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Så var det då dags för det sista numret innan som
maruppehållet. Den här gången blev det i alla fall
inte så tunt. 36 fullsmockade sidor med informa
tion, reportage och förhoppningsvis lite annat
kul/intressant.
JAG SKULLE VILJA rikta ett stort tack till det här numrets
specielle medarbetare Stefan Petersen, E-92. Han har skrivit
ihop tre artiklar, vilka tillsammans finns på 4,5 sidor i detta
nummer! WOW! Vilken kille! Mera sån't!
Jag vill också passa på att varna för att Emissionens WWW
sidor ,åtminstone till viss del, kommer att vara otillgängliga
under cirka 6 veckor av hästperioden. Gissa vad det beror på?

Ha en trevlig sommar (det kommer nog jag att ha),
Uffe
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B.B. KING. Har gjort många blues-klassiker, till exempel Everyday I
Have The Blues och, på senare tid, I'm Moving On. På bilden ses han
traktera sin gitarr, som han döpt till Lucille.
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Årgång 30
Utgivningsdatum:
17/5

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 3118
emission@e.kth.se

Adress:

Besöksadress:
Telefon:
E-mail
WWW:
http:/ I www2.e.kth.se/ esekt/ org/ emission/
Tryck:
Axept
ReklamproduktionAB
Upplaga:
1000 exemplar
Nästa manusstopp: 6/9 (preliminärt)
UFO?
Använd pannan

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

E-94
730 24 06
E-93
38 31 68
E-94
84 80 74
E-94
80 33 92
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 82 47
E-94
746 77 07
E-93
695 06 50
E-92
83 76 95
E-91
749 04 02
E-92
756 89 01
E-92
749 57 74
E-93
14 36 07

Hur lämnar man in manus?

Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidning
en. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för
manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAIL till
EMJSSION 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 välkomna. 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.

____

eiöiiiiiifi �

.___,,,

Ordföranden skriver åt
massorna
Hej massorna. Jag hoppas att
massorna njuter av de sista
veckorna i skolan. Snart slutar
vi nämligen.

den enormt fint arrangerade och ge
nomförda balen samt efterkör.
Enormt bra gjort. Tack ska ni ha.

JAG HOPPAS ATT ni gick på vår
balen. Den var verkligen mycket trev
ligt! Vinterträdgården på Grand Hötel
var enormt stämningsfull och p a m 
pig. Maten fullkomligt suverän. Fak
tiskt helt enormt god. Vinet likaså.
Och vi fick fina presenter av våra gä
ster från Handels, Juridiska förening
en, Datasektionen och vår kära vän
ner i Västerås.
Till exempel fick vi 300 (!) mycket
snygga tallrikar av Christian Storck
på Enea Data. Tack så hemskt mycket!
Jag hoppas att de kommer att använ
das flitigt på fina kalas, och förväntar
mig att de finns kvar om 50 år.

När ni läser detta har det varit SM.
Jag förväntar mig att en stor del av
massorna var där. Det var ju nämli
gen val-SM! Jag hoppas att ni är nöj
da med den nya funktionärskåren.
Och kom ihåg att det aldrig är för sent
att komma och hjälpa till. Kom till
mig om ni har någon ide eller vill hjäl
pa till, så ska jag se till
att ni hamnar rätt i
sektionens myriader
av
underorganisa
tioner.

Styrelsen delade även ut ett silver
epsilon till någon som verkligen för
tjänade det: Nämligen Staffan "Ny
pon" Nyström. Han med PFF ni vet.
Grattis!
Jag vill även passa på att tacka PR för

fysik 1970, och så har han skrivit bo
ken "Sagan om den stora datamaski
nen." Den var långt före sin tid och är
du intresserad av att läsa den finns
det några ex i Tolvan som man kan
låna.

SM

Jag hoppas att ni kommer att ha en
underbar sommar. Det kommer i alla
fall jag ha!
En något trött ordföranden,

Magn.us

Saknad
Som ni kanske läst i
tidningen har Hannes
Alfven gått bort. Han
var en sektionens vits
omfrejdade sect-ion,
och vi saknar honom
mycket. Bland annat
fick han Nobelpriset i
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Studier

SNOord

Hej på er allihop. Äntligen är
våren här och förmodligen så
har vi sett snön för sista gång
en.
SOMMAREN NÄRMAR sig med
stormsteg och ni läser därför termi
nens sista SNO-ord som börjar med
en rapport från:

Fullmäktigemöte

Årets lärare på Elektro

Kårens högsta beslutande organ hade
möte den 29 april. Efter 7 timmar
ajournerades mötet och fortsätter den
9 maj. Men en del besluts togs:

På vårbalen fick Behrouz Aghili mot
taga diplom och presenter. Han blev
vald med motiveringen: "Utmärkt pe
dagog. Kan verkligen förklara och in
tressera gruppen för ämnet. Glöder av
lust att lära - offrar även fritid för att
hjälpa till." Han har även utsetts till
Arets lärare på Bergs. Årets lärare på
KTH kommer att utses den 17 maj.

•

Linn Plogeus, B92, blir ordföran
de, KO, nästa läsår.

•

Helene Åsberg, K92, blir Utbild
ningsutskottets ordförande, UUO.

•

Budgeten klubbades, den största
ändringen är att KO, vKO, UUO
och StUO som är arvoderade på
kåren får lön för tretton månader
istället för tio. ArmUO, IntUO och
Redaktören går upp från 10 till 12
månaders arvodering.

Fakultetsnämnden
En nationell E-utvärdering håller på
att göras. De första rapporterna har
kommit och utredningen skall vara
helt klar 1 juli. Detta har E
utvärderingsgruppen kommit fram
till:
•

•

Gruppen finner KTHs pengaflöde
och
ansvarsfördelning
högst
märkligt. De som har ansvaret har
ingen kontroll över pengarna.
Att kunna byta periodsystem
utan att förankra det hos institu
tioner och teknologer är inte bra.
Vart tog demokratin vä
gen?

•

Kåravgiften fastställdes till 369
kronor för alla teknologer och
doktorander. De utlokaliserade
teknologerna betalar lägre avgift.
Rökning: Man får endast röka i
puben efter klockan 17:00 eller

Linjeutskottet
Fördjupningsblocken som går
för första gången i år skall nu
utvärderas. Bo Walhberg le
der utredningen som .skall
vara klar i september. Aven
mellanblocken kommer till
viss del med i utredningen.

Teknologdatorprojektet
Alla som börjar läsa vid KTH
i höst kommer att erbjudas
köpa en dator av typ Macin- ..
tosh eller PC. De kommer att Aven Fredrik åker kommunalt...
kosta cirka 10.000 kronor. De som inte
när den är öppen. Förvaltingsuthar råd att köpa datorn kommer att
skottet skall även undersöka om
erbjudas ett lån som skall avbetalas
det går att införa totalt räkförbud
under studietiden. Det finns inget
på kåren.
krav att köpa datorn. Mjukvara S(?,m
medföljer är bland annat Matlab. Al- • Namnbyte på kåren. En första läs
ning har skett med att kåren skall
dre teknologer erbjuds köpa mjukva
byta
namn från THS till KTHS.
ran för en mindre penning. Ett försök
har skett för ettorna på I-linjen detta
läsår. I-teknologerna tycker att projek- Utbildningsutskottet
tet är bra, då deras tillgänglighet till En gemensam kursutvärdningsdata
datorer är starkt begränsad.
bas kommer att tas fram av KTH. En
standardisering för alla linjer av enkä
ter kan bli aktuell.
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Kursutvärderingsenkät
En ny kursutvärderingsenkät har ta
gits fram och kommer troligen att ta
gas i bruk till sista perioden. Enkäten
innehåller fler frågor som är mer de
taljerade.

Diagramprogrammet
ESN-Consulting is back in business,
dvs Magnus Lindell har hackat ihop
en ny version av diagramprogram
met. En beta-vefäiun kommer att släp
pas till sista perioden och kommer att
köras under UNIX.

Statistik!?
Inte är det mycket till hyfs och
stil på det nya betygsdatasy
stemet LADOK, bättre var det
med STIL. Inte förrän novem
ber kan statistik genereras.

Tack
Som avslutning vill jag tacka
alla som varit engagerade i
studienämnden, kursnämnda
re och alla funktionärer. Jag
vill dessutom rikta ett enormt
stort tack till Cilla som varit
vSNO. Du har varit en klippa!
Utan dig hade det aldrig gått.

Fredrik Carlsson
StudieNämndens
Ordförande
SNO@elixir.e.kth.se
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Eestec-kongress i Ziirich, hurra!
Undertecknade åkte ner till
EESTEC:s årliga kongress, som
denna gång gick av stapeln i
Ziirich. Under en vecka fick vi
tillfälle att möta E-teknloger
från Finland, Tyskland, Hol
Spanien,
land, Österrike,
Italien, Rumänien, Polen,
Slovenien, Ukraina, Schweiz
och Ungern. Totalt var vi un
gefär 50 personer. Det var
KUL. Riktigt KUL.
ZURICH ÄR en trevlig stad, vacker,
fin och med anor från romartiden.
Priserna har dock gått upp en ANING
sedan romarna var där och busade.
Om du har pengar att göra av med, så
ska du åka dit. Här har du chans att
köpa entrecote för 300 kr /kg, BigMac
& Co för 65 kr, pizza för 100 kr och
varm korv för 20 pix. Som hittat. Den
varma korven levereras dock endast
med antingen ketchup eller senap.
Vill du ha bägge, så får du betala mer.
Egentligen är det bara choklad och öl
som är prisvärt.

spelade. Vi spenderade 40 minuter på
en parad med en till synes oändlig
mängd orkestrar. Efteråt fick vi höra
att det vi sett var barnparaden. Den
riktiga gick av stapeln dan därpå och
var mycket längre och med ännu fler
orkestrar. Vi hade alltså stått och
spanat på fel parad.

Allvaret
Själva kongressen bestod av tre sty
cken General Meetings, då alla träf
fades. Dessemellan möttes folk i min
dre arbetsgrupper, som alla hade
olika uppdrag.
Mattias var med i en grupp som syss
lade med stadgerevidering (Japp, de
har sånt på kontinenten också). Men,
tro't eller ej, efter en vecka var den
klar OCH ANTAGEN. Rätt fantastiskt
egentligen.
Martins grupp diskuterade kom
mande utbyten och aktiviteter. Det
visade det sig att Sverige och Finland
var de länder som fick flest erbjudan
den om utbyten. Framtiden ser med
andra ord rätt ljus ut för oss i Skandi
navien.
Daniel roade sig med att debattera
pengar. Dels hur EESTEC ska få mer
pengar, och dels hur dessa ska använ
das. EESTEC vill nämligen skaffa sig
ett internationellt bankkonto, för att
kunna hjälpa de fattigare medlem
marna med respengar till de olika ar-

Jo, det var roligt på konferens!

