En nojd elithiifuare.

Horrni, alltsa, det borjar liksom bli dax att tanka pa ...

Rock i 12an
Det kan tyckas vaia fangt kvar till den 7:e April, men_nar det galler
arr. av den grovre kalibern, skalLman vara ute i god tid. Alltsa, om
du spelar i ett band eller kanner till ett band som Du tycker ar sa
himla bra, och darfor horde spela pa Rock i 12an, tag da snarast kontakt med nagon klubbis: Cissi tel.659 53 84 eller Johan tel. 718 49 95,
eller nagon annan i PR.
Tank pa: i) Rock i 12an >> rock-PRe, ii) Trots allt ar antalet band
som kan vara med begransat, iii) Live is Life!
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Del 2 - intervju

Belsebub och den
Pa omtentapuben efter jullovet spelade en ny Stockholmsgrupp med namnet Del
2. Emissionens utsande fastnade for gruppens musik och beslot sig for att ta reda pa lite
mer om denna eminenta
orkester. Samt varfor en grupp
doper sig till Del 2...
EMISSIONEN: Hur och nar bildades

Del 2?
PER MAGNUS PERSSON: Det har
funnits olika uppsattningar av bandet
Del 2. Ola har varit med fran scratch.
DICK NORDELL: Den har sattningen
har funnits i ett ar kan man saga. Ganska precis ett ar.
PER MAGNUS: Forsta spelningen
var i december [1993].
DICK: For ett ar sedan i december var
inte Stefan (Hultman, gruppens basist Red. Anm.) med, sa egentligen ar det
knappt ett ar med den har sattningen.

EMISSIONEN: Ni har precis gett ut er
debutsingel "Belsebub ". Kan ni beratta
lite om den?
OLA RAGNAR: Den ar gjord mer
somdemo ...
PER MAGNUS: Ja, promotion liksom.
OLA: Sa det ar ju ingen singel som ar
ute i affarerna.
PER MAGNUS: Den ar till radiostationer och till... framforallt till
radiostationer.
DICK: Jag tankte pa just valet av
"Belsebub", det ar ... det kanske man
inte ska saga ... vi tycker ju om den,
men varfor vi satte d en pa singel det
ar for att d e flesta, nar vi spelar ute, sa
ar det den som folk verkar ha lattast
att ta till sig, och det ar ju inte fel. Vi
tycker inte ilia om den sadar, men vi
har sa mycket annat. Den ar lattast att
ta till sig pa en gang, sa darfor valde
vi den.

EMISSIONEN: Att ni har gett ut en
singel nu, gar det att det blir lattare for er
att fa spelningar inbokade i Stockholm?
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Del 2 bestar av Per Bergqvist (gitarr), Dick Nordell (sang), Per Magnus Persson (gitarr), Ola Ragnar (trummor) samt Stefan Hultman (bas) som ej armed pa bilden.
PER MAGNUS: Vi hoppas det ...
OLA: Ja, det enda man kan saga ar att
man hoppas pa det. Men rimligtvis sa
borde det bli det, for att man har nagot att presentera helt enkelt.
PER MAGNUS: Man behaver nastan
en singel, eller nagonting lagt pa CD,
for att man ska kunna boka
spelningar, sa det ar val en del i det
ocksa.
DICK: Man kan jamfora med om man
ar ett litet foretag som har en produkt,
om man ger ut en fotostatkopia eller
en snygg broschyr i fyrfarg. Om man
tar det pa allvar eller ej. Sedan ar det
alltid trappsteg: ar man okand da
kommer man "hit men inte langre",
blir man sedan kand sa hander det
mer, eller mindre, sa att saga. Sa skulle den spelas i radio och sa, att folk

tycker den ar intressant att spela
radio, da ar det ju lattare.

EMISSIONEN: Ni har ju niistan ett
dussin latar. Vem ar det som skriver
dem?
DICK: Det ar Pelle och jag som skriver allt.

EMISSIONEN: Nar man ar latskrivare,

vaknar man upp klockan tre pa natten och
tanker "Nu har jag en jattebra latide",
eller satter man sig ner och sager "Nu ska
jag skriva en lat!", eller hur gar det till?
PER MAGNUS: Man satter signer.
Det iir blod, svett och tarar, tycker jag,
i alla fall textema.

