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Ledare

Jaha, då har man gjort det tunnaste numret i Emis
sionens moderna historia. Detta blir troligen också
en av de ledare som har sagt minst genom åren.
Nåväl, jag gör ett försök.
Detta nummer bjuder på en del festligheter. Till exempel så in
troducerar vi en helt ny form av tävling... nästan. Nyfiken?
Bläddra till sista sidan och se efter. Titta in på sidan 16-17 på
vägen och lägg ögenen på redaktionens öltest. Mumsfilibabba!
Till nästa nummer är det tänkt att Nicklas och Karl-Henrik
skall göra en intervju med årets lärare på Elektro, Behrouz Ag
hili. Dessutom hoppas vi på ett reportage från vårbalen, och
kanske något från Valborgsfirande på olika platser. Det låter
väl inte så illa?
Med hopp om att nästa nummer blir betydligt mer välfyllt
med intressanta och roliga saker vill jag önska alla en glad
påsk och en fröjdfylld vår och försommar.

Uffe

-a

e ... .

:-P

Nr31995

.

.

.

WC MMP

Årgång30

Utgivningsdatum:

12/4

Adress:

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-213118
emission@e.kth.se

Besöksadress:
Telefon:
E-mail
http: I I www2.e.kth.se/esekt/ org/emission/
WWW:
Axept
Tryck:
ReklamproduktionAB
Upplaga:
1000 exemplar
Nästa manusstopp: 3/5
T-Centralen
ABB-annons

Framsida:
Baksida:

Redaktionen
Chefsemitteur: Ulf Wallentin, E-93, 583 528 07
Emitteurer:

Muddy Waters. Blueshjälte av stora mått. Har bland mycket annat
gjort den från jeansreklam kända låten Mannish Boy (en höjdare!).

Petra Barkeby
Andreas Eldh
Björn Guillemaut
Karl-Henrik Hagdahl
Christian Jansson
RasmusKaj
Johan Lindberg
Olof Lindqvist
Örjan Ljungqvist
Nicklas Löf
Mikael Odberger
Mattias Sandström
Mie Sörqvist
Stefan Wamqvist
Anders Wikström
Johan Wistrand

730 2406
E-94
E-93
38 31 68
E-94
8 4 80 74
E-94
715 19 10
E-91
664 68 85
E-91 kaj@elixir.e.kth.se
E-90 johanl@elixir.e.kth.se
E -92
768 16 16
E-91
758 8 2 47
E-94
746 7707
E-93
6950650
E-92
8 3 76 95
E-91
7490402
E-92
756 8 9 01
E-92
7495 4 47
E-93
14 3607

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 medlemn1ar.
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
goda ideer är alltid välkonma. Vi förbehåller oss rätten att ändra i in-
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sänt material (lägga till rubriker tex). Vi kan också ta emot
en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt 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
ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Våren är här!

Det pågår mycket spännande
på sektionen nu. En aktiv de
batt om sektionens organisa
tion och dess funktionärer på
går för fullt. Jag hoppas att ni
följer med och passar på att
säga vad ni tycker och tänker.
Det bästa sättet att påverka sa
ker och ting är att gå med och
engagera sig. Men mer om det
senare.
FÖRST ETI RECEPT på havregryns
gröt:

Kandidera!
Som jag nämnt pågår en intensiv de
batt om funktionärerna på sektionen
just nu. PFF är i full gång, och det ver
kar som om en hel del spännande ny
heter kommer att komma. Jag uppma
nar er verkligen till att kandidera! Har
ni några som helst ideer, eller kan för
lite men vet med er att ni brukar ha en
massa kul påhitt, eller bara vill vara
med, så passa på. Det är verkligen en
ny funktionärskår som håller på att ta
form. Var med och forma den. Passa
på och yar med när nya traditioner
skapas. Aven om ni inte märker det så
kokar det under ytan. Vad som helst
kan poppa upp, och vill man komma
med nya ideer, så har det under min
teknistid aldrig varit lättare att få
igenom förändringar. Kom och var
med, jag vill verkligen ha med just dig
i sektionen! KANDIDERA!!

24-timmarskryssning
När ni läser detta har 24 timmar
skryssningen varit i Tolvan. Jag tror
att jag hade kul (Kom ihåg att den inte
varit ännu!). Framförallt hoppas jag
att ni åt styrelsens fantastiska våfflor
på lördagmorgonen.

Våren
Med våren kommer nyår. Jag kommer
att gå på vårbalen och hoppas att
många av er kommer dit. Ni som var
på SM vet ju att balen i år sponsras av
sektionen!
För övrigt har jag redan tagit mitt för
sta morgondopp i saltsjön, söndagen
den 26 mars närmare bestämt! Bastu
är för käringar.
Ett ärorikt försök att ockupera läskfö
rådet har gjorts. Kuppmakarna störta
des dock. Men hav förtröstan: de rätt
färdiga skall segra!
Titta upp från skärmarna emellanåt
och titta ut, våren är här!

Magnus Almqvist
Elektrosektionens
Ordförande
eordf@e.kth.se

Rapport från
Sångbokskommitten
Vi vill egentligen bara säga att det
otroligt viktiga arbete som ligger fram
för oss fortfarande ligger framför oss.
Men det har hänt en hel del ändå.
SBK har haft ett flertal bety delse
fulla möten. Det senaste i måndags,
alltså den 27/3. SBK har genom och
på grund av detta utvecklat en sällan
skådad mötesteknik, vilken är en fin li
ten hemlighet.
Nu kommer hemligheten:
Varför ha tråkigt bara för att det är ett
möte? Ve den dagen då ett möte med
SBK blivit en tråkighet, då lednings
byte, bjuppsprit och fasansfulla efter
kör inte hör till det normala.
Kort sagt:
Om inte kommitten har kul då blir det
bara tråkiga visor i sångboken. Och
med en tråkig sångbok blir inte sektio
nens kalasen speciellt roliga och med en
orolig sektionsverksamhet kommer in
gen att vilja lägga ned tid på sektionsar
bete och då dör sektionen och då kunde
man lika väl börjat på slöjdskolan istäl
let ...
Tack och lov är det ingen i SBK som
skäms för att vi har roligt på riktigt.
För det har vi!
Men inte nog med det: Vi har fak
tiskt fått in hela fem hela bidrag. Vi
tackar och bockar. Jamen det är ju helt
otroligt! På en sektion med i runda tal
fjortonhundra medlemmar har vi fått in
fem bidiag. Om de bidragen kommer
med? Ja, det vet ingen ännu. SBK
har sjungit igenom alla och med smicker
kommer man vart...

SBK efterlyser!!
SBK undrar om det finns någon på
sektionen som har kontakter i någon
elitserieförening (ishockey, allstå)? I
så fall prata med oss snarast. Här
finns nämligen ett upplägg...
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StURe och SNO

StURe är en Jenny
Här kommer lite studiesocial
information.
HELA SING-SING planeras byggas
om under sommaren. Alla institutio
ner kommer flytta ut för gott. Istället
kommer det bli lektionssalar i hela
Sing-Sing.

Vykortskampanjen

bara hoppas att det går lika bra den
här gången.

CSN flyttar
Från och med i höst kommer alla
KTHs studiemedelsärenden handhas i
Sundsvall.