Leken
Vi hade turen att hamna mitt i en fes
tival. Ziirich firade vårens ankomst
Massor av
under två dagar.
marschorkestrar travade omkring och
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Eestecs vackra styrelse. Från vänster är det Laszl6 (v ordf och ungrare), Memmu (v
ordf och finska), Don Filippo (ordf och italienare) samt Jan (kassör och schweizare).
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Väl tillbaka i Zurich hittade en ölbuti
ken. De hade Norrlands Guld 2pinnars. Bredvid stod Spendrups Old
Gold. Till samma pris, ungefär 20 kro
nor.

Elektriker i fint sällskap.

Mera kul
En dag träffade vi en gammal man
när vi åkte spårvagn. Han berättade
att det på hans ålderdomshem varje
vecka dog tv personer av tristess. Inge
vidare.
I mitten av veckan höll kongressens
huvudsponsor ASCOM en föreläs
ning. ASCOM är en av Ericssons kon
kurrenter på telefoniprodukter. På
kvällen samma dag var det parrty.
Det började som ett sämre presqutt
med lite folk, men runt tio blev det
fullt drag. Polisen dök upp vid 01.00
och ville stänga tillställningen. Våra
värdar tog det emellertid lugnt och lät
festen pågå tills polisen kom för tredje
gången. Då var det dags att lägga ner.

Tydligen är det här den normala pro
ceduren för schweiziska studentfester.

Studiebesök
Dagen efter var det frukost redan
klockan 06.00. Vi skulle nämligen iväg
till ett vattenkraftverk uppe i bergen.
Själva generatorstationen låg in
sprängd i ett berg och drevs med vat
ten som kom från dammar belägna
högre upp mellan alptopparna. Vatt
net leddes till generatorerna genom
långa tunnlar. De längsta var ca 10 km
långa och 6 m i diameter. Efter lunch
åkte vi runt på lite sightseeing i trak
ten. En av finskorna fick spel och tog
ett dopp i en mindre fors med smält
vatten. Dessa nordbor...

Mattias kunde hålla sigför skratt.

Snart är det roliga slut
Kungre:s:sens sista general meeting var
en underbar tillställning sett ur våra
ögon. Inom loppet av fem timmar
hade vi beslutat om pengafördel
ningsregler, ny styrelse och ny stadga.
Efteråt var det avskedsfest. Dvs ett
grillparty ute i Skogen bredvid Djur
parken med korv, chips och pilsner.
Mycket enkelt alltså men väldans kul.

Mattias Nyren
Martin Bäcklund

Du borde också resa lite!
Allvarligt talat tänkte vi pusha
lite för det här. Vi skulle vilja
anordna ett utbyte med Tysk
land, Finland och Österrike.
OM ALLT GÅR I LÅS och intresse
finns, så kommer ca 10 personer häri
från att kunna åka ner till Aachen och
Wien i oktober, tillsammans med ca
10 finnar. Stannar gör man en vecka
på varje ställe. Vad man gör där? Följ
med och se.
I maj nästa år blir det vår tur att ställa
upp som värdar. Då kommer 20 ty
skar och österrikare hit och hälsar på.

Kontakter
Vi har redan pratat med de berörda
skolorna, och de är mycket intressera
de. Alltså är det läge att några gaddar
ihop sig och tar tag i saken. De som
åker iväg i höst ska naturligtvis även
vara med och ta emot i maj. Ragga
pengar får de också göra. Givetvis får
vem som helst hjälpa till, alla årskur
ser, och även de som inte åker med i
höst. Det är faktiskt KUL att träffa
icke-svenskar. Förhoppningsvis blir
det fler utbyten och då tänkte vi att de
som assisterat åker i första hand.

I februari kommer finnarna att anord
na en workshop. Den ligger i anslut
ning till dera�. 75-års jubel. Så det blir
nog trevligt. Amnet för workshoppen
är ännu inte bestämt.
Ni som tycker det här verkar KUL,
ska omedelbart kontakta oss. Så är
det.

Mattias Nyren E91
Martin Bäcklund E92
Daniel Karlsson E91
Maila till <eestec@e.kth.se>

7

Internationellt

Mottagning av gäststudenter
En av Internationella Utskot
tets viktigaste uppgifter är den
sociala mottagningen av ut
ländska studenter.
PÅ SAMMA SÄTT som nOllan blir
mottagna under nOlleperioden och lär
sig om Teknislivet kommer de ut
ländska studenterna behöva integre
ras i den svenska kulturen och stu
dentlivet. Information på andra språk
än svenska om kårens och sektioner
nas verksamhet utgör en av de vikti
gaste delarna i den sociala mottagan
det.
En väl fungerande fadderverksamhet
är ett sympatiskt sätt att integrera

den utländska studenten i den sven
ska vardagen. Tidigare erfarenheter
visar att gäststudentema har varit
mycket nöjda.
Genom att engagera Dig i fadderverk
samheten har Du möjlighet att redan
på hemmaplan få kontakt med stu
denter från hela världen. Internatio
nella Utskottet arrangerar fester och
aktiviteter med internationellt tema
där Du kan komma från vardagen till
internationell stämning, t.ex. interna
tionella pubar (I-Pub).

Bli internationell fadder !!

att hjälpa studenter med praktiska de
taljer som uppstår under deras vistel
se här i Sverige och andra frågor av
mer social karaktär. Ta chansen att er
hålla erfarenheten av att umgås med
en student från en främmande kultur,
samtidigt son du utvecklar dina
språkkunskaper.
Låter detta intressant? Kontakta då
mig eller Internationella Utskottets
ordförande Jonas Ciardi på kåren för
ytterligare information.

Eder Intsekt Martin Björk,
e94_mbj@elixir.e.kth.se

Är du intresserad av att bli fadder åt
en utbytesstudent? Din uppgift blir

Jiibla!
Sommaren hägrar med varma
dagar och sand mellan tårna
och annat trevligt. Efter den
varma sköna sommaren väntar
ännu en termin av små fjuttiga
kurser med enkla tentor, eller?
HUR DET ÄN må vara med tentor
nas enkelhet och kursernas fjuttighet
blir det säkert lite tid över efter sko
lan. Vad sägs då om att fylla denna
med ett något annorlunda arbete?
I höst ska det ju jublas rätt kraftigt
som alla säkert inte vet. E-sektionen
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fyller 85 år och detta kräver en jubi
leumsfest. Under förberedelserna in
för och under själva festen kommer
det att behövas en hel del folk i form
av reklamexperter, WWW-hackare,
partyfixare, jippoarrangörer, inbjud
ningsihopknåpare och annat smått
och gått.

met inte fastställt, men vecka 46 eller
47 verkar vara heta kandidater. Med
det nya periodsystemet hamnar man
då någonstans mellan tentaperiod ett
och jul.

Känner du att du kanske har lust att
göra något utöver skolarbetet, utan att
för den skull ta på dig en funktionärs
post för ett helt år är detta ett utmärkt
tillfälle.

Marcus Silwer E-92 <e92_msi>
Martin Sigurdsson E-94 <e94_msi>
Henrik Eriksson E-92 <e92_her>l<evordf>
Annelie Johnsson E-93 <e93_ajo>
J avier Carriazo E-91 <carriazo>
Björn Bengtsson E-92 <e92_bbe>

I skrivande stund är det exakta datu-

Hör av dig till någon i jubelkommit
ten bestående av nedanstående i sto
kastisk ordning uppräknade personer:

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

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

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5-126 25 Stockholm, SWEDEN.
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Nu har han gjort det igen...

Behrouz Aghili Årets Lärare på Elektro
Behrouz Aghili har, för andra gången, utnämnts till Årets Lärare
på Elektro och erhåller dessutom denna gång stipendiet från
Anders Tillings minnesfond, vilket utdelas i form av en vas på
Vårbalen (Se reportage i detta nummer av Emissionen). Emis
sionen träffade honom efter övningarna en eftermiddag, en av
de första riktigt soliga och varma sådana under våren 1995.
I DET MÖRKA inre av Sing-sing har
vi bestämt möte med Årets Lärare på
Elektro, Behrouz Aghili. Han har pre
cis avslutat en övning i vektoranalys
med F-94 och berättar att det även
brukar vara några E - 94:or som dyker
upp på dessa övningar. De kan ha
haft honom som assistent i något an
nat änme, i det här fallet Linjär Alge
bra och därmed lärt sig hur hans
pedagogik fungerar. Då känner man
sig "hemma" och det går lättare att ta
åt sig det nya.

Från Teheran till Bergshamra
Behrouz Aghili föddes 1961 i Teheran,
som är huvudstaden i Iran. Hans sys
ter började på Materialtekniklinjen
här på KTH och berättade hur hon
trivdes. Bl.a. det fick Behrouz att flytta
till Sverige i december 1983. Numera
bor han i Bergshamra i Solna.
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Hösten 1989 började Behrouz fjärde
året på Teknisk Fysik. Han hade valt
tillämpad mekanisk inriktning istället
för matematik. Detta berodde inte på
att han var sämre på matematik,
snarare på att han ville slippa da
Detta
takurserna.
hans
invar
huvudintresse precis. Han sökte upp
dåvarande rektor på KTH Ingegerd
Palmer och sa att han var intresserad
av att börja undervisa i matematik.
"Får jag se på dina betyg då", sa In
gegerd ungefär. Som tur var kollade
hon bara matematikbetygen, berättar
Behrouz med leende. Så kom det sig
att han blev asse där han en gång
hade börjat på KTH, dvs för förstaår
steknologerna på Elektro.

Första gången

Till Kemi
Vi beger oss ut i friska luften. På
Behrouz inrådan styr vi kosan mot
Kemi, där det finns trevliga lektions
lokaler ovanför KemiPhiket.
"Är det så att det verkar satsas mer på
vissa utbildningar ?", undrar vi.
Om man tänker på undervisningen så
tror
Behrouz
att
t.ex.
Kemisek
tionen får
mer lek
tionsun
dervisning
än Elektro,
kanske för
att Elektro
tekniker förväntas kunna ta åt sig
saker lättare. Lektionsundervisning är
ju dyr eftersom läraren vill ha en h g 
:y
glig lön för de timmar han/hon Iag
ger ner. Det krävs ju mer tid att för
bereda sig än man tror eftersom man
verkligen måste lära sig ämnet grun
dligt och vara beredd på frågor av alla
slag. Då eleverna endast har en lärar_e
att vända sig till gäller det att verkli
gen göra bra ifrån sig.

Assa, Brassa, Mandelmassa

Behrouz Aghili i vårluften.

Började på Elektro
1985 började han på Elektro (vad an
nars?), men insåg dessvärre att han
var mer intresserad av matematik och
mekanik än elektroteknik och bytte
därför till teknisk fysik året därpå
1986. Apropå intressen så är squash
och musik två stora sådana i Behrouz
liv. Vilken sorts musik? Elektronisk,
instrumental, och det är inte techno.