-------------------iiiim
:
----'----"'

daliga f ortsattningen
DICK: Hantverket ar blod, svett och
tarar, men iden kommer som en· blixt
liksom.
PER MAGNUS: Ja, just det. Sjalva
embryot till en lat kommer ju bara sa
dar, men sedan maste man ju gora nagot av den. Det kan vara bara tre
ackord liksom, och en melodislinga
som man har, sedan ska man utveckla
det vidare. Det ar da det har harda
arbetet kommer.
DICK: Men grejen ar, har man en ide
sa hor man brottstycken i huvudet
och allt det later ju sa bra, men just
<let har att kunna gora nagonting
under en langre... det ar ju det som
det har arbetet Jigger i, hantverket, att
fa det att fungera fran borjan och fa
<let att fungera hela vagen, <let ar ett
arbete, att knyta ihop pa.sen liksom.
PER MAGNUS: Jag tycker att skriva,
det ar liksom pa nagot satt uteslutningsmetoden. Man testar en grej och
upptacker att <let funkar inte. Det ar
en viss stamning man vill ha fram
som finns i <let har embryot fran borjan. Och sa testar man en ide och upptacker att "det har ar hara att bryta".
Da testar man en annan ide och sa
haller man pa, fram till nagonting
som funkar.
OLA: Sedan hander det att man
andrar i latar nar man spelar ute. Det
kanske visar sig forst efter ett par
ganger ute att det ar anda inte bra.

EMISSIONEN: For en person som inte
har hart er, lam ni beskriva en typisk Del
2-ldt?
PER MAGNUS: Ganska sa har, som
jag forsoker skriva ganska mycket, det
ar karg och smartsam musik.
OLA (f6rvdnat): ]aha ...
DICK: Fan vad seriost!
PER MAGNUS: OK, stryk det dar,
radera det... Sag nagot battre du da!
OLA: Nagon slags variant pa pop,
skulle jag vilja saga. Att <let liksom
ligger inom popfacket.
DICK: Pop, men anda ganska romantiskt, tror jag. Som en bitterljuv
pralin ... men sager man bitterljuv, da
tycker vissa att det blir for · mycket
kanske. Men jag gillar det, det iir romantiskt fast med nagon sorts kontrast.
PER MAGNUS: Det romantiska tyck-

er jag finns ganska mycket i musiken.
DICK: Om man lyssnar sa ar <let ju
inte nagra harda melodier, eller typ
techno som utstralar nagot slags kliniskt framtidssamhalle, det ar ju inte
sadant vi spelar. Det ar mer snygga
melodier, fast det anda ar pop. Tung
pop, det iir det niirmaste j'.3-g kommer.
EMISSIONEN: Innan ni borjade med
Del 2, vad var ni med i for band dd?
PER MAGNUS: Jag gick pa Musikhogskolan.
EMISSIONEN: Hiir i Stockholm?
PER MAGNUS: Ja, just det. Sa jag har
spelat med olika grejer diir, mest jamkonstellationer Sadar.
OLA: Sedan har du ju lirat i dansband ...
PER MAGNUS: Ja, dansband, men
sag inte <let... stryk det! (skratt)
DICK: Jag har spelat, det va~ for
lange sedan, nagot som hette Overfallsorkestem, det ar val det minst
okanda, mest kanda. Vi la av '80 eller
'81, sa det ar jattelange sedan. Men vi
var kanda kan man saga. Jag far fortfarande lite STIM-pengar hiir och var.
Det ar val nagon som anvander det
nagonstans, verkar det som... Det ar
det enda jag har gjort innan.
OLA: Jag har lirat med Amadou Jarr,
och sa har jag spelat lite med Louise
Hoffsten och Flaskkvartetten. Teatrar
och lite sadant.
DICK: Det ar det som ar skillnaden,
han ar mer professionell musiker.
OLA: Och Stefan Hultman som inte ar
har nu har spelat med Toms Tivoli.
PER MAGNUS: Han har spelat med
nagot sorn heter Af Seen ocksa.
PER BERGQVIST: Jag har spelat
med ett postpunkband kan vi viii
kalla det, som hette Perfekt Alibi, och
sedan ... Henrik Venant iir viii ocksa en
sadan har formaga. Det ar viii ungefar
vad jag har varit med om i sammanhanget. Det ar ganska lange sedan.
Jag har vilat pa mina lagrar ...
PER MAGNUS: Fan, jag har inga
lagrar att vila pa ... (skratt)