Bravo!!! Minst 40 000 protestvykort
angående CSN-kortet kom fram till
regeringen. Förra gången man hade
en liknande kampanj kom ca 30 000
vykort fram. Då backade regeringen
och CSN-kortet fick vara kvar. Vi kan

Eftersom CSN kan vara ganska svåra
att nå på telefon kommer förhopp
ningsvis en handläggare med besluts
rätt att finnas på KTH ibland. Mer
info om det i nästa nummer.

Datorer och jämställdhet
Studiesociala utskottet på kåren (som
jag sitter med i) har fått i uppdrag av
fullmäktige (kårens "riksdag") att ut
arbeta förslag på två åsiktsprogram.
Dels ett angående datorfrågor och ett
angående jämställdhet (t ex vad vi
tycker om positiv särbehandling). Har
du några funderingar eller förslag på
hur kåren ska tycka i dessa frågor är
det NU du ska skrika till. Snart är det
kanske för sent. Beslut hur kåren ska
tycka i dessa två viktiga frågor tas i
fullmäktige.

Er StURe och tillika elev
skyddsombud, Jenny e92
StURe@elixir.e.kth.se

MrSNO

Godmorgon kära teknologer.

TILL VÅREN 1996 kommer det att
finnas en valbar miljökurs på fyra
poäng. Denna kurs kommer till
hösten 1996 att förläggas till det obli
gatoriska basblocket. Kursens ut
formning är inte klar ännu, men den
kommer att varå starkt elektro
anknuten.

Tentamina
Nästa år blir året indelat i fyra perio
der. Antalet tentor per period kom
mer att vara fler än jag utlovade i
förra numret. Vad som inte är klart
ännu är om vi kommer att ha tenta i
INDA-datalogi, numeriska metoder,
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elektrisk mätteknik och digitalelek
tronik.

Linjeutskottet
Vi beslutade att kursen krama din
dator skall ge 1 poäng och vara obli
gatorisk för E95:orna. Vi beslutade
om läro- och timplanen, dvs i vilka
perioder kurserna skall gå. Inga
större förändringar blev det. Ettan
kommer att börja med algebra och
envarre.

Funktionärsval
På terminens sista studienämnds
möte den 9 maj så skall följande
funktionärer i studienämnden väljas:

IS-nissa, TRIISar (10 stycken), år
�kursansvariga 1,2,3, ElVIS(p) samt
kockar (2 stycken).

Kandidering
Kandidering sker genom anmälan
på listor som kommer att sitta i Tol
van. Om du undrar vad dessa inne
bär så står det på kandideringslap
pama. Du får gärna komma och
prata med mig.

Fredrik Carlsson
StudieNämndens
Ordförande
SNO@elixir.e.kth.se
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Vad
händer
om
man
•
missar
en
•
••
ovn1ng
?•

Det är väl inte helt oväntat att
en insändarliknande artikel
ska publiceras om den tar upp
en möjlig orsak till E93 dåliga
tentaresultat..
Det finns väl fler teorier än verkliga
orsaker till dåliga tentaresultat, eller
hur? Här räknar jag upp ett par gamla
klassiker:
• Treperiodersystemet
• Dåligt påläst till tentan
• Otur
I den här artikeln presenteras en helt
ny (?) och fullständigt revolutioner
ande teori som inte alls motsägs av de
ovanstående klassiska teorierna, näm
ligen att det råder en viss hysteri
bland E93:or.

Rädd
Hysterin karakteriseras av rädslan att
missa en föreläsning eller en övning.
För visst är man rädd. Det ryktas att
hos vissa övningsassar går man bara
igenom de tal som är viktiga för tenta
men. Tänk om man väljer fel "asse"!
Vad skulle inte kunna hända då? Det
känns som om många av institution-

ema har blivit riktigt hyfsade på att
skrapa fram litteratur som saknar
lösnngsmanualer. Detta i syfte att få
oss elever beroende av schemalagda
övningar.

Ledighet
Jag betraktar KTH som en direkt för
längning av gymnasietiden. Är det
verkligen meningen att vi ska ha så
mycket schemalagd undervisning?
Vore det inte bättre om föreläsnin
garna utformades till att vara lite min
dre teoretiska. Föreläsaren kunde dra
fler exempel på tavlan.

Ansvar

därmed möjlighet att fördjupa sina
kunskaper. Man skulle få mer tid att
räkna och tänka själv.

Teorier
Jag vill bara passa på att påminna om
att denna artikelide' kommit till efter
ett flertal samtal och diskussioner
med E93:or. Det är inte helt osannolikt
om den här artikeln kommer att följas
av intervjuer med studievägledningen
och institutioner i nästa nummer av
den här tidningen.

Research: Johan Wistrand
Bild: Elektros scanner

Man har som teknolog ansvar för sin
egen studieuppläggning. Vi har redan
nu möjlighet att gallra ut föreläsnin
gar och övningar som vi inte vill gå
på. Hur många utnyttjar den fantas
tiska möjligheten?

Bäst
Ett möjligt scenario är alltså föreläs
ningar där fler exempel tas upp, öv
ningar som får karaktären av räknes
tugor och institutioner som ställer
upp med räknejourer m.m. Det här
skulle ge teknologen större frihet och
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Sporten

Intervju med månadens
idrottsprofiler
Peter Siljerud E-92 & Jonas Stenberg E-92
När det ännu fanns snö kvar
över vidderna gav sig två
Osquars iväg för att pröva på
något av det svenskaste vi har,
nämligen WASALOPPET.
VAD FÅR TVÅ kloka grabbar att
lämna det kära elektroområdet för att
tillsammans med tusentals andra
klämma lagg i kylan i de nordliga
skogarna? Vi högg dem för en förk
larande intervju efter loppet:
När bestämde Du dig för att ställa
upp?
P: Jag bestämde mig i oktober för att
göra en "Svensk klassiker", d.v.s. Wa
saloppet, Vätternrundan, Vansbro
simmet och Lidingöloppet inom en
tidsram av ett år. Lidingöloppet
sprang jag i höstas och när jag hörde
att KOT anmält sig till WASA, hängde
jag med.
J: Tja, det var på en tentapub för ett
tag sedan. Ett par kompisar till mig
snackade om att ställa upp, så jag
tänkte att det skulle jag också pröva.

Så ni åkte allihop?
J: Nä, de andra två kom aldrig iväg
(skratt).
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Hur har Ni tränat inför det här?
J: ca 70 mil skidor och lite vanlig
träning i form av styrketräning, simn
ing och löpning.
P: Förutom allroundträning åkte jag
ca 25 mil skidor, vilket nog var lite i
minsta laget.
Varför ställde Ni upp?
P: Jonas frågade ju mig och jag tänkte
att det är lika bra att få det gjort, så
man slipper höra att man har "gubb
komplex" när man är 40 om andan
skulle falla på då.

Vad var det första Ni tänkte på när ni
kom i mål? Något speciellt som
hände under loppet.
J: Jag minns inte, man var mest glad
att det var över....Visst ja, jag blev ju
omkörd av en kompis. Tyvär såg jag
inte att det var han förrän han spurtat
förbi.
P: Jag tänkte på min jämna slutspurt
mot en herre årgång -39 eller så. På
slutet var jag nog mest upptagen med
att försöka inte krocka och hamna
som något käckt inslag hos någon TV
kamera.