Första gången var det nervöst. För att
inte komma först till lektionssalen och
stå där ensam kom han tre minuter in
nan lektionens början. Klassrummet
var helt tomt. Behrouz blev nervös.
Men sedan kom alla på en gång och
vartefter lektionen pågick och det
kom lite frågor så släppte nervosite
ten. Det fungerade bra och Behrouz
fick fortsätta att undervisa E-89:oma
även under deras andra år. Då blev
det kurserna Komplex Analys och
Mat.Met. (kallas numera Diff&Trans).
Då det dessutom blev lågkonjuktur
var det ännu ett skäl att rikta in sig på
undervisning på heltid, så Behrouz
tog studieuppehåll.

Årets Lärare 1990 på E
Det gick så bra att Behrouz blev årets
lärare 1990. Han fortsatte att jobba ett
par år, gjorde några resttentor och sitt
examensarbete. Detta gjorde han på
Alfa-Laval inom hållfasthetslära, ett
teoretiskt jobb. Totalt har han varit as
sistent för E, B, K, F, T, D och M i ma
tematik och vektoranalys. På E har
han undervisat i alla kurser som man
har första och andra året. I juli
planerar han att doktorera, helst i ma
tematik, men det blir antagligen
mekanik.

___
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Pedagogik

Vad ska man då tänka på som öv
ningsassistent?
• Visa teorin först och räkna sedan.
• Viktiga saker räcker inte att säga, de
bör skrivas upp på tavlan.
• OH-bilder kan vara svåra att tyda
på långt håll och stenciler leder ofta
till att elever blir passiva. Elever för
står inte allt första gången de ser
det.
• Bättre att hinna med tänkvärda
uppgifter i lugn takt än att stressa
igenom för att hinna med alla.
"Jag anser att en bra lärare är den
som kan förklara även de absolut
enklaste sakerna, de som läraren an
ser självklara."

Fullt hus

Ett problem uppstår när en assistent
är så populär att alla elever inte får
plats. Då gäller det att hitta en större
sal, men i stora salar blir det mera likt
en föreläsning än en övning. Det bästa
vore om alla övningsassistenter
gjorde sitt allra bästa. Så är det inte
idag. Doktorander måste undervisa
för att få forska och det är många som
är ointresserade av att lära ut. Därför
bör man låta de som gör bra ifrån sig
undervisa istället för att blint ta de
anställda doktoranderna först. Det är
viktigt för eleverna att de får en en
gagerad lärare som inte bara "gör sitt"
och inget mer.

· · ·.·.-...·: ::: :: :....·.·.·.·.·
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Karl-Henrik Hagdahl
Nicklas Löf
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HOFTORSKAMBETET
Nu har det blivit lite fart och fläkt i akvariet. Ett antal nya
fiskar har beviljats uppehållstillstånd om de lovar att sköta sig
och inte äta upp sina sanunanboende. Om ändå all flykting
politik var så enkel. Så här ser det ut nu i akvariet (i skrivande
stund, man vet aldrig säkert):
•
•
•
•

2 st a ...ldgi..,f'amis (gula)
3 st Flaggciklide.. (diagonalrand)
1 st Khi.liål (randig)
2 st Leopa,.dmala,. (prickiga)

Nya fiskar

• 9 st Tige ..ba ..be.. (snabba, randiga)
• 2 st Påfågelciklide,. (svarta)

Från början var det 10 st Tige,.barbe.., men en var lite
mobbad av de andra, så han ville inte vara med längre.
Våra Se,.pate+..o,. (röda) och SegelfeM,. (vita) blev färre
och färre och då tyckte vi att det var lika bra att förnya
akvariebeståndet med lite roligare fiskar, utan att de för
den skull behöver leka gladiatorer med varandra. Vår
sista Segelfe"'a fick fjällresning, inte så trevligt, men det
smittar som tur är inte.
Påfågelciklide.. är svarta, tjockisarna som ser ganska
fridsamma ut tills man noterar deras käftar. Då man
matar dem med matkulor s.k. pelzer stoppar de oftast

in 6-7 stycken i munnen som de sedan efter bästa för
måga försöker svälja. Det är svårt, speciellt om man ska
simma omkring samtidigt. Ibland verkar de glömma
detta och får lite slagsida, men de rätar snart upp sig
igen. Notera också hur de sönderdelar födan genom att
hosta ut bitarna genom gälarna.
Tige,.ba ..be,.l'\D. är som ni säkert ser en stimfisk och de är
kända för att vara aggresiva och "på hugget". Nu har de
nästan bara större fiskar emot sig så då blir de inte rik
tigt lika kaxiga. De ger sig inte på bottendjuren, dvs
Kh...,liåla,."'a och Leopa,.dmala,."'a.

Vad tycker ni?

Blev det bra? Det tycker vi. Besök gärna vår hemsida
(http : / / e l ixir . e . kth . s e : 8 0 / esekt /org/ht/t
som inte är så snygg ännu, men där kan man i alla fall
skriva brev till oss Hoftorskar. Skriv vad ni tycker, eller
säg det direkt när du ser oss. Det är era sektionspengar
vi köper fiskar för...
Lägg förresten mynt, sedlar, schmecknålar, ja allt av
värde som ni hittar när ni städar i myntinkastet vid
aquariet. Det omsätter vi i fiskar eller växter på något
sätt.

/Hoftorskarna
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Det kom ett brev ...

Kalifornien
På Stan/ord är det inte bara sol, sur/ och russin.
I Palo Alto strax söder om San
Francisco ligger Leland Stan
ford Junior University.
DET GRUNDADES år 1885 av jäm
vägsmagnaten Leland Stanford och
hans hustru i åminnelse av deras son
som dog i unga år. Universitetet växte
i storlek och i anseende och är numera
en av USA:s förnämsta skolor. Det är
ett privat och ganska dyrt universitet.
Ett helt läsår kostar ungefär $20.000.
Att studera elektroteknik på Stanford
är ganska krävande men samtidigt sti
mulerande. Det finns en hel del skill
nader mot att vara elektrostudent på
KTH. Man har undervisning vanliga
föreläsningar men rakneövningar är
ovanliga. Det finns räkneproblem i
böckerna, oftast utan svar, och jag har
ännu ej träffat på en övningsexempel
samling med lösningar.

Hemläxor och tidspress
Inlärningen är mer uppstyrd med om
fattande hemläxor som skall lämnas
in för varje kurs varje vecka. Det är
huvudsakligen med hjälp av de pro
blemen som man lär sig kurserna. Me
toden med läxor är effektiv, men gör
arbetsbördan tung emellanåt. Tenta
mina är ungefär som hemma, men
med mycket mindre tid för att lösa
problemen ingen tid för kaffetermo
sar. Snabbhet och effektivitet är vikti
gare här än hemma.
På de flesta tentor får man ha alla
tänkbara hjälpmedel, inklusive böcker

och HP-räknare, men det gör oftast
ingen skillnad. I betyget, A, B eller C,
sammanvägs resultat från läxor, "mid
term" och "final examinations". Oftast
ges betygen A eller B, och jag har al
drig hört talas om någon som blivit
underkänd.
De flesta föreläsare, "professors", är
bra. Det verkar som om undervisning
värderas högre bland akademikerna
här än hemma. Universitetet har bara
13000 studenter, det gör att klasserna
ibland blir ganska små och kontakten
mellan lärare och studenter är bra. Av
studenterna gör ungefär hälften sin
grundutbildning och resten någon
form av Masters- eller doktorandstu
dier. Det är ganska ovanligt för ett
universitet av Stanfords storlek att
bara ha 6000 platser för grundutbild
ning, men man har tydligen valt att
satsa på forskning och högre utbild
ning, vilket ger mer prestige.

Brandstation och
affärscentrum
Till ytan är Stanford campus stor. Den
rena
innefattar
förutom
undervisningslokaler flera stora bi
bliotek, ett akademiskt sjukhus, en
egen kyrka, en brandstation och ett
exklusivt affärscentrum. Trots att det
är en rik skola har den på sina håll
slitna och trånga lokaler. På depart
ment of electrical engineering trängs
professorer och studenter med pap
per, böcker och datorer, sekreterarna
sitter i korridorerna mellan flyttbara
skiljeväggar.

Mitt i kiselhjärtat
Stanford university ligger precis i Sili
con Valley och många av de stora
elektronikjättarna ligger här. Hewlett
Packard, en av de största, började sin
verksamhet med att i en blygsam lada
bygga Wien-oscillatorer och sälja till
Disneyland. Närheten och samarbetet
med industrin har bidragit till att
Stanford är en av USA:s bästa skolor
för elektrotekniker. Många företag kö
per direktsända föreläsningar av Stan
ford. Alldeles nyligen har HP beslutat
att donera .ett välbehövligt, nytt
komplex till förmån för EE depart-
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ment. För några månader sedan köpte
vårt svenska Ericsson in sig på uni
versitetets halvledarcentrum. Stan
ford University är även framgångs
rikt i humaniora, ekonomi, juridik och
medicin.
Studiemiljön och klimatatet här måste
vara ett av världens bästa. Campus är
mycket vackert. Byggnader i sand
sten, palmer och massor av ekorrar
överallt. Det är sommar nästan året
runt, förutom en kort regnperiod på
vintern. Den senaste vintern har dock
varit exceptionell, med nästan tre må
nader med regn varje dag. Det finns
nästan inget studentliv här, ingen rik
tig kår och inga sektioner. Den sociala
biten tas om hand genom privata ini
tiativ och av de många små intressefö
reningarna.

Långväga gäster
Studenterna på Stanford kommer
ifrån hela världen, speciellt ifrån
Asien. Icke-amerikaner brukar eufe
miskt kallas "minorities", men på
Stanford är minoriteten lika stor som
majoriteten. Idrott är en viktig del i ett
amerikanskt universitets sammanlag
da status. Tyvärr är Stanford inte sär-

------------------ iiiiiiiiiiiiif
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skilt känt för några atletiska prestatio
ner, och ingen förväntar sig särskilt
mycket av deras amerikanska fotboll
slag.
Stanford ligger mitt i Västkustens
jordbävningsomrade. Man reparerar
ännu byggnader efter 1989 års stora
jordbävning. Det är alltid lika spän
nande varje gång att studera seismo
grafen utanför ingenjörsbiblioteket.
Var och varannan dag inträffar små
jordbävningar, men det märks nästan
aldrig.
Den akademiska huvudfienden är det
välkända U.C. Berkeley, som ligger
ganska nära. Det finns de som ler i
mjugg åt att det går en förkastnings
spricka precis under Berkeley sta
dium.
I den här delen av norra Kalifornien
är en stor del av befolkningen akade
miker och många arbetar för tekniska
företag. Bokostnaderna är skyhöga,

det är inte många ungdomar som
stannar här efter skolan. Kaliforniern i
allmänhet är hälso- och miljömedve
ten. Man idrottar och skyr fett och
socker, återy.inner papper, plåtburkar
och plast. Ovriga amerikaner anser
kaliforniern som liberal och frigjord i
de flesta avseenden.