bra forklaring pa det. Vill du hara den
sanna forklaringen eller den konstruerade i efterhand? (skratt)
EMISSIONEN: Tja, bdda tvd, kanske ...
OLA: Vilken ar varst?
DICK: Den sanna tror jag att jag kan
beratta battre. Den sanna iir sa hiir, att
vi hade gjort en demotape och sa
skulle vi skicka ivag den och vi maste
heta nagonting. Sa var det.
PER MAGNUS: Vi hade tusen forslag
och kunde inte komma pa nagonting.
Sa "Del 2", <let blev bara sa.
DICK: Den demotape vi skickade
ivag, <let finns en tidning som heter
MusikerMagasinet, och da blev vi manadens vinnare pa "Bandspaghetti".
Och da stod <let sa har: "Bra narnn!"
(skratt)
OLA: Jo, det gjorde faktiskt <let ...
DICK: Jag tycker sa hiir, att pa nagot
siitt ar det ett daligt namn, men a
andra sidan, sjunger man pa svenska
ska man heta nagonting pa svenska.
"Del 2" retar sig folk pa.
PER MAGNUS: Jag gillar att folk reagerar pa det, det ar ingen som ar oberord infor "Del 2". Jag har hart allt...
DICK: De tycker att det later skitfult.
Men sedan iir ju namnet inte taget helt
ur luften. Det ar ju sa har, att det ar
inget roligt att heta "Del 1" eller "Del
3" (skratt), for det ar daligt. "Del 2" ar
ju roligt darfor att ofta iir det sa har att
man tittar i tidningen, "Vi ska se en
film ikvall, wow ... del 2 - djavlar ocksa, vi har missat ettan ..." Och samtidigt, "del 2" ar den daliga fortsattningen... (skratt) Det ar liksom en
kopia av nagonting. Sa jag menar,
"Del 1" och "Del 3" kan man ju inte
heta, "Del 2" heter man ju i sa fall.
DICK: Det tragiska ar, vi kan skriva
bra texter, kanske, men vi kan inte hitta pa ett bra narnn ... (skratt)

lntervjuare: Stefan
Foto: Conny Ekstrom
(Tack till Del 2 for fotot!)

EMISSIONEN: Till sist nu, en banal
frdga: varf6r heter ni Del 2 - vad iir Del
1?

PER MAGNUS: Jag kan ge en viildigt
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Karspexet

OMSTART!
eller

En rolig kvall pa SOdran
Omstart var nagot av tema for
kvallen nar en skara elektriker
helt pa eget bevag betittade
arets karspex, "Tsaren" eller
"Den som tsar'e han var'e". Jag
hade lyckan att tillhora denna
skara.
DET VAR MED stor entusiasm och
forvantan jag, tillsammans med flera
andra elektriker, styrde kosan mot
Mosebacke Torg, eller narmare
bestamt Sodra Teatem. Att ta sig runt
i dessa trakter med bil visade sig dock
vara allt annat an latt (Bafva for
Soder, alla bilforare). Till slut lyckades
vi, med god hjalp och lotsning av
Bjorn, ta oss fram. Efter att ha hamtat
biljettema pa teatem fordrev alla
utom emitteurema en stund pa Mosebacke Etablissement. Vi tog oss en titt
"backstage".

Regi: Soren
Val bakom scenen fick vi titta in i logen och halsa pa skadespelama. Dar
inne fanns ocksa regissoren, Janne
Christensen. Han sade vid forfragan
att han tyckte att repetitioner och annat gatt bra. Nar vi sag spexet kunde
vi inte annat an ha.Ila med.

En av vara skadespelande elektriker, Marti~ Franzen, stegrar sin Hot Rod.