Hur gick det att ta sig ur sängen
dagen efter? träningsvärk?
P: Nja, lite stel i ljumskarna och lite
ont i foten. Fast det var inte så farligt.
J: Stelheten kan man nog tacka buss
resan hem för.

Vill Ni göra om det?
P: Nej, jag kan inte förstå folk som ty
cker det är kul 26 år i rad. I början är
det mest trängsel och på slutet upp
körda spår. Fast visst är det en up
plevelse. Man känner sig svensk på
något vis.
J: Kanske, fast inte nästa år.

Nya idrottsliga mål?
J: Hm, ja det är ju 10-mila snart.... och
kanske Maran en dag...
P: Vättemrundan, Vansbrosimmet
och Stockholmstriaden i sommar.
Trots att det är en prestation i sig att
genomföra W ASALOPPET kan vi inte
låta bli att fråga om tiden. Jonas hade
drygt 5 timmar och Peter 5 + lite till.
STARKT JOBBAT!

lldrottsnämnden

Aktuell spadställning
Trots idoga försök till misstänksam
revidering av spadlistan från vissa
studievägledare samt missuppfattnin
gen hos vissa styrelseelement över
flanerandets idrottsliga inslag kom
mer har LISTAN!:
E-OSQUAR

ÅR

Patrik Blidefalk 92
Anders Jonsson 93
Martin Bäcklund 92
Mats Johansson 94
91
Mattias Nyren
�l-örrnans:rla- 93
93
Love Beijer
Johan Ervenius 94
Nikolaj Hautaviita94
94
Mats Noren
Björn Aldenius 94
93
Emil Egerfjord
Alexander Engman92
Håkan Englund 94
93
Peter Szabo
Christian Braun 93
Niklas Meissner 94
92
Jonas Persson
Jonas Stenberg 91
Oskar Ahlberg 89
Stefan Andersson 94
Carl-Johan Grubbström
94
Erik Hansson
Daniel Ljunggren 94
Anders Wallander94
94
Claes Borovac
94
Mikael Ekman
90
Jan Brolinsson
Fredrik Carlsson 93
Andreas Haner 91
Klas Karlsson
94
Peter Lindblad 92
Gustaf Löfdahl 94
Erik Sparrman
94
Magnus Almqvist 92
Joakim Bergström 93
93
Klas Flodqvist
Magnus Hedin 93
Johan Hjort
93
Mikael Jansson 94
Tomas Nalsen
94
ÅR
E-OSQULDA
Anneli Johnsson
Anna Lundqvist
Katarina Nyqvist
Lollo l..angEn,kokl
Anna Strömbäck
Marie Lundström
Ann Lind
Åsa Skoog
Annica Jansson
Annika Kihlstedt
M-L Knutsson
Karin Sohlen
Tina Näsman
Petra Barkeby
A-M Löf

93
93
91
93
93
92
93
93
91
93
94
92
92
94
92

ANT PLAC
32
22
20
20
20
18
15
15
15
15
14
14
14
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11

3
5
6
6
6
7
8
8
8
8
9
9
9

10
10

11
11
10
10

9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8

I I : JA det e' våren : I I som
har kommit igen och med den
tentorna...
EMPIRISKT BEVISAT är att lagom
dos av studier och sol ger bäst resul
tat.

Anslagstavla
Vi har fått en egen anslagstavla i tol
van. Den finns i kopiatorrummet. På
den kan man få information om bla
extratentor och annat matnyttigt.

Tentamensanmälan
i
Tentamensanmälningssystemet
WWW fungerar nu i stort sett smärt
fritt. Några få har haft problem med
"försvunna" anmälningar. Nu är pro
grammet omgjort så att varje gång du
anmäler dig, kontrollerar det alla dina
anmälningar i databasen och listar
dem. Kontrollera noga att alla tentor
du anmält dig till är med! Du kan när
som helst kontrollera dina anmälnin
gar genom att välja alternativet "Kon
troll av anmälningar" på första valsi
dan. Här kan du även se din placer
ing. Placeringen görs 1-2 dagar efter
sista anmälningsdagen.
De flesta är ganska duktiga på att an
mäla sig, men det finns fortfarande en
del som slarvar. Under det här året
har vi varit ganska snälla och låtit
dem tenta ändå, men till hösten blir
vi tuffare. Ingen anmälan - ingen
tenta!

Gamla kurser
För E91 och E92 börjar det bli dags att
tentera av de kurser som gick i ettan
och tvåan. Eftersom de flesta kurser
har gjorts om till E93:oma kommer
tentorna för E-äldre snart ej längre att
ges. Det vore ju tråkigt om någon
skulle få göra om hela Diff&Int
kursen bara för att teorin inte är avk
larad.

Fyraperioderssystem
Till hösten kommer periodsystemet
att göras om igen. Vi kommer nu att
få ett fyraperioderssystem. Detta tror
vi kommer att fungera bättre på Elek
tro, dels därför att vi slipper en pe
riod som går över jul/nyår och dels
därför att fyra perioder ger större
chans att sprida ut tentorna.

Schemaläggning
Schemaläggningen jobbar just nu för
fulla muggar med ett helårsschema
som kommer i god tid innan hösten.

Om det gått knackigt
Vänta inte till hösten med att komma
och prata med oss om det har gått
dåligt. Desto tidigare ni kommer hit
desto fortare går det att reda upp era
problem. E94 och de som riskerar att
hamna i spärren samt alla andra är
hjärtligt välkomna.

Din favoritstudievägledning

Sommarkurs

ANT PLAC
67
42
27
18
18
13
12
12
10
8
8
8
8
8
8

StvlE informerar

1
2
4
7
7

10

Några till < 8 spadpoäng (Kolla
ELIN:s tavla)

Det kommer att ges en sommarkurs i
vågrörelselära. Tentamen kommer att
ges den 16 juni kl 9-14. Innan tenta
men blir det fyra räkneövningar. De
som inte har hemuppgifter sedan
förra året kan göra dessa med data
(Elektros hemtal från vt-94 kommer
att gälla tills kursen ges på nytt nästa
läsår). Det fyra första skulle vara inne
den tredje april, de fyra sista skall
vara inne den 15 maj.