Kontraster som märks
Liksom många andra delar av USA är
Kalifornien ett land med kontraster.
Nästan hälften av invånarna är
spansktalande immigranter från La
tinamerika, många av dem är fattiga.
Palo Alto är dyrt och har många av
landets finaste skolor, men bara några
kilometer härifrån ligger East Palo
Alto som till för några år sedan nästan
hade Amerikas värsta mordstatistik.
Som Stanfordstudent tillhör man de
mer lyckligt lottade. Studenterna här
har antingen rika föräldrar eller har
de lyckats få ett stipendium.

Huvudlösa gåvostatyer
Palo Alto har en systerstad i Sverige,
Linköping, och som tecken på släkt
skapet har Linköping donerat ett par
trästatyer till Palo Alto. De lokala hu
liganerna tycker det är lustigt att stjäla
huvudena på de två statyerna. Palo
Altos ansvariga verkar ha tröttnat på
att ständigt ersätta dem, så nu står
statyerna huvudlösa. I och med sy
sterskapet har LiTH ganska länge
kunnat skicka två studenter till Stan
ford varje år. Tack vare professor
Björn Ottersten på 53, KTH, har nu
även KTH-elektro sedan ett par år
kunnat göra detsamma.

Våra Stan/ordrepresentanter,
Klaus & Anders

Sångbokskommitteien 5 /5 1995

Nu super vi upp Pengarna!
Alldeles strax ska vi berätta om vårt
kontroversiella beslut, men först vill vi
bara gotta oss åt att en något decimerad
SångBoksKommitte lyckades skrapa hem
förstapriset i Sångartävlan på Vårbalen.
Så kan det gå!

sektionen ger oss. Vi har redan fått
en krona ( tack för den.0 i Nubbeglas
brevlådan och får vi bara ett par hundra
till så räcker det nog till en flaska riktig
sprit! Fast egentligen är ju brevlådan
avsedd för alla era SÅNG-bidrag.

Sångbokskommitten har haft möte
idag och nu är det faktiskt rätt person
som håller i pennan. Jag, alltså den lille
testaren, ska försöka återskapa ett kul
kalas här på papperet. Fåsenu. . . först
drog vi iväg till Vinåsprit för att in
supa lite livsvisdom, sedan hem till en
av Janarna för Själva Mötet.

Under middagen sjöng och betygs
satte vi sångboksvisor i rasande takt.
Fler nya bidrag har kommit in nu och vi
tror oss ha hittat några riktiga goding
ar. En av de flitigaste diktarna på sek
tionen heter Ulf Wallentin, han skriver
tydligen på någon slags tidning i van
liga fall. Själv hade jag fullt upp med
att slurpa i mig de stipulerade sju ölen
för att hinna in på vinet som såg riktigt
gott ut.

Vi var som sagt decimerade på vår
balen, men idag fanns ju en chans att
åter befästa sin position i SBK. Fler och
fler kommitteister dök upp och snart
blir vi säkert åtta igen. Kanske behövs
flera fyllnadsval? Idag hade vi bara ett
fyllnadsval: vi valde att öppna första
ölen redan under den Hockeybetonade
försittningen. Det var också här vi tog
beslutet att supa upp de pengar

Så småningom kom vi in på beslut
sp�nkterna: Martin Franzen utsågs till
VARDO eftersom han var så förtjust i
att sätta det betyget på våra kära vi
sor. Mötet fortskred med korta pauser i

punschvisorna for att kolla hockeyresul
tatet. Vårt kära Tre Kronor knådade
visst till Finnarna ordentligt.
Det klagades på att jag trots mina
sju öl hann nyktra till före 24.00, men
jag får väl nubba flitigare nästa gång
då. Det är väl inte meningen att man
ska kunna skriva protokoll samma dag
som man festat? Nå'n ordning ska det
vara på en kommitte!

/ Den lille Testaren

Fler vackra visor behövs! Särskilt
skralt ser det just nu ut på öl-, vin
och avecområdet. Lämna ditt ( egna
eller snodda) bidrag i Nubbeglas brev
lådan i Tolvan!
Framåt höstkanten kommer SBK ord
na ett dunderkalas, då kommer mån
ga inlämnade bidrag sjungas. Bli
kändis du också!

Attans också, vi hamnade på oturssidan---+
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Nu är det slut

PFF rundas av
eller

En lycklig sj äl tackar för sig
TIMMEN ÄR SLAGEN. Vi har nått
slutet av vårterminen 1995, och i
enighet med projektbeskrivningen
skall PFF avvecklas. Kvar är dock ett
till försök som kallas...

geheten till allt skoj. Som tack tänkte
jag därför ge några råd till dem som
är i början av sina 10-15 år här på
teknis.

Gesällafton
16 maj är alla funktionärer, och andra,
välkomna ned i tolvan för att gemens
amt 'fixa' det sista inför sommaren.
Inventera läsk, räkna fakturor, laga
apparater. Vitsen är inte bara att träf
fas och göra nytta. Detta är nämligen
efter maj-SM när de nya funk
tionärerna har valts. De kan då passa
på att träffa sina företrädare och få lite
föraningar om vad som kan göras till
hösten. Tyvärr har nog denna dag re
dan infallit när detta läses, så man får
hoppas det blev bra !
Efter detta arrangemang skulle det
vara roligt om flera av funktionärer
och andra inblandade i PFF kunde
förmedla sina åsikter om hur de upp
fattat projektet. (pff@e . kth . se)
Min förhoppning är förstås att de
diskussioner, förslag och försök som
dykt upp under terminen skall finnas
kvar i funktionärernas sinne. Det
skulle vara bra om de som fortsätter
att vara funktionärer uppmuntrar nya
försök av funkpub och liknande. Man
får ju tyvärr räkna med att alla nya
grepp blir lite stapplande i början,
men är det något som går bra på vår
sektion så är det att snabbt inrätta en
tradition. Känner någon ett kall att
personligen upprätthålla PFF:s grund
tanke, så är det naturligvis bara att
plocka upp den tappade tråden och
göra vad man vill. Personligen tror
jag sektionen bara mår bra av lite
galna infall från enskilda teknologer.

Tack
Som avslutning på denna 'avskedsan
sökan' tänkte jag även dela med mig
av några tankar om sektionsarbete. På
vårbalen hade jag den stora lyckan att
erhålla ett silverepsilon för mitt eget
engagemang. Det känns lite svårt att
tacka för detta eftersom det är sek
tionen som helhet som gett mig möjli-
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finns representerad, från en liten ex
travicesuppleantpost som halvårs
funktionär till ordförande för allt.
Men ekvationen är enkel, ju mer man
stoppar in desto mer får man ut. Sat
sar man helhjärtat på styrelsearbete så
kostar det tid men man får unika er
farenheter. Det finns alltid något som
passar alla. En sak är dock viktig, alla
började här för att studera och det
skall man naturligtvis respektera. Jag
vill bara mena att man går miste om
så väldigt mycket om man tar allt för
allvarligt.

Slutligen...

Hej då,från Nypon

Så här är det
Vad ni än gör, tacka aldrig nej eller
avstå inte från något engagemang
bara för ni inte tror er "ha tid". 'Det
finns omtentor, men inga omfester' är
ett ganska hårt uttryck, men lite san
ning ligger däri. De möjligheter till
galna upptåg, ta till exempel
Quarnevalen, kommer man med all
sannolikhet aldrig få igen under sina
40 arbetsår. I det perspektivet inser
man att ett extra halvår är fullständigt
oväsentligt. Många tillfällen att ha re
jält skoj erbjuds, bara man ser dom
och vågar hänryckas. Det som är så
bra är att hela skalan av engagemang

... bara ett sista ord till dem som gärna
vill engagera __ sig men inte tycker de
får chansen. Aven detta ska man inte
ta för allvarligt. Bara för att det finns
små grupper eller föreningar som tar
hand om olika områden, så ska man
inte låta sig hindras att ha roligt bara
för att man inte är med där. Ingen har
mer rätt till galenskaperna än någon
annan, det är bara att ta för sig. T.ex
säger nästan alla som varit med i OKS
att det varit fruktansvärt roligt. Detta
är med all sannolikhet helt sant, men
det betyder ju på intet sätt att man
inte kan ha roligt för att man inte är
med .....eller hur ??? Tänk på detta.
Har ni inte ett jätteaktivt privatliv
med familj, sport eller andra aktivite
ter - tillåt dig att ha ett kul studentliv
och se till att minnas mer än tentorna
från teknisåren. Det gör jag.
Tack för mig, må PFF leva i edra hjär
tan

/Projektledare
Staffan "Nypon" Nyström E90.
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Graduate Engineer Position
Texas Instruments Stockholm, Sweden
Mixed Signalproducts
Title: mslp fae
Education:

• Engineering degree in �glmunication I RF!::\!: i:
%?=
• Good analog design ell#tence
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började sitt framförande satte man
laxen i vrångstrupen - Det var lysan
de!
Betyg: Åtta stämmor!
Vem vann då? Jo, juryn utsåg efter en
stunds överläggande Erik Bohman till
segrare. Han vann en afrikansk tand
borste, som mest liknade en liten
kvast.

Gåvor och utmärkelser
Det delades ut ett antal utmärkelser
den här kvällen. ELO(r) delade t ex ut
en skylt till Björn Bengtsson som tack
för alla skyltar han gjort.
Det delades äfven ut ett silver-E till
en person som betytt mycket för sek
tionen. Denna gång tillföll äran Staf
fan "Nypon" Nyström, bl a en av
grundarna till PFF.

\

Har du sett vad jag har i byxan?
Henrik Eriksson, Jörgen Johansson,
Tobias Grewin, Joakim Peterson, Olof
Gunnarsson, Magnus Gustavsson, Ja
kob Holm och Christian Braun.

Dans och nyårsskål
Klockan 22.00 bröts taffeln och borden
flyttades bort för att ge plats för dans.
Avbrottet kom lägligt då de flesta ef
ter att ha suttit still i fyra timmar be
hövde sträcka på benen; Och sträcka
på benen gjorde vi!

Istället for att hacka Matlab, kan man ta en svängom på vinylen

Ett band tog plats på scen och spelade
upp till wiener- vals. Att dansa vals
var ovant men roligt.

