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Ledare

Kul att VMS har försvunnit ur Elektros datasalar.
Synd att Emissionens dokument ligger där... u,, ,11. ,,•••
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DETTA NUMMER AV Emissionen är egentligen inte särskilt
kul alls, faktiskt. Man ställer sig då obönhörligen frågan: Vad
då för, då?
Jo, eder tillgivna och hårt arbetande redaktion blev fullkomligt
överösta med material från diverse suspekta sektionsorgan
och när vi plockat bort det värsta så visade det sig att det blev
en sisådär 22 sidor ren information, Det innebär att det här
förmodligen inte är ett av de absolut roligaste numren av
Emissionen som vi producerat, men kanske ett av de mest in
formationstäta...
Med anledning av Emissionens 30-års jubel bli det ett dubbel
nummer nästa gång (nummer 3-4), det kommer (tack och lov)
att innehålla desto mer av den studentikosa som lyser med sin
frånvaro i detta nummer. Jag hoppas verkligen att alla gör sitt
yttersta för att pressa fram den humor som jag vet finns inom
er. Och kom ihåg: The truth is out there!
Vidare så vill jag gärna meddela att jag låtit motorsågen tala.
CHE emeritus lär inte besvära oss igen. Varken han eller hans
dumma förslag kommer i framtiden att befläcka det fagra
Elektrien (Fast det är klart att han, eller åtminstone delar av
honom, just nu faktiskt befläckar marken lite lite grann. Men
som de säger: Man kan inte få allt här i världen! (Men en bra
CHE skulle inte sitta illa! (Ulfs sista framrosslade anm.)). Man
kanske skulle ta och sälja resterna. Vad kan man få för kilopris
på fårskalle?
Jag vill avsluta med ett litet tips. Glöm aldrig Maxwells
oskrivna regel rörande kopulation mellan olika arter:

Sex Och Droger
Omvänder Mången Ingenjör!

Eder våldsamma och klart oberäknelige