Betygsutdrag
Vi kommer att få ett nytt betygsdata
system LADOK som skall komma
igång den 3 april. Förhoppningsvis
kommer det att fungera på en gång
men vi ber om överseende om det
strular lite i början.
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Funktionärer

P� F� F�
Då har vi åter kommit till den
spalt där funktionärernas liv
och leverne diskuteras. Sen
förra numret har inga direkta
flodvågor med åsikter ramlat
in men jag vet att dom finns!
I ETI NYTT FÖRSÖK att frammana
dessa tänker jag lite mer ingående gå
in på några av de förslag .�om kommit
fram. Läs och begrunda. Ar det bra el
ler dåligt? Spelar det ingen roll? Går
vissa saker inte att förändra? Nog
finns Ni där ute, oavsett sektions
engagerade eller inte, som har en
tanke. Även om det inte är en lösning
på ett problem så är bara e� f?, rm1:1le
ring av problemet ett steg 1 ratt rikt
ning. Tyck till, det är lätt i dessa dagar
när internet bedövar vår vardag:
pff@e . kth . s e
Jag vill påpeka för dem som håller sig
för att dela med sig av besk kritik, att
kontot där mailen hamnar bara är
mitt personliga. Ni kan därför vara
säker på att ingen behöver få veta
varifrån åsikterna kommer. Det vikti
ga är att det tycks !!!
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Detta avslappnade kör, som på kul
kan liknas vid Armada, har två för
delar. Dels får presumtiva funk
tionärer en möjlighet att ta reda på
om det verkar kul att vara funktionär
- och i så fall vilken post som kan pas
sa. Dels får funktionärerna en chans
att göra något tillsammans och träffas
i största allmärthet. Tror Du på iden??
Kom och testa själv den 25:e april!
Det andra förslaget är en form av
fixarkväll som ligger efter maj-SM.
Vitsen är även här av dubbel karaktär.
Det ena är att det är ärmu ett tillfälle
för funktionärer att umgås, nu medan
man utför sina vanliga funktionärs
sysslor - laga ploppomaten, sorterar
fakturor, byta akvarievatten. Det
andra är att den just nyvalde funktio
nären får ett tillfälle att träffa sin före
trädare och få lite tips och tankeställa
re till dess det är dags att ta över i
höst.

:,mm;;:;;::: x::x:�0+ •• .

För att få funktionärer att umgås mer
under givande former har två förslag
kommit upp som ska testas i vår. Det
första är en funkpub där funktionärer
finns på plats för att förklara vad dom
gör för andra sektionsmedlemmar.

Avslutningsvis vill jag säga att en
sammanställning av Enkäten hamnar
på tavlan i tolvan vid ploppomaten.

Projektledaren

HOFTORSKÄAfBETET
Torsdagen den 23:e Mars är
ett datum som kommer att gå
till akvarievärldens historia.
Denna vackra vårdag revolte
rade Serpatetrorna, de två
som fanns kvar. Orsaken var
den kontinuerliga decimering
av a1tfränder som av oförklar
liga skäl fortgått så länge en
fisk kan minnas. "Vi var 1 2
stycken från början och se på
oss nu", har Serpatetrornas
talesman Tetra Pak sagt i ett
uttalande. "Det är dags att ser
pa sig nu", höll hans bror
Tetra Brik med. Revolutionen
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tog formen av matstrejk och i
att bita små (men förargliga)
hål i akvariet. Det var droppen
som fick bägaren (läs akvariet)
att
rinna
över.
Hoftorskarna blev tvungna att
ge efter för fiskarnas gemensamma krav och lägga näsan i
blöt.
Åtgärder:

*

Totalrengöring av akvariet
från minsta smutspartikel.
Detta till malarnas förtret, vil
ka påpekade att de faktiskt
trivdes bättre med lite mat
rester på bottnen. De tröstade

sig dock med att det snart
skulle bli så där lagom gyttjigt
på botten igen.

* Ombyggnad av akvariet och

uppfixande av ny, jordad,
mysig lysrörsarmatur.

*

Ny alggrön bakgrund,
målad av den tidigare konstnären/hoftorsken "Nypon".
Huruvida dessa förbättringar
kan blidka fiskarnas krav kan
endast framtiden och ni, ärade
sektionsmedlemmar avgöra.
Hoftorskarna

____
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Marlborough Head

Var? Hörnet North Row och North Audley.
Guinnesspris: f2,00
Guinnesstemperatur: Lite kall.
Övrigt: Tja, vad ska man säga? En ordinär engelsk pub, vilket betyder mysig träinredning och stoppade soffor. Alltså
betydligt bättre än vilken svensk pub som helst.
Bilden visar ingången samt den fina skylten och en del blomsterarrangemang.

ffo'itj
1a(ider necesse fest

est!

Örjan Sniis

Ar du Inte "riktig" fadder för att du har för manga omtentor I höst?
oa är du dlrektkvallflcerad som restfadder!
Bli festfadder, gä pa sko)lga panvn och sJälvklart finns ett festtaddermärke.

Alla kan bli lestladdrar, utan krav på engagemang.
Häll utkik etter reklam för festfadderkonferensen, ett panv för dig!
Festtöl1addrar är Mle & Henke (mle@e.kth.se, strandbe@ellxlr.e.kth.se)
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Skärpning
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Det snackas för mycket
på före läsning arna
E93 har rykte om sig att vara
en stökig årskurs. Det värsta
med detta rykte är att det till
alldeles för stor del är sant.
Hur länge till kommer våra
lärare att acceptera detta? Här
illustrerande
några
följer
exempel.
MÅNGA ÄR FÖRELÄSNINGARNA
som ackompanjeras av prat från del
tagande teknologer. I en hel del av
fallen berör snacket saker som inte
har det minsta med föreläsningen att
göra. Så länge detta snack kan in
skränka sig till diskreta kommentarer
till grannen, är det helt OK . Men när
föreläsningen störs är det helt fel. Dels
är det oförskämt mot föreläsaren och
dels är det oförskämt mot kurskamra
ter som försöker koncentrera sig på
föreläsningen. Om man inte lyssnar
på föreläsningen, vad gör man då
.. ?
dar.

Sen ankomst - tidig avgång
En försening kan drabba vem som

Undertecknat av:
-Mikael Amelin
Johanna Bergstrand
Carl Bråkenhielm
Fredrik Carlsson
Alexander Engman
Martin Franzen
Mardjan Haghighat
Jonas Hedberg
Kathrine Hogseth
Lars Holmgren
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helst. Det är alltså inte något problem
med ATT folk kommer för sent, utan
HUR folk kommer för sent. Vissa gör
inga försök att dämpa sig, utan knal
lar helt oberörd in i salen och ber allt
för ofta halva raden att resa sig, så att
personen i fråga kan sätta sig i mitten
av salen. Detta skapar ett stort oros
moment, och stör därmed föreläs
ningen. Det man istället bör göra om
man kommer för sent, är att gå in lite
tyst och sätta sig ganska långt bak på
kanten. Om ingen kantplats är ledig
kan man antingen stå längst bak och
lyssna eller gå ut och vänta till rasten.
Om man ska gå tidigt från en föreläs
ning kan man packa ihop sina saker
tyst, och sedan diskret gå ut ur salen.
Man bör givetvis sätta sig på en
kantplats.

Följder
Följderna av alla dessa störningsmo
ment kan bli nog så illa. Det är dess
värre redan nu ett faktum att lärare
flyr Elektro. De vill helt enkelt inte
undervisa oss. Om ryktet sprider sig
till alltför stora delar av lärarkåren,

Magnus Holmgren
Christer Jansson
Thomas Johnson
Anders Jonsson
Annika Kihlstedt
Thomas Kinnman
Jonas Kotander
Johan Kwarnmark
Stefan Lindblad
Anna Lundqvist
Fredrik Melin

kan följden bli att inga lärare egentli
gen vill undervisa på Elektro. Vi kom
mer i så fall att som lärare bara få en
aldrig sinande ström av vikarier och
lärare som inte har nåtts av ryktet.
Detta är allt annat än bra. Låt oss för
söka förhindra det.