Sektionen hade bjudit in ett antal gä
ster som äntrade scenen och tackade
för sig; och sektionen skänktes ett an
tal gåvor.
Västerås gav oss en gurka-hållare för
att vi icke skulle Gurka-gasquen för
glömma.
Christian Storck från ENEA DATA
förärade sektionen 300 tallrikar. Mer
om detta under titeln OrdfOrd på ett
annat ställe i denna tidning.

DKS utses (Flämt!!! nollan
anm.)
Erik Bohman, ÖSK och vinnare av
sångartävlingen, gick för fjärde eller
femte gången upp i rampljuset; Denna
gång för att avslöja vilka Sk�ndare
som skall eliminera nOllan u.n.å.
101000.
Utvalda detta år blev:
Kathrine Hogseth, Anna Lundqvist,
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Och ett grymt efterkör!

Fundersam teknolog
Jag fick en varm känsla i hjärtat och
började så smått fundera på att avläg
ga nyårslöften.
Efter firandet tog dansen vid igen.

Efterkör i Sing-Sing
Klockan 00.30 tog själva balen slut,
men ännu återstod ett hejdundrande

Kriminell rörelse på öppen anstalt
Dansen fortsatte till dess klockan var
nära tolv. Då tog Klubbmästama till
orda och förkunnade att det nya året
närmade sig med stormsteg och att
det fanns champagne att hämta i ba
ren.

Vi tog för oss av drickat och återvän
de till dansgolvet. Nu var det snart
dax.
Klubbmästama räknade ner och pre
cis vid tolv-slaget uppfylldes salen av
ett klingande från hopslagna glas.

Är det party eller är det Par-ty
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efterkör. Bussar stod redo utanför för
att transportera oss till Sing-Sing där
årets efterkör hölls.
Väl framme vid KTH fick vi äntligen
tillfälle att byta om. För, som Chri
stian Storck påpekade: Frack är det
skönaste plagg i världen - att komma
ur.
Sedan tog en andra sittning vid. Spri
ten var extremt dyr på Grand och om
man ändå skall till och dricka kan
man lika bra få sig något i magen
Så vi tog än en gång plats vid borden.
Denna gång inte lika stela eller tysta.
Bjöds gjorde det på rostbiff, potatis
sallad och kaffe. Punch kunde man
köpa för en som vanligt billig penning
Men det vi alla väntade på kom efter
sittningen: Dansa till dunkande rytmer till dess blåsor dök upp på fötter-

Min älskling du är som en Roas...
des och festen led mot sitt slut.
Som avslutning kan jag bara säga:
- Ni som inte var där missade verkli
gen någonting. Festen och efterköret
var extremt roligt och jag ser redan
fram emot nästa vårbal.

Tangentbords-orerande:
Nicklas Löf
Bild (Balen):
Nicklas Löf

Vilsna astronauter spontanreagerar på akustisk svängning
na och överfalla baren och supa jävel!
För dessa ändamål var undervåning
en avsedd,. Musikskötarna hade par
kerat sig och sin utrustning en våning
upp.
Fl l hade möblerats om till en bar med
allehanda typer av dricka, såväl alko
holmättat som alkoholfritt. Bardisken
utgjordes av ett piano.
Det stora golvet hade rensats på bänk
ar och bord så att man kunde svänga
sina lurviga.
Det festades på livligt hela natten.
Folk droppade av aHt eftersom, med
an en skara entusiaster envist höll sig
kvar.
Runt frukostdax (ca. 6.00) var det inte
många kvar. Alla var trötta och de fle
sta fulla. Ord som "Kan någon släcka
solen, tack!" kunde höras.
Frukost, för dagen landgång, servera-
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I baren tog man det piano. Lägg märke till lysrören i taket.

Bild (Efterköret):
Björn Guillemaut
Petra Barkeby
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Den 9 april arrangerade ELIN
en volleybollturnering i KTH
hallen. 10 lag från Elektro del
tog. Bland dessa fanns styrel
sens lag LSD (Lysande Studie
Disciplin), Bärs & Bananer och
Dream Team.
VID 10-TIDEN på förmiddagen bör
jade det. Först uppvärmning, sedan
koll av spelschema och sedan en
stunds intensiv psykning av de lag
man skulle möta. Huruvida det fung
erade eller ej kan väl diskuteras. Mel
lan matcherna idkade styrelsens lag
(sprang
om
höghöjdsträning
kring/satt/stod i kafeterian en trappa
upp), eller spelade fotboll. Människorna i kafeterian var för övrigt en hö-

En av många höjddueller, denna gång fångad från ovan.

griskgrupp. Deras frid stördes uppre
pade gånger av förlupna volleybollar,
som på ett ganska omilt sätt gjorde
sina intrång i den lokala topografin
(höll på att träffa de stackars oskyldi
ga människorna i huvudet).

Lunch -> Slutspel
Efter ett par matcher serverades lunch
i 12:an. ELINs mat både smakade gott
och mättade bra. Tackar för det! Efter
lunch återupptogs spelandet. När alla
väl hade mött alla i sin grupp var det
dags för slutspel. Det inskränkte sig
till en final mellan topplaget i respek
tive grupp. Vann gjorde laget Klapp
& Klang, och som god tvåa kom laget
Bärs & Bananer. Klapp & Klang fick
ur idrottsdledarens händer emotta
vandringsbucklan.

Multimedia (text och bild):
Uffe

En av medlemmarna i laget ,Dream Team seroar.
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Gurkagasquen

Det var skumt i Västerås!
Årets Gurkagasque gick av
stapeln tisdagen den 2 maj, det
vill säga direkt efter en ganska
tung helg. Det märktes dock
inte på antalet deltagare.
FÖR ER SOM inte besökt Gurka
gasquen tidigare följer här en kort
men objektiv sammanfattning. Gurka
gasquen utspelas alltid i Västerås och
elektrosektionen i Västerås är värdar.
Till sin hjälp har de ABB som sponsor
av kalaset! Gurkagasquen är en halv
dagsaktivitet som börjar vid lunchtid
på KTH och slutar efter midnatt i
Västerås.

Årets gurka
Vi började dagen med ett besök på
ABB Atom där man bygger atom
vapennnnnej, jag, oj, menar atom
kraftverk eller som man säger i
Sverige, kärnkraftwerk. Representan
terna för ABB skränade om megawatt

There is something foamy about this picture ...
hit och dit medan vi besökare åtnjöt
gratis fika. Speciellt kläggbollama var
osedvanligt goda.

Fort Gordia
Sedan kom dagens höjdpunkt. Fort
Gordia. ABB:s svar på "Fångarna på
fortet" i TV4. Gunde Svan var ersatt
med ABB:s lekledare och Agneta
Sjödin var ersatt med Fader Fakir.
Fader Fakir var en komplett galning
som slukade våldsam eld, slingrande
fjärilslarver och vassa glasskärvor.
Han lyckades senare även med att
perforera sin kropp med trubbiga
virknålar. Vi blev indelade i tioman
nalag och blev utsatta för diverse
sjuka lekar. Bland annat lekte vi leken
"välta Volvo" och leken "äta fjärils
larv". Fader Fakir visade oss hur man
gör. Sist men inte minst lekte vi "hitta
kondomer i skumbad".

Final

En stackars Amazon på lut.
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Drop zone...

Lagens samlade resultat adderades
sedan med hjälp av hemlig formel. På
en display kunde vi se hur många
poäng vi samlat på oss och det visade
sig att vi klarat uppdraget! Fyrverke
rier kreverade och frigolitväggar rase
rades som visade vägen till sittningen.
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Gurka på tallriken

Efterkör

Till förrätt fick vi en mindre gurk
tallrik. Helt trendriktigt. l övrigt bjöds
det på korrekt gasquemat. Västerås
ställde upp med frivillig frekvens
normal. Vi från elekrosektionen i
Stockholm överlämnade en present
till Västerås på temat "modempool"
(för mer information om "modem
pool" kontakta vice ordföranden,
Henrik Eriksson). Vid middagens slut
fick man möjlighet att klänga på
klättervägg och pricka tomglas med
luftgevär.

Senare bar det iväg till kårhuset i
Västerås där fler kårmedlemmar hade
slutit upp. I mörkret kunde man
urskilja maskinare, elektriker och
diverse andra varelser. Efter midnatt
väntade två bussar på att ta oss med
hem till Stockholm igen och en jobbig
morgondag...

Text: Johan Wistrand
Bild: Johan Wistrand
Niklas Granryd

p

Games
Med utsikt över Globen
vandrar jag ganska ensam mot
Skanstulls Gymnasium. Till
strömningen av publik kom
dock senare att bli stor. Här
SMusKare,
syntes
både
Blåslagare och Mercbleckare
samt även en Kårsdragare.
Den senare skulle sedemera
till
Heders
bli
utsedd
promenad!
EFTER DIVERSE MINGLANDE kan
så publiken bänka sig i salen, som för
övrigt är vacker som en Gotländsk
katedral. Så tar PQ till tona och draget
är på topp redan från början. Låtar
som Every baby laves my body, N'låt'n
och Lady's a-tramp repas av i rask
följd, ibland ackompanjerade av
Baletten Palettens undersköna dans
virvlar.

Juniorvärldsmästarinna
Påppkårn smakar bäst i tyngdlöst tillstånd!

Så är det dags för årets solist, Junior
världsmästarinnan i tuba, som fram
förde tre stycken, ackompanjerad av i
nämnd ordning; en pianist, sig själv
och PQ. Hon visade sig vara mycket
värdig sin titel! Sedan bidde det paus
och jag passar på att byta några
märken. Jag byter bl.a. en Kårsdraget
knapp med den nyutnämnda Heders
promenaden mot en "Håll i mjölken"
knapp. Då jag förklarar att den inne
bär att man vill behålla mjölken i
grundskolan replikerar han:
-"Ja, släpp för fa-an inte upp den i
högskolan!"

Spex?
Efter pausen följer spexet som får
Ettans spex att framstå som spelat av
Kungliga Dramaten. Vad det hand
lade om visste uppenbarligen inte
skådespelarna själva. Som tur är fort
sätter PQ spela efteråt och konserten
avslutas med Tiger Rag, där alla får
vara solister.

Tre glada teknologer dricker öl (redan en klassiker bland bildtexter).

Text: Andreas
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I l : Mera SMusK : I l

Vårquonsert!
Klockan närmar sig midnatt
(Hongkongtid) och en drös
studendorkesterklädda perso
ner närmar sig S:t J acobi gym
nasium i Vällingby. Drösen
innefattar även några ovanligt
civila personer, samt givetvis
eder utsände emitteur.
SÅSMÅNINGOM HAR DRÖSEN
(som hedanefter benämns publiken)
bänkat sig i aulan och konserten kan
börja. Temat är ,p:CtntJtem och det
mest skrämmande SMusK kunde
komma på var tydligen nätsurfning,
varvid programbladet är utformat
som en Mosaicsida.