Den stora oredan
Handlingen ar i korthet den, att tsaren
Ivan dor. En tronfoljare skall darfor
utses, och det uppenbara valet ar att
valja Ivans son Dimitrij. Kruxet ar
dock att det £inns flera olika manniskor som utger sig for att vara Dimitrij.
Forvecklingar uppstar givetvis, och
manga udda personer forekommer.
Ropen pa omstart rungade nastan
konstant i salongen, och skratten avloste ofta varandra. Jag rekommenderar er varmt att ga och titta pa omstarten i var.

Text: Uffe
Bild: Bjorn och Petra
Storre delen av ensemblen i en dramatisk seen.
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.Adressandrlngar

Det ryktas att ...

Anders Wikstrom
Olshammarsgatan 15, 6 tr
124 75 BANDHAGEN
Tel 749 5774

... Einsteins teorier ar relativistiska men inte realistiska.

· Anna Stromback
Mariagatan lA
172 30 SUNDBYBERG
Tel 08-28 56 81

... Micke forsokte aterupratta sitt rykte med en gaffel som han inte atit med.
SKANDAL!!!
.. .Irene pratar med olglasen.
... 33-ariga narkoslakare har svart att ringa.

Anders Malmros
Pipersgatan 1:6. 4tr (vaning tre'l')
112 24 STOCKHOLM
Tel 08-652·42 38

... det "hores dingelidong".

Pia Marcus<Son'
Lilla Sallskapets vag 88 NB
12761 SK.ARHOLMEN
Tel464 92 62

... vissa forelasningar behandlar existensiella fragor.

Mikael Odberger
Lindhagensgatan 67, 2 tr
112 43 STOCKHOLM
Tel 69506 50

...Jamia har pik och kruv, men ont om s.
... Diff & Trams-foreliisc).ren hor i syne.
... en handelse har 4 koordinater.
... q(v x B) ar arbetslos.
... man maste vara list-ig for att forsta ett sa cons-tigt sprak som scheme.
...diff&trams-forelasaren viker ut sig.
...placeringslistoma till komplextentan gjordes med hjalp av en komplexvard i
tre variabler, som i de fiesta fall gav ett helt imaginart svar.
...vektorstreck inte ar na't for vuxna.

1917

...Claes Trygger ar vuxen (pastar han sjalv, i alla fall) .
... strangaren ar stringent .
... fan bor i prastgarden .
...nOlle-Ackels 7-kdom inte var 2 utan 1. ..
... gamla styrelsen sitter ett ar till, i alla fall enligt karkatalogen.
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Hort pa forelasning

00

"Om

'

f(x)dx existerar klassiskt existerar &xa pv

00

T-BANAN

Childrensfood village
Screamstone
Raspberryhill
Christmasplace
Pinepub

6. Painant
7. Nakedtulip
8. Coffin
9. Advicebuilding
10. Metalpool

f(x)d.x"

00

ar pa engelska ar det val passande
med lite uppfraschning av de sma
kunskaper vi har i detta sprak. Har
nedan finns en lista over nagra T..----------------banestationer i Stockholm oversatta
till engelska. Ni ska nu oversatta
dessa till svenska. Svaren lagges i
Sedan mycket av var kurslitteratur
Emissionens brevlada senast 950228.
l.
2.
3.
4.
5.

1
00

Jag har aven haft problem att oversatta Smeltpalace, den som kommer
pa ratt/bast oversattning far bonuspoang. Fragan ar ocksa utslagsgivande .

Micke

11. Liptoncenter
12. Highvalley
13. Ryeache
14. Blowout
15. Pinkland

21. Onehappeningfarm
22. Cowsfoodmarket
23. Ringflat
24. Shoulderhigh
25. Oh'thatplane !

31. Sandcastle
32. Mrs Meadows
33. Horn customs
34. Villavillage
35. Ak + everybody

16. Jesusmothersquare
17. Ourvillageyard
18. MrKnowhowstreet
19. Pidgeonnest
20. Hammervillageheights

26. Daddystown
27. Brokehill
28. Hatplace
29. Inlovecottage
30. Springhill

36. Aspirin - L
37. Rock'n roll city
38. Icecountrysquare
39. Man a flat
40. Alphammering

27