Information
En annan sak som är lite olustig är
när teknologer från diverse sektions
föreningar vill informera om saker
och ting. I många fall stönar då större
delen av teknologerna fram ett "NEJ!".
Detta är inte särskilt vänligt mot ens
sektionskamrater som vill informera
om arrangemang och dylikt. Även om
man inte är det minsta intresserad av
det som sägs, kan man visa lite hän
syn mot sina informerande kamrater.
Följden av detta kan annars bli att
ingen vill informera oss om vad som
händer på sektionen.
Låt oss tillsammans försöka bli en års
kurs som är roligare att ha att göra
med!

Cecilia Ohlsson
Thomas Rylander
Mattias Sandström
Charlotta Sigrand
Henrik Strandberg
Peter Szabo
Mie Sörqvist
Ulf Wallentin
Stefan Werner
Johan Wistrand
Björn Ållebrand

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

The new broadband technology is changing the shape of communication between people. Soon we
will all have free access to voice, data, text, image and video via public networks. 24 hours a day.
At home and at work - anywhere in the world. How we use this is limited only by our imagination.
Ericsson recognised the need to harness this vast potential early on. We invesced heavily in research.
And out of our vision of a global information sociery has come technology that serves the indivi
dual's needs, while helping our cuscomers open up new business opportunities.
Ericsson's approach to broadband communication is comprehensive. Ar its core is an ATM broad
band system for all sizes of switching, transport and access nodes. This system permits the rapid,
economic development and inuoduction of new variable bandwidth, multimedia, interactive
broadband services for business and residential users.
70,000 Ericsson employees are active in more than 100 countries. Their combined expercise in
swirching, radio and networking makes Ericsson a world leader in telecommunications.

Telefonakciebolagec LM Ericsson, S-126 25 Stockholm, SWEDEN.
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Skregg...

The ZZ Top Story
eller
Sagan om de skrendarlösa skreggen
Känns låttitlar som Sharp
Dressed l\1an och Sleeping
Bag igen? Om inte så har du
lyckats undvika tre herrar med
anknytning till skägg. Nej, det
är inte DKS jag talar om, de är
ju nio herrar och två damer
(utan skägg). De jag talar om
är den amerikanska trion ZZ
Top.
URSPRUNGET TILL ZZ Top finns i
Texas i USA. Det var här som William
.Frederick Gibbons (även känd som
the Reverend Willie G., Worthless
Willie eller rätt och slätt Billy) föddes
den 16 september 1949. Nästan 15 år
senare, 1963, fick Billy en gitarr av
sina föräldrar. En tid efter detta spe
lade Billy i bandet The Coachmen.
Denna grupp splittrades 1967. Billy
och trummisen i The Coachmen, Dan
Mitchell, slog sig då ihop med Don
Summers och Tom Moore och bildade
gruppen The Moving Sidewalks.

Splittring
Gruppem gjorde sig känd i trakterna

Gitarristen Billy Gibbons (t.v.) och basisten Dusty Hill (t.h.) gör ett fdrsök att
strypa trummisen Frank Beard.
kring Houston genom att använda
fyrverkier i sin show, ofta på ett allt
för entusiastiskt och stundtals livsfar
ligt sätt. De fick senare vara förband

Gruppen under turnen efter Recycler. Dusty Hill (t.v.) gillar Elvis Presley, vilket
syns i denna bild.
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till Jimi Hendrix på en av dennes
korta turneer i södern. Bandet split
trades 1969, då två av medlemmarna
blev inkallade i armen på grund av
Vietnamkonflikten. Strax innan split
tringen hände det som var det riktiga
startskottet till det som blev ZZ Top.
Billy kontaktades av en man vid
namn Bill Ham, som ville bli hans
manager. Gibbons gick med på detta
och de båda påbörjade genast arbetet
med att sätta ihop en ny grupp, med
Gibbons som centrumpunkt. De
övriga två gruppmedlemmarna blev
Dan Mitchell från The Moving Side
walks, och Lanier Grieg på keyboard.
De registrerade sig den 20 juni 1969
som ZZ Top. De spelade senare
samma år in sin första singel, som bar
namnet Salt Lick. Ett kort tag efter
detta kom Billy och Dan överens om
att Lanier inte höll måttet. Han skyffl
lades ut ur gruppen på ett kanske
något bryskt sätt. Billy och Dan slu
tade, och startade sedan gruppen på
nytt. De behövde nu en basist, och ht
tade en sådan i The Chessmens förre
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basist, Billy Ethridge.
Ethridge var en bättre musiker än
Grieg, men hade sina brister. Han var
en människa som inte tog kritik från
någon om något. Det hankade sig
fram ändå, tills dess att Gibbons och
Ethridge inte tyckte att Mitchell pas
sade in längre. Han insåg detta och
slutade i gruppen för att arbeta med
sin herrklädesbutik. Gruppen be
hövde nu en ny trummis. Ethridge tog
här till ett fult knep för att få den
trummis han ville ha. Han spelade
medvetet dåligt på uttagningarna,
förutom då Frank Beard spelade.
Beard och Ethridge kände varandra
sedan länge, och stod nära varann i
tycke och smak. Beard blev efter ut
tagningarna ZZ Tops nye trummis.

Basbyte
ZZ Tops spelningar var i början gan
ska lågbudgetbetonade. Som exempel
gick en av dem gick av stapeln i en
herrekipering. Detta tillsammans med
avsaknaden av rikedomar fick till slut
Ethridge att lämna gruppen. En ny
basist behövdes då ögonaböj. Här tog
Frank till samma trick som Ethridge
en gång gjorde för att få med Frank.
ZZ Tops nye basist blev Dusty Hill,
som tidigare hade spelat i bandet
American Blues tillsammans med
Frank. Bandet var nu komplett.

Små konserter
Misslyckade spelningar var dock in
get som bara försvann. Här följer ett
exempel.
En radiostation i Houston utlyste täv
lingen Win ZZ Top For A Day, där
priset var att få ett kalas för 50 per
soner, där ZZ Top spelade. Vinnaren
av detta pris visade sig dock vara en
14-årig pojke, som inte tordes bjuda så
många vänner. Lokalen var inte heller
särskilt inspirierande; ett konferens
rum i övervåningen av ett köpcen
trum. ZZ Top spelade ändå, och po
jken verkade vara ganska nöjd vid
konsertens slut.

Stor tume - långt uppehåll
Efter detta gjorde ZZ Top ett uppehåll
på ungefär tre år. Orsaken till detta
var att ZZs skivbolag, London Re
cords, givit ut en skiva vid namn Best
Of ZZ Top, minst sagt utan managern
Bill Hams välsignelse. Ham bröt då
med London Records och tog med sig
ZZ Top till Warner Brothers. Under
.
detta uppehåll påbörjade Billy och
Dusty det som skulle bli gruppens
igenkänningstecken, skäggen.
Deras första skiva efter uppehållet var
den annorlunda Deguello. På denna
skiva spelade ZZ Top saxofon. Efter
denna album kom gruppens defini
tiva världsgenombrott, Eliminator.
Den blev en riktig monsterhit, och sär
skilt kända blev låttrion Gimme All
Your Looin', Legs och Sharp Dressed
Man. Efter Eliminator har gruppen gi-

vit ut fyra skivor: Afterburner, Recy
cler, Greatest Hits och Antenna. De har
också hunnit med att medverka i en
film. I Tillbaka till framtiden III spelade
de orkestern vid byfesten. Deras låt
Doubleback, från Recycler, var också med
i Soundtracket. Alla ZZ Tops album är
klart rekommendabla. Det finns små
mästerverk på varje platta.