Hemsytt
Första punkten på programmet är en
låt där Skaletten får chans att visa upp
sina nya scenkläder som de minsann
har sytt alldeles själva (det bidde tyd
ligen ingen frack). SMusKikanterna är
i sitt esse och för att bara nämna några
en kung på sax och en riktig liten
djävul på trumpet. Några låtar senare
gör den första sångerskan sin
bejublade entre och ytterliga några
låtar senare är de en hel trio!

SMusK

Internytt

Internnytt

Ett föga populärt och tyvärr alltför
ofta återkommande inslag var

Ett av de allra populäraste instagen
(möjligen boftsett från ölen i pausen)
kommer efter paus; KåkFaret! Ett gäng
på tre personer som blivit uteslutna ur
SMusK och därefter blivit kriminella.
De inleder med sin största hit "Ja e en
jävel på grovstöld" och fortsätter
sedan med två låtar till i samma stil.
Allra störst succe gör dock den
manlige solist (för övrigt mycket lik
den civiliserade mannen) som framför
sången: "Jag har i mina byxor den

internytt .rnat .rnup . skit . fnyl . gnöt . se

(eller nå't så'nt), med b.la. en intervju
med en man som blivit överkörd av
en 16-bitars buss på den elektroniska
motorvägen. Inte särskilt kul, alltså.

största någon haft. Till alla sorters yxor
den passar bra som skaft.. . "

Stalinskytt

Den civiliserade mannen i en vardaglig
situation.
Något populärare (läs: succe) var
inslagen om hur den civiliserade
mannen beter sig kontra Mannen vid
diverse vardagliga situationer. Det
kunde t.ex. röra sig om hur man bör
bete sig när man träffar (eller träffas
av) en kvinna. Strax före paus gör så
de dansande möblerna entre, precis
såsom mycket annat, succe!

Skaletten syr minsann sina scenkläder
själva!
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Sedan följer det världsrekord som just
i detta nu håller på att slås, nämligen
att spela Tiger Rag långsammast. Det
går till så att man spelar en och endast
en takt varje vårkonsert. Detta år är
instumentet Stalinorgel. Ropen på
omstart skallar i salen och till slut ger
skytten med sig och drar även av
första tonen i efterföljande takt.

Färdigspytt
Efter avslutad quonsert var det så
dags för avfärd till FESTEN!!! SMusK
hade till detta ändamål låtit hyra en

l!!ill!ilml!i! B�1t11�11

hel tunnalbana, som enligt uppgift
gick direkt till festen på Teknis via
Gullmarsplan.

-----�

Text och bild: Andreas
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Tom Cribb

Var? Hörnet Pantom Street och Oxendon Street, nära Trafalgar Square.
Tom Cribb föddes 8 juli 1781. Han blev sedermera mästare i boxning och höll denna titel mellan åren 1808 och 1 8 1 1 .
Drick din pint Guinness med andakt och ha gamla boxningsmästare i åtanke.
Bilden visar en exteriört målad stämningsbild av mästaren i aktion. Inne på själva puben finns ett gammalt och något nött träsnitt
föreställande mästaren Tom Cribb. Leve Tom Cribb I ! !

ffojJJ
{adder necesse fest

arty!

Örjan Sniis

Nu är det dags tör lest1adder11 konlerens11 ! 18 maj! 12:an!
Det serveras hemkryddade nubbar!
Vad sägs om t ex malört, krusbär, lyckorus eller timjan?
BIIJett för under hundra plx köpes hos Mle eller Henke (mle@e.kth.se, strandbe@ellxlr.e.kth.se)
PS! Detta är varens sista partvl
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Kultur

En levande spegel
eller

Teaterbesök är kul
Har du varit på teater nyligen?
Jasså, du tycker teater är trist
och tråkig? Och du har aldrig
tittat på en? Hur kan du då
veta om det är kul eller inte?
KULTURATTACHERNA på sek
tionen fixar efter tillgång så kallade
tredje raden-biljetter på Dramaten.
Och detta till det facila priset av 20 el
ler 30 kronor (minns inte exakt). Där
har man chansen att se teater för en
billig penning. MEN kom i håg; du
hamnar på tredje raden, vilket inne
bär precis under taket. Skall man up
pleva teater skall man sitta i salongen.
Vad finns då att se?

Dramaten
På Dramaten går nu den otroligt
populära Misantropen av Moliere, is
censatt av Bergman. Ett skådespel
med en otrolig kostymuppsättning.
Sägs vara värd att se bara för att se
kostymerna
Shakespeares Vintersaga är också
Bergman regisör till. Den som påstår
att Shakespeare är trist och tråkig
skall se denna pjäs. Helt plötsligt be
finner man sig där männniskorna ta
lar Dalmål (den roliga varianten), har
lingula peruker och dansar kring mid
sommarstång.
Graham Greene har skrivit pjäsen Re
sor med Moster Augusta, vilken är
sällsamt roligt iscensatt av Ernst
Hugo Järegård, Jan-Olof Strandberg
och Thomas Bolme. Dessa tre herrar
berättar en historia i jag-form om en
man som umgås med
moster
Augusta. Och för att illustrera drama
tiserar de valda delar av historien.
Inga vackra scenkläder, utan bara en
drivande historia och tre duktiga
skådespelare har gjort detta till en
pangsucce. Tänk bara att se minspelet
hos Ernst-Hugo Järegård när han
spelar en näpen ung dam. Helt obe
talbart!
På Lilla Dramaten, bakom "riktiga"
Dramaten, har pjäsen Systrar, Bröder
gått. Såg just att den slutat gå. Detta
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så kallade nu
är
tidsdrama
skrivet av Stig
Larsson med en
speciellt skriven
roll för Stina Ek
blad (heter hon
så? Finlandsven
skan, ni vet?).
Det handlar om
att en syster bju
der hem sina två
andra
systrar
med respektive
för att umgås un
der en kväll. En
ganska pinsam
tillställning, som
familjekalas
ibland har en
tendens att bli
när man inte Scen ur "Slangbågen" av Nikolaj Koljada.
träffat varandra
på ett tag. När jag såg föreställningen värr aldrig sett en "skarp" sopteater,
kände jag(som åskådare) också denna så jag kan inte uttala mig om hur det
pinsamhet, men trodde att skådisarna är att äta soppa under föreställnin
var så dåliga att det blev pinsamt. gens gång.
Men det var ju precis tvärtom. Deras
spelade pinsamhet lyckades de över En klar minnesvärd föreställning (min
föra till mig, så jag verkligen uppfat polare talar fortfarande med avsmak
om den) är The PolyEster Show.
tade hela situationen som pinsam.
Handlar inte om något speciellt, men
På Dramaten går en massa andra är trevlig underhållning. När jag såg
föreställningar också, men som jag den var det kostymrepetition, och slu
vare sig sett eller hört något om. Kolla tet var tydligen inte riktigt klart. Det
tidningarna. Metro har en kultursida, flippade ur ganska rejält när de körde
och DN brukar recensera teaterupp en fisk i en mixer så det skvätte! Det
slutade med att ljudteknikern ropade:
sättningar.
-"Vi slutar nu, Simon!". Annars var
Stadsteatern
den klart underhållande. Simon Norr
thon (ovan nämnd) är en av Stad
Stadsteatern har så
steaterns skådespelare på uppgång.
kallad soppteater.
Förutom att vara med i en filmatiser
Föreställningen,
ing av någonting Jonas Gardell gjort,
som oftast går
är Simon även med i en pjäs som
dagtid,
serveras
Unga Klara satt upp som heter Pen
tillsammans med
gar, kort och gott. Den handlar om
soppa, som pub
pengarnas makt och tilldrar sig under
liken kan sörpla i
sig under tiden. Detta fanns även un ett krig. Det kan lika gärna vara något
der Vattenfestivalen, då det spelades i av världskrigen, som kriget i det forna
ett tält. Eftersom de framförda styck Jugoslavien. Pengarna och den svarta
ena skall kunna åtnjutas med soppa, marknaden styr människorna bort
brukar de föreställningarna vara "en från förnuftets väg under ett krig, allt
kla" enaktare. Jag har personligen ty- för att "ha när kriget är över".

En annan pjäs som just nu framförs på
Stadsteatern är Slangbågen av Nikolaj
Koljada. Koljada föddes 1957 i en liten
by i Kazachstan, och har skrivit ett
trettiotal pjäser som uppförts i flera
länder. När Slangbågen uruppfördes i
Moskva väckte den skandal då den
handlar om homosexualitet. Fram till
1993 var nämligen hornsexualitet
straffbart i Ryssland.

Nikolaj Koljada himself.

I pjäsen möts A nton, 18 och Ilja, 33.
Ilja är rullstolsbunden, super och
skriker friskt på allt och alla. Det hela
börjar med att Anton hjälper Uja hem
efter en synnerligen "frisk" kväll. För
första gången är det någon som bryr
sig om den "stackars invaliden". Men
skammen visar sitt fula tryne och ry
cker de ifrån varandra. Dröm och

Studio Ledermann
Detta ställe tillhör inte de stora
etablerade ställen, men det verkar en
dast till dess fördel. Tänk dig själv;
man kommer fram (Gästrikegatan 13),
kliver ned för trappen, hoppar undan
för regisören själv (Jurij Ledermann)
som susar förbi, studerar listan med
sminktiderna för skådisarna och fixar
biljetten. Kommer ni ihåg drinkbiljet
tema
från
nOlleredovisningen?
Tanken svindlar. l pausen serverar bi
rollsaktriserna kaffet. Själv scenen är
en gammal industrilokal med två
synnerligen irriterande pelare mitt i.
På samma golv som din pinnstol står
på,
framför skådespelarna sitt
s�ådespel. Sträcker du på dig är det
nsk att du slår till aktörerna (nja, inte
riktigt kanske). Detta är något annat
än Dramatens tredje radenbiljetter.
Det var kanske denna mysstämrnn
ing, tillsammans med det suveräna

framförandet, som gjorde att jag upp
skattade det hela så mycket.
Pjäsen jag såg var Hustruskolan och
är skriven av Moliere även den.
�uvudrollen spelas av Samuel Fröler,
killen som var med i Tre Kärlekar på
dumburken för några år sedan. l Tre
Kärlekar spelade han Mesen, medan
han i denna pjäs spelar den Store
Husbonden och Förföraren, allt i en
miljö som är som hämtad ur Zorro.
Han finner sig en ung flicka som han
s�tte� i kloster tills hon blir "mogen"
for giHermål. Och nu är hon mogen.
Men det går inte riktigt som han vill
(vad trodde du?). Det är underbart att
se hur han med lock och pock, hot och
förbannelser försöker få tillbaka sin
kvinna. Ett mustigt skådespel med ett
agerande som är bortom det mesta.
Investera 150:- och gå och se den!