Ulf Wallentin
P.S. För alla nätsurfare som vill veta
mer om ZZ Top kan jag varmt rekom
mendera
URLen:

http:/ /www.cen.uiuc.edu/-pz3900/zztop.html

P.S.2 För alla icke-nätsurfare som vill
veta mer om ZZ Top kan jag varmt re
kommendera boken Sharp Dressed Men
av David Blayney. Blayney arbetade
som roadie åt ZZ Top under perioden
1969 - 1984.

.,.

Stora konserter
ZZ Tops första riktiga storkonsert var
den i ZZ Top-kretsar välkända ZZ
Top's First Annual Texas Size Rompin'
Stompin' Barndance And BarB.Q. Pub
liksiffran var 80 000, och den blev en
riktig braksucce. Den följdes av en
tume över fem städer i Texas, som
fick namnet The World-Wide Texas
Tour.

Promotionvykort får Pincushion, fårsta singeln frdn albumet Antenna.
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Dax i8en för...

ETTANS SPEX

Det är den tionde mars. Klock
an börjar närma sig 17.00 och
folket börjar välla in i kårmat
salen. När börjar spexet?
Syftet med ettans spex, eller som
det också kallas, Afrättningen, är
att avliva Skaenderiet. Ja, så när
som på ÖSK som ju dör på
nOllegasquen.
Tradition är också att spexet inte
skall vara så bra, och årets spex var
inte helt undantaget regeln. Men
som en person uttryckte sig efteråt:
' När man på scen inser att skämtet
man just säger inte kommer gå
hem, har man två val: Antingen
blir man nervös, stakar sig och
spelar dåligt, eller så ler man bara
bredare och gör sitt bästa. Ni hörde
till den senare kategorin'
Djungeltoken?
De glada Ettan hade i år valt att få
Kipling att rotera i sin grav, genom
att låta spexet vara inspirerat av
Djungelboken. Handlingen förl a 
des till KTHs djungler, där den
nyintagna Mowgli förtvivlat för-

sökte anpassa sig. Han mötte
många kul figurer, bl a pantern
Bagheera · och ett gäng vargar (fad
drar) som försökte hjälpa honom
till rätta, men han mötte även Björ
ne Baloo som liksom i filmen upp
manade Mowgli att njuta av livet
och inte bara gräva ned sig i pro
blem.
Mitt i allt detta så skulle Ettan taga
DKS av daga, och det på ett så ro
ligt sätt som möjligt. Problem upp
stod dock när Ettan fick för sig att
DKS enbart kom dit för att förstöra
spexet och förnedra Ettan. Resulta
tet blev att spexet skrevs om så att
skaendarne skulle säga och agera
så lite som möjligt. Det var lite
synd eftersom DKS inte hade nå
gra sådana intentioner. Men pro
blemet kunde vid flera tillfällen åt
gärdas och skaendarne fick visa att
de är roliga. Särskilt kunde märk
as: Jörgen och Janne som Tarzan
och Janne, samt Henrik som sni
gel.
Middag
Efter ettans spex, bjöds betalande

Härmar han Arnold eller en strippa?

på en förtrollande tre-rätters mid
dag. Middagen bestod av kalas
skinka med melon följt av grillad
kolibri med currysås (kalascurry
förmodligen) samt som avslutning
exotisk frukt med glass. Ett och
annat glas (En hel del) slank väl
ner under måltiden. Smarrigt tyck
te gästerna.
Erik var som vanligt frequensnor
mal och hade stort sjå med att hålla
reda på den uppsluppna försam
lingen. Det pladrades och väsnades
hela tiden och efter flera vänliga
och några ovänliga försök att få
folk att sluta prata, valde han till
slut att bryta taffeln redan klockan
halv nio.
Festen börjar

Sprit livar upp humöret och är bra for hjärtat. Christine håller med.
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Eftersom osqplatoon, som för
kvällen stod för DJ:andet, inte an
lände förrän niotiden blev det en
halvtimmes djungeldans i BPA
gasquen innan dörrarna till lilla
gasquen slogs upp.
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OCH FEST

Stämningen på dansgolvet var
stundtals hög, stundtals frånvaran
de. Oftast var det baren som locka
de med sin enormt fina utsmyck
ning.

fram och tillbaka längs linjerna ett
par gånger

Ett bra tips till er som vill slippa
städböter, är att låta Maskin ta över
lokal�rna så att ni slipper visitatio
nen...

Avslutning
Festen tog slut ovanligt tidigt. Det
ta förmodligen på grund av att
även Kemi hade fest denna kväll.
Ryktet går att en. viss festfadder
fick se maten igen, till levande mu
sik på väg till Kemi...
Nästan alla spexare hade supit sig
fulla på festen och ragglade nu he
måt. Några av dem, inga namn,
somnade på tunnelbanan och åkte

De flesta gästerna var borta redan
vid ett-tiden, vilket förstås var till
glädje för de ivriga och städsugna
kalasnOllan med extra-personal,
soni ordnade kalaset

Text: Nicklas Löf
Bild: Björn Guillemaut

Äsa var med nu ocksd ..

Tjugofyra titntnars kryssning i Tolvan
Den 31 Mars var det äntligen
dax för 24 timmars kryssning
en.
Båten lade ut och baren öppnade
vid 12.00. Glad musik spelades
upp i högtalarna, och baren i 1 2:an
var utrustad med en prislista om
räknad, både i svenska kronor och
finska mark. Kapten Erik Bohman
assisterad av diverse medhjälpare
hade nu ett dygn på sig att servera
så mycket öl som möjligt.
I början var de gäster som bordat
1 2:an lite försiktiga med att bestäl
la öl, men sen kom kommersen
igång.
Under tiden stod personalen och
lagade mat; det skulle bjudas på
Chili, en Chili som för övrigt var
god.
Tiden flöt vidare, maten var äten
och vid borden började det samta
las mer och mer. Stämningen blev
allt mer gemytlig och jag började

bli uttråkad. Men då kom rädd
ningen. Ett par personer hade lånat
plastbollar från Mc Donalds i Riss
ne och kom nu bärandes på fyra
stora plastsäckar fulla. Ögonen
började lysa på flera kryssare. Det
skulle bli bollhav !

mor på en sjömansgrav" .
"Den kan man sjunga om och om
igen.", sade han. "Man höjer bara
rösten ett halvt tonsteg varje gång.
Och när man inte klarar mer sänker
man en hel oktav och börjar om
igen."

Kopiatorrummet
ommöblerades
för att bereda plats, en provisorisk
boll-stoppar-barriär sattes upp och
bollarna hälldes ut.
Till en början tittade folk oroligt på
varandra, skulle de våga. Men de
vågade och snart var hela rummet
fyllt av kringkastade bollar i glada
färger. Det märktes att detta var
något de flesta längtat efter länge.

Jag anlände igen kl. 12.00 dagen
efter; den tid som kryssningen
skulle vara över. Men jag kom för
sent. 1 2:an var städad och bollarna
upplockade och sorterade i färger
(Bra gjort! Ni måste kämpat hela
natten). Kvar var bara en trött kap
ten, några ur personalen samt två
sovande personer i legationsrum
met.

Kvällen gick vidare. Själv blev jag
trött och avvek från platsen, men
enligt en tillförlitlig källa hände se
dan detta:

Text: Nicklas Löf
Bild: Nej, tyvärr!

Det serverades pizza och sjöngs
karaoke. Min källa hade velat stäl
la upp med "Det växer inga blom-
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Emissionen gör ett

Starköistest

På marknaden har på senare tid ett antal nya öl börjat att flöda över riket. Det gemensamma för
dessa öl är att de har en alkoholhalt som vida överstiger den normala 5.5%, nämligen 6.2% till
9.0%. Ett urval av systemets sorti ment presenteras här nedan tillsammans med testpanelens om
dömen. Vissa typer av öltilltugg har också avsmakats.

:i: 1111:

...
•·-:- •- ·-·fuifr165tl
·-·- - - -:- - - - - - - -·-· - ·-·
:

Ölskummet smakade inte bra, utan
hade en klar bismak av metall och
till råga på allt skummade ölet my
cket. En mycket ljus öl med klart
amerikansk färg (dvs ingen färg
alls) . Smakar som en mysko Budwei
ser, men lite sötare. Något beskare
än lättöl vilket blir trist i längden.
Smakade inte starkt i alla fall vilket
kanske kan ses som positivt. Tyvärr
lika ljus som plastmuggarna. Om
dömet blev inte ens god gratis och
panelen gav slutbetyget 1.86.
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Frisk doft av hjortronmyr sprider sig i
munnen. Lätt spritsmak sprider sig i
hjärnan. Inte bra, men något bättre än
Elephant, dock känns ingen större
skillnad mot vanligt Norrlands Guld,
det är bara kinderna som blir rödare.
MacOS?
Fick dock det eminenta betyget 2.14.

Calypsokorven
Punktvisa kryddor. Perfekt till ölen,
man måste släcka branden i munnen.

Lambadakorven
God, men inte helt ofarlig i styrkan.
Vinner med tiden - går om och lägger
sig längre bak i svalget. Köttig, sen
inte flottig. Dödade lite spritsmak bra till Norrlands 7,0. Inköps vid Vivo
huvudsta (om man hittar dit)
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Mycket skum, som luktar illa. Flas
kan måste blivit felbuteljerad med
rakvatten istället för öl. Rasmus
trodde att det var rakvatten och bad
dade genast in kinderna. Ölet
.smakar rengöringsmedel, och pan
elen var rörande enig om att alla
hellre dricker Elephanten. Vad
hände ? Kom vi till apoteket istället
för systemet ? Snygg flaska som kan
användas som vas, men diska flas
kan noga för blommornas skull. Det
enda positiva som kan sägas var att
bäst-före datum var angivet i binär
form (ölen gick ut år 110100). Ölet
luktar som metall i rakvatten. Är det
meningen att man skall dricka det
eller tvätta bilen med det ? Prover
har sänts till kemikalieinspektionen
och vi väntar med spänning på deras
analys. En enig panel vägrade sätta
betyg på denna usla produkt.

------------------ iiiiiiiiii�
-----'---'"'

Jästsatsen finns kvar i botten. Söt öl
med jästdoft. Fruktig, smakar lite
hallon och absolut inte öl. Trots utsa
gan i katalogen finns det inte mycket
beska, men desto mera sötma. Ett
gott matöl, passar utmärkt till exem
pelvis sjömansbiff. En måltidsdryck
som kan ses som en blandningen
mellan hallonsaft och Pripps Blå. Pa
nelen gav slutbetyget 3.0. Ett klart
konstigt medelöl.

Spritdoften ångar ur denna flaska. Pa
nelens omdömen blev: inte säreget,
smakar Pripps Blå. Drickbart, men in
get man skulle köpa själv. Känns som
Laholmsbuktens vatten, lite dybotten.
Borde omgående döpas om till La
holms Vatten. Smaklös då man jämför
med Norrlands 7,0. Fick slutbetyg
2.86 av panelen.

En Pripps är ju ändå alltid en Pripps
och omdömena blev därefter: Luktar
som standard-Pripps. Slår Elephanten
med snabellängder. Helt okej. Mycket
bra. Fylligare Pripps-smak än Pripps
Blå. Saknar positivt nog helt sprits
maken och smakar trots sin styrka
som en vanlig Pripps-öl. Fick slutbe
tyg 3.43.

Vit chimay gjorde skäl för namnet
genom att skumma våldsamt. Bättre
smak än den röda, men sämre. Fruk
tigare - hallonöl. Besvikelse munkarna har tappat sin smak.
Sämst av trion. Rekomenderar tesil
för bottensatsen skull. Bör hällas
upp och stå för bottensatsen skull.
Instruktionen på flaskan anger at
ölet bör stå en stund före förtärande
vilket kan kännas svårt om man är
törstig. Slutbetyg blev ett fruktigt
2.29.

Luktar Åbro, men inte sprit. Smakar
som en Åbro Fat. Viss smak av såg
bock infinner sig. Ingen hit den heller,
men bättre än Elephant (konstigt att
så många öl är det). Drickbart. Fick
panelens något låga betyg på 2.43.

Orval. Testets värsting.

!i §itlil�ä:l�ifflm� : [:
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Mörkare än övriga chimay. Helt
okej, Segflytande öl med juste färg.
Dock är blå chimay inget man skulle
ut och köpa frivilligt. Olen funkar
bra om man vräker i sig många salta
pinnar. Dock godast av de tre Chi
mayerna. En kompis vid darttavlan,
som saknar den karakteristiska
spritsmak som verkar förfölja dessa
starka öl. En bränd smak istället för
beska. Slutbetyget blev förvånande
3.86. Bäst i testet, Hurra !
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Pellefanten luktar gammal dansk
bryggeriarbetare och smakar sprit
som en explorer. Enda anledningen
att köpa dylikt gift är att den är billig.
Definitivt ingen hit, inte ens med god
vilja kan man säga att den är bra. Pan
elen ger betyget ett @. Efter viss
tvekan nådde den upp till 1.14 i deci
malt betyg.

Chimay (Blå). Testets mumsing.
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It's ...