Stefan Petersen

Maria Kulle, scen ur "Slangbågen.

verklighet blandas friskt - det blir inte
svårt skillja de båda - där drömmen
visar vad som händer inuti männis
korna. Men som vanligt bryts dröm
men brutalt av verkligheten.
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Upp i det svarta

En svensk studentsatellit
eller, Vill du bygga en satellit?
Du har väl inte undgått annon
seringen i Osqledaren och på
datorbulletinen? Det planeras
att bygga en satellit här på
KTH, under namnet KTHsat.
JAG BLEV SJÄLV nyfiken när jag såg
detta och kontaktade Odd Bolin och
Lars Blomberg som är projektledare
för KTHsat. De arbetar på Avdelning
en för plasmafysik vid Alfvenlabora
toriet. De gick med på att bli "inter
vjuade", så jag gick dit för att få min
intervju.
På avdelningen för plasmafysik bedri
ver man så kallad rymdfysikalisk
forskning. Det innebär att man intres
serar sig till exampel för de processer
som skapar norrsken. Institutionen
har bland annat specialiserat sig på att
mäta elektriska fält kring jorden, och
består av ca. 50% Elektriker, och ca.
50% Fysiker.
För att kunna utföra dessa typer av
experiment krävs att man kan skicka
iväg sina mätinstrument bortom jord
en. Institutionen har lång erfarenhet
av att skicka iväg mätutrustning med
sondraketer, satelliter och ballonger.
Detta verkar ytterst lovande inför det
projekt som Lars Blomberg och Odd
Bolin berättade om.

På bilden syns:
1 . Kopplingsring mot raketen.
2. Sändarantennfdr S-band.
3. STAR 13A raketmotor
4. Antenn for kommandomott.(450MHz).
5. Primär solsensor.
6. Solpanel (1 av 8)
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Tokiga ideer?
Det första jag frågade var naturligtvis:
-"Var får man en sådan ide ifrån?".
Först log de litet förläget, sedan börja
de de berätta om en middag på ett
stekhus i Brasilien för några år sedan
under en fysikkonferens. Sveriges för
sta, helt egna, satellit var Viking
(1 986), som sedan följdes av Freja
(1 992). Det senaste "stjärnskottet" är
Astrid 1 . Astrid 1 sköts upp för några
månader sedan, men blev inte så bra
som man hoppats. Man fick problem
med strömförsörjningen till experi
menten efter bara fem veckor, medan
resten av satelliten fungerar alldeles
utmärkt (se Ny Teknik nr 17 /95).

Astrid
Att Astridsatelliten kallas nummer 1
innebär att man planerar en hel serie
satelliter. Astrid nummer 2 är plane
rad för uppsändning till 1997. Man
diskuterade möjligheten att redan
Astrid 2 skulle byggas av bara exjob
bare. Så blev det nu inte. Det är dock
en exjobbare från Flyg som har byggt
en utfällbar bom för att mäta E-fält
med Astrid 2. Astridkonceptet är
egentligen en plattform med de ele
mentära funktionerna "standardisera
de". Sedan bygger man nya experi
ment för varie nv Astrid. Men KTHsat

7. Trådbommar med prober (1 av 6)
8. Stela bommar (1 oj 2)
9. Högfrekvensprobar
10. AC magnetometer.
1 1 . DC magnetometer.
12. CYLP prob

är egentligen tänkt att bli en friståen
utanför
satellit,
de
Astrid
programmet.

Intresserade institutioner
Lars och Odd har gått ut till ett dus
sintal institutioner här på KTH och
pejlat intresset för ett sådant här pro
jekt. Intresset finns. Det ser man bland
annat på den mängd exjobb som utan
nonserats inför förstudien. De invol
verar alla sektioner på KTH, utom Ar
kitektur, Kemi och Väg & Vatten. Hos
Industriell Ekonomi skall man till
exempel studera vilken organisation
projektet skall ha.

Först men ändå inte
Det finns ett antal studentsatelliter
som redan snurrar runt jorden, men
dessa är intriktade mot digital kom
munikation och radioamatörer. Lars
och Odd påpekade att det nya med
KTHsat är den forskningssinriktning
satelliten kommer att ha. Samtidigt
påpekade de att projektet vara skall
inriktat mot exjobbare, och inte mot
doktorander.

Inget klart
Ingenting är fastslaget än. Man sätter
hoppet till den förstudie som initie
rats. Lars berättade att man inte vill
styra de aktuella exjobbsprojekten för
mycket, så att de blir alltför upplåsta.
Det finns ett antal ideer. Sedan är det
ganska mycket upp till dem som gör
förstudien att komma fram till ett bra
koncept. Om man kommer fram till
att KTHsat inte är något för KTH, då
lägger man ner iden. Inom förstudie
gruppen kommer man att samarbeta
mycket, och därur kommer förhopp
ningsvis ett bra resultat att växa fram.
Sedan kommer naturligtvis resten av
exjobben innebära mycket samarbete.
Flera av exjobben kanske kan hamna
hos den svenska rymdindustrin. Till
exempel har Svenska Rymdbolaget
(SSC = Swedish Space Corporation)
sagt sig stödja projektet i mån av tid
och resurser. Man kan även tänka sig
ha hand om en eller flera exjobbare.
Dessutom finns en del pengar för ar
betsresor och dylikt utomlands, för en
del av exjobbama.
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Pengar

Vara med

Finansieringen är fortfarande en öp
pen fråga. Budgeten uppskattas till
10 miljoner kronor, vilket i detta
sammanhang får räknas soin lite
pengar. Lars och Odd hoppas på att
näringliv, institutioner och olika fon
der skall ställa upp. För att ett projekt
av denna storlek, och typ av finansie
ring, skall kunna genomföras krävs
mycket support av HELA KTH. Insti
tutionerna har visat intresse, det är
därifrån ideer och exjobbare skall
komma.

Jag besöker dem några dagar före
sista-datumet då ansökan till de första
exjobben skall vara inne. De verkar
som om de inte har fått in de antal an
sökningar de önskat. Så letar du efter
exjobb, och tycker detta verkar intres
sant; tveka inte att kontakta Lars
Blomberg (blomberg@plasma.kth.se)
eller
(bo
Bolin
Odd
lin@plasma.kth.se). Du kan också titta

på KTHsats informationsida
World-Wide-Web:

på

http : / /www.plasma . kth . se/www/
info/kthsat/kthsat . html

Rymdtekniker Stefan Petersen,

RYT87/88

Lars Bylander pd Avd. får Plasmafysik
med ett av experimenten som flög med
Freja för att mäta elektriska fält.

Insändare: Stava i Elektrien
Det kommer att gå till histo
rien som "en mörk tid i Elek
FREJA ' s orbit
triens ärorika historia". Det
Uppsändningen
var en tid då ansvar för vad
Den del av ett satellitprojekt som kos man gjorde och lämnade efter
tar mest pengar är uppskjutningen, sig blev slapp.

launchen. Nu har detta blivit en kom
mersiell marknad med flera "lågbud
getoperatörer". Till exempel erbjuder
Ryssland (genom ett svenskt företag)
uppskjutningar till ett pris av 6.5-7.5
miljoner dollar (se vidare Ny Teknik
nr 17 /95). Man kan "fixa" lägre priser
genom att till exempel "åka med" en
annan satellit, som både Viking
(snålskjuts med en fransk Spotsatellit
på en europeisk ArianeIV-raket) och
Freja (snålskjuts med en kinesisk mili
tär satellit på den kinesiska raketen
Långa Marchen 2C). Rymdbolagets
Sven Grahn hoppas till exempel få
möjligheten att köpa ett paket med
uppskjutningar av ryssarna, och då
till ett lägre pris.

Image
Rymdteknik har väl alltid haft en
stämpel av science fiction och Star
Trek över sig. Jag frågar Lars och Odd
om de har märkt något av det på de
ansöknigar som kommit in. De ler lite
småklurigt, tycker väl att jag är dum
och säger sig inte ha märkt någon så
dan tendens på de ansökningar som
kommit in.

JAG TALAR NATURLIGTVIS om
de ett och ett halvt år som vi Elek
triker fick tillbringa i exil, under det
att Tolvan renoverades. Baracken var
eldfängd, instabil och allmänt otrev
lig, den lokal vi kallade Xllen. Nam
net uttalas exilen, men var en ständig
påminnelse om var vi egentligen
hörde hemma. De tre första tecknena
är de romerska tecknena för tolv.
Namnet föddes (om jag inte missmin
ner mig) under december-SM 1992,
strax innan flytten till Xllen.

Återtåget
Sedan under våren 1994, planerades
det för återflytten intensivt. VI
SKULLE FÅ KOMMA TILLBAKA
TILL VÅRT KÄRA TOLVAN!. Efter
en intensiv flyttvecka, stod det klart.
Lördagen den 11 Juni 1994(bt) kl.
12.12 inleddes Tolvans återinvigning.

Ett tag
Enligt en artikel av dåvarande 12c
1990 (Karl Eke, E87) från Emissionen
1-90 har Tolvan varit i Elektros "ägo"
sedan 1969, då en Cornelia Söderquist

(Tolvans ständiga "moder", kallar Karl
Eke henne) ordnade lokaliteterna. Se
dan 1969 har Tolvan expanderat kraf
tigt. Den del som kallas för Vext
rummet(för dess tillväxt gång på
gång) fanns till att börja med inte.

XII-skräck
De ett och ett halvt årens bortavaro
från Tolvan hade satt djupa spår i E
Osqulda och E-Osquar, enär tiden i
XII var plågsam. Nu börjar de dju
paste spåren från den tiden försvinna
och Tolvan återigen frodas av trevliga
människor och kalas. Därför är det
mycket irriterande att finna att det
finns de som stavar Tolvans namn
med de romerska bokstäverna XII. Då
vi Elektriker äntligen återfått Tolvan
vill vi endast se framåt mot den tid
som kommer, utan att ständigt be
höva påminnas av den skräck Xllen
utgjorde.

Tolvan
Därför, kära Elektrikervänner, vill jag
uppmana Er att närhelst ni använder
Tolvans namn i skrift; använd uttry
cket Tolvan eller förkortat 12an. Tänk
om Kungen hade varit 12c innan han
blev kung. Då hade det stått "För Tol
van I Tiden" på alla enkronor idag.
Det är jag helt säker på.