The Dead Parrot Sketch

Eftersom Ulf Wallentin gick
och blev Che har han inte tid
att skriva underbara artiklar
som "lt's...". Därför följer här
en av de b ästa sketcher Monty
Python har gjort. Håll till godo
A CUSTOMER enters a pet shop.
Customer: 'Ella, I wish to register a
complaint.
(The owner does not respond.)
C: 'Ella, Miss? Owner: What do you
mean "miss"? C: I'm sorry, I have a
cold. I wish to make a complaint!
0: We're closin' for lunch.
C: Never rnind that, my lad. I wish to
complain about this parrot what I
purchased not half an hour aga from
this very boutique.
0: Oh yes, the, uh, the Norwegian
Blue...What's,uh...What's wrong with
it?
C: I'll tell you what's wrong with it,
my lad. 'E's dead, that's what's
wrong with it!
0: No, no, 'e's uh,... he's resting.
C: Look, matey, I know a dead parrot
when I see one, and I'm looking at
one right now.
0: No no he's not dead, he's, he's re
stin'! Remarkable bird, the Norwegian
Blue, idn'it, ay? Beautiful plumage!
C: The plumage don't enter inta it. It's
stone dead.
0: Nononono, no, no! 'E's resting!
C: All right then, if he's restin', I'll
wake him up! (shouting at the cage)
'Ella, Mister Polly Parrot! I've got a lo
vely fresh cuttle fish for you if you
show... (owner hits the cage)
0: There, he moved!
C: No, he didn't, that was you hitting
the cage!
0: I never!!
C: Yes, you did!
0: I never, never did anything...
C: (yelling and hitting the cage repea
tedly) 'ELLO POLLY!!!!! Testing! Te
sting! Testing! Testing! This is your
nine o'clock alarm call!
(Takes parrot out of the cage and
thumps its head on the counter.
Throws it up in the air and watches it
plummet to the floar.)
C: Now that's what I call a dead par
rot.
0: No, no ..... No, 'e's stunned!

18

Det underbara Monty Python-gänget (härfrån "The dirty /ork scetch ")
C: STUNNED?!?
0: Yeah! You stunned him, just as he
was wakin' up! Norwegian Blues
stun easily, major.
C: Um... now look...now look, mate,
I've definitely 'ad enough of this.
That parrot is definitely deceased, and
when I purchased it not 'alf an hour
ago, you assured me that its total lack
of movement was due to it bein' tired
and shagged out following a prolong
ed squawk.
0: Well, he's ...he's, ah... probably pi
ning for the fjords.
C: PININ' for the FJORDS?!?!?!? What
kind of talk is that?, look, why did he
fall flat on his back the moment I got
'im home?
0: The Norwegian Blue prefers kip
pin' on it's back! Remarkable bird,
id'nit, squire? Lovely plumage!
C: Look, I took the liberty of exarni
ning that parrot when I got it home,
and I discovered the only reason that
it had been sitting on its perch in the
first place was that it had been NAI
LED there.
(pause)
0: Well, o'course it was nailed there!
If I hadn't nailed that bird down, it
would have nuzzled up to those bars,
bent 'em apart with its beak, and
VOOM! Feeweeweewee!
C: ''VOOM"?!? Mate, this bird

wouldn't "voom" if you put four mil
lion volts through it! 'E's bleedin' de
rnised!
0: No no! 'E's pining!
C: 'E's not pinin'! 'E's passed on! This
parrot is no more! He has ceased to
be! 'E's expired and gone to meet 'is
maker! 'E's a stiff! Bereft of life, 'e
rests in peace! If you hadn't nailed 'im
to the perch 'e'd be pushing up the
daisies! 'Is metabolic processes are
now 'istory! 'E's off the twig! 'E's
kicked the bucket, 'e's shuffled off 'is
mortal coil, run down the curtain and
joined the bleedin' choir invisibile!!
THIS IS AN EX-PARROT!!
(pause)
0: Well, I'd better replace it, then. (he
takes a quick peek behind the coun
ter)
0: Sorry squire, I've had a look
'ro�nd the back of the shop, and uh,
we re right out of parrots.
C: I see. I see, I get the picture.
0: I got a slug.
(pause)
C: (sweet as sugar) Pray, does it talk?
0: Nnnnot really.
C: WELL IT'S HARDLY A BLOODY
REPLACEMENT, IS IT?!!???!!?

Monty Python

------------------ eiöiiiiiii�

Det ryktas att ...

.. .föreläsaren åkallar de högre satserna .
...C ++ är väldigt const-igt.

...Magnus vågade.

...Martin var orakad.

...datoranvändare & Esquaderseglare må bäva för Emissionens för-rövare.

Vad säger Osquar?
'/

jI
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Äntligen en kreativ
bildtävling i Emissio
nen! Tävlingen går gi
vetvis ut på att fylla i
· med
� pratbubblan
lämpligt val av skojiga
ord.

När man har kommit på en skojig
fras att sätta in i pratbubblan mailar
man den till:
emi ss ion@e . kth . se

Om responsen blir god kommer nä
sta nummer att innehålla en ny sko
jig bild att associera till.

Lycka till

"Mr. Osborne, may I be excused1 My brain is full."'

Titelhjälp
Apropå titlar som kan bli konstiga i översättning trycker vi här
lämpliga förslag för det internationella visitkortet. Observera
att man har olika titlar i Storbritannien och USA trots att man
(i alla fall i stora drag) talar samma språk. Nu ska väl ingen be
höva göra bort sig genom att skriva "VD ass". Källa är Resor &
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Hört på övning i dig. el: "Fan, man skulle ha blivit bagare istället!"
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ABB är redan ett av Sveriges
största mj ukvaruföretag

- guldsits för
datatekniker !

Har du märkt hur ABB förvandlats till ett mjukvaruföretag?
Vad vore moderna tåg, robotar, kraftverk och styrsystem utan pro
gramvara - ingenting! I många av ABBs produkter och anlägg
ningar står faktiskt mjukvaran för den största delen av förädlings
värdet.
Som datateknolog ser du snabbt att ABB ligger långt framme
inom expansiva områden:

• REAL TIDSPROGRAMMERING. Snabba algoritmer, effektiv programkod och data
kommunikation samt ögonblicklig presentation av information är ett måste i våra
produkter.
• MÄNNISKA-MASKIN KOMMUNIKATION i form av fullgrafiska bildskärmar med
fönsterfunktioner, multi-tasking, integration av ljud och rörliga bilder mm ställer
krav på bra, standardiserade grafiska gränssnitt.
• DATABASER. Vi anpasar våra produkter till databaser som Oracle, Sybase, Object
Store m fl, och tar fram rapportverktyg för kalkylprogram som LotusNotes och Excel.

Pör l, ntresserade clalatekneloger:

Stephan Norrf1Plan, 021-32 42 2:8, och Arvind Vasu,
001 -32 37 32, berättar gärna mer om vilka arbets
uppgifter du kan se fram emot inom ABffi.

För infor111J.ation @f:fl A�B i stort - sk:6v t111 ReiJo Pqlola.
AfBB $'wpporrt Ailll/PB. 721 '83 Västerås.

• MODERNA SYSTEM· OCH PROGRAMMILJÖER. Fräscha
kunskaper om Client/server-teknik, UNIX, Windows,
WindowsNT, OSF/Motif, C och objektorienterad program
mering i C++ är alltid av intresse.
• INTERNET. Informationsutbytet via Internet växer lavinartat.
ABB har tagit fram en egen World-Wide-Web server (WWW) där
fakta om koncernen, dess bolag och produkter presenteras.

Oavsett om du vill arbeta med projektledning, datordrift och -övervakning, inte
gration av fristående programvaror, utveckling av egna programvaror eller systemering
är valet enkelt. Vänd dig till ABB.
Vi pratar inte bara, vi anställer också!
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