Stefan Petersen 12c em. 1994
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Rock i Tolvan

Rock i Tolvan
Traditionen trogen har sek
tionens musikaliska talanger
åter fått dela med sig av sina
alster. I år hade 11 band lagt in
"Tolvan 7:e april" i sina
turneplaner.
TOLVAN HADE utrustats med två
magnifika scener för att möjliggöra en
kväll fylld av kontinuerligt utström
mande musik utan minsta paus. Så
fort ett band spelat klart i pelarsalen
hördes nästa band vråla igång i vex
trummet. Inga tröttande pauser mel
lan banden här inte.
De band som i år gästade vår kära
sektion var:
• Snakeskins cowboys
• The GB's
• Cassius Clay Convention
• Vaseline research
• Annas X
• Blästerorkester
• Clown
• Carlsbergs killar
• CQ
• Zeepod
• PR Angels starring Paul Rikroxette

Folket samlas
Det hela tog sin början runt sjutiden
denna underbara vårkväll då tolvan
sakta började fyllas av rocksugna
teknologer på jakt efter en helkväll i
musikens anda. PR arrangerade som
vanligt
ett
magnifikt
kalas,
serverandes öl, läsk, jordnötter och
suveräna kläggmackor. Dessutom
såldes snygga T -shirts (nästan snyg
gare än personalen) med rockigt
tryck. I folkvimmlet förekom mången
äldre teknolog som gjort närvaro vid
rock i tolvan till en kär tradition.
Även en och annan civilingenjör
skymtade förbi under kvällens. Man
kan dock undra hur civilingenjören
kom in, med tanke på att tolvan kväl
len till ära hade en dörrvakt som nog
grant kontrollerade emissionens ut
sändes kårleg innan jag fick komma
in.
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PR Angels med tillhörande groupisar.

Första Band
Först ut på plan var PR Angels som
försökte få igång publiken med roxet
teinspirerad rock som det svängde bra
om. Efter PR's insats tog Vaseline Re
search kommandot och rev av hits
som 'Data Nörd'. Vi äldre som ännu
minns mekanikens fasor saknade
dock 'Mek-skräck' som tagits bort
från repertoaren i år. Vaseline Re
search's synt visade sig vara synnerli
gen väl förprogrammerad vilket med
förde att syntspelaren sällan eller al
drig behövde röra tangenterna.
Tyvärr hade man inte lyckats lika väl

•

när det gällde att programmera dePo
mians gitarr som plågat gnisslade och
gnällde när han misshandlade dess
strängar.

Hög stämning
Stämningen var på topp redan från
start och steg sedan kontinuerligt un
der hela kvällen. Iden att ha en scen i
vardera änden av tolvan visade sig
vara ytterst finurlig. Varje gång det
byttes band blev man tvungen att pas
sera baren, vilket knappast kan ha
minskat PR's försäljning. Vissa
teknologer sparade dock på krafterna

Långhårig rock med tung-gung
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genom att parkera mitt emellan scen
erna (d.v.s. i baren) och slapp på det
sättet tränga sig fram till en scen så
fort det byttes band. Varje band höll
igång i cirka en halvtimme innan de
fick ge plats för nästa band och istället
ge sig av ut i folkvimlet för att.mingla
med sina trogna fans. Några möjlighe
ter för fansen att följa med 'back
stage' fanns dock knappast eftersom
man p.g.a. utrymmesbrist i tolvan
hade avskaffat sådana trivialiteter
som back-stage och loger.

Alting har ett slut

siken när det sista bandet rivit av sina
låtar. Trots publikens envetna om
startsrop som ekade höga över
Osquars backe så slutade även detta
kalas och PR började nedmonteringen
av scener, städning och andra trött
samma uppgifter som följer efter ett
toppenkalas. Själv vinglade jag nedför
osquars backe nynnandes på 'Rock
star på Elektro' samt funderandes
över huruvida man inte borde ha sat
sat på en musikalisk karriär istället.

Johan L

Långt in på natten tystnade så mu-

Let's Rock ...

Dörren vaktades väl.
DET VAR FORSRÄNNING i Upp
sala i år igen. Dessvärre befann jag
mig i tjugonde lagret människor vid
Fyrisåns strand, så jag missade det
mesta. En farkost som dock syntes
var försvarets minkröjare (se nedan).
När forsränningen var avslutad sk
ingrades folkmassan vid ån. Det blev
dock ingen sillis i parken bakom

Carolina
Redeviva,
eftersom
snötäcket där var 15-20 centimeter
tjockt.

Uffe

Andreas trivdes i solen (och halsduken). Försvarets minkröjare innan radarn slagits ut av en välriktad snöboll.
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Lianer i Nymble?

Electric Banana
Det har varit ganska få squtt
på senaste tiden. Men när det
nu var dags kan man inte för
neka att PrU hade lyckats.
Nymble var fullsatt, och det
var kanske inte så underligt.

Så drog då bandet i gång. Och vad
kunde vara lämpligare att öppna med
än just Electric Banana Band, signa
turmelodin. Folk dansade och sjöng
med och jublade i största allmänhet.
Temperaturen steg även rent fysiskt.
Troligen hade Nymble uppnått rent
olidliga tropiska temperaturer om inte
vissa delar av valhall hade tagit fasta
på begreppet regnskog och frikostigt
serverade vatten till alla och envar.
Vare sig man ville ha eller inte.

VEM MINS INTE Trazan och Banar
ne, djuneltokarna med tigerhaj. Minns
man Trazan och Baname så minns
man garanterat Electric Banana Band.
Och har man på något sätt ändå lyck
ats glömma Electric Banana Band
återkommer
nog
minnet
vid
nämnandet av låtar som banan
kontakt eller zvampen
Att det var många som kom ihåg var
tydligt när PrU slog upp portarna till
Nymble. Folk stod långt nere på
drottning Kristinas väg och väntade.
Och inte väntade de förgäves heller.
Om det står klockan åtta på biljetten
innebär det naturligtvis inte att det är
då huvudattraktionen sätter igång.
Ånej, då skulle ju festen ta slut alde
lens för tidigt. Vad förbandet faktiskt
hette har jag ingen aning om, men de
spelade enkel och rak rock, och det är
ju aldrig fel.

1

Elektrisk banan med dito gura

Valhall, värme, vatten
Redan tidigt, åtminstone en halv
timme före konserten, var trängseln
kompakt framför scenen. När de
elektriska bananerna uppenbarade sig
på scenen blev trängseln knappast
mindre.
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Många och bra

Det jag inte kom ihåg från tv
programmen var att bandet hade så
många och så bra låtar på sin reper
toar. Naturligtvis kom man ihåg
banankontakt, men här framförde de
låt efter låt, den ena bättre än den
andra. Och visst kommer folk ihåg.
Som när Trazan frågar hur vi tar oss
till teknis om morgnarna och hela pu
bliken ropar
-Lian!!!
För vem vill sitta på en trist buss eller
i en bilkö när man kan ta lianen till
jobbet.
Det här är glad musik. Många av lå
tarna handlar i stort sätt bara om hur
kul det är att spela. Som låten om
dragspel eller den om den fantastiska
elektriska orgeln.

Är någon törstig? Vattnet är serverat!
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Band

Västerås
orerar
Ifrån Västerås har det inte
skrivits så värst mycket på si
stone. Detta har ingenting med
vår existens att göra för vi
finns som bara tusan.
VI HAR DÄREMOT fått lite pro
blem med var nya ordförande. Han
kommer nog att hoppa av till hösten
och på grund av detta så har inte allt
fungerat som det brukar. Vi skall un
der de närmsta veckorna se till att
uppdatera styrelsen och därmed få
ordning på verksamheten.

Gurkagasquen ...
Blev återigen en riktig dunderfest
trots att den andra maj kanske inte
var det bästa datumet för denna till
ställning. Detta märktes lite i deltaga
rantalet som var lite mindre än det
brukar. De 160 som deltog fick i allr1
fall uppleva ett riktigt djungeläventyr
med bland annat skumbad, amazon
vältning och inomhusfyrverkeri. Nå
gra gäster i form av data och fysik
hade haft turen att få följa med och
beskåda festligheterna. Data vågade
sig till och med upp på scenen och
framförde där en sång som nästan
bara de kunde.

Ränderna går aldrig ur, sägs det. Härmed torde det vara bevisat
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Som alltid när man
w

framme. Jag hoppas att det inte var
alltför
allvarlig
trots allt krasch
och 1 : gi� ��m: !lri;
och-pang
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:
gnissel-och-bang.
Afr{Ri, ijijp
m1Uir
lfäl�
Oifäii
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Låten lät åtminds
one väldigt glad
för att vara olycka.

Terminsstart

1

Efterkör
Antag att klockan är tre och man har
festat sedan u_�gefär klockan åtta
kvällen innan. Ar man i så fall trött
och vill åka hem? Naturligtvis inte.
Lyckligtvis hade fkm* förutsett detta
och ordnatt ett hejdundrande efterkör
i BPAgasquen.
Troligen tog väl även det slut förr el
ler senare, men innan dess hade eder
utsände insett att sömn är bra att ha
och ungefär klockan sex börjat bege
sig hemåt, lyckligt nynnande något
om att min kontakt är din takt och
sambatakt är tretakt och er kontakt är
vår takt. . .

Det är egentligen bara en fråga som
återstår efter en sådan här kväll: Finns
Electric Banana Band att få tag i på
skiva?

Rasmus
Foto: Truls

För övrigt så börjar ju terminen gå
mot slutet. Ettan har börjat planera
den traditionella avskedsfesten för
tvåan. Våren är här för att stanna den
här gången hoppas jag och det gör li
vet lite roligare. Lite ljus och värme
kan behövas efter årets hårda slit.
Ha en bra sommar om vi inte hors in
nan dess, gurka på er!

Anders Hasselkvist
Tradare VI VET
Denna text hör väl egentligen inte rik
tigt hemma på denna sida, men det
var det bästa stället jag i mitt sömn
druckna tillstånd kunde hitta.

Che
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Det ryktas att ...
...fel låt vann.
...Stoffe & Micke fick påsklov före CHE .
... godtyckliga kroppar är alltid potatisar, enligt A J Thor.
... Martin syr...
... Calles fingrar och PR:s kylskåp luktar gorgonzola.
... Mia bytte bort sig själv på Valborg.
... undertråden hade fastnat.
...JOF har sprättat fickor på flickor.
...Johanna har koll.
... DECwrite förstår inte Swedish.
...det är en bug i rad två.

Vad säger Osquar och Osqulda?

Förra numrets "Vad
säger Osquar"
Skriker du omstart
en gång till så slår 1____
jag ihjäl dig!

Emissionens
bildtexttävling
fortsätter med
en ny intres
sant bild.
DENNA GÅNG
hade vi tänkt oss
ett spännande me
ningsutbyte mellan
Osquar och Osqul
da.

Till förra numrets
bildtävling lycka
des en del svar
leta sig ända fram
till redaktionen. En
del var varken bra
eller publicerbara,
men några bra
kom det också in:
-Här kommer det
- för det gör det
Väl?
-NOKIA. Connec
ting people.

När man har kom
mit på skojiga fra
ser att sätta in i
pratbubblorna
mailar man dem
till:
emission@e . kth . se

eller lägger svaren
Emissionens
i
brevlåda i tolvan.

Lycka till

Glad sommar
önskar
Pri pps-Harald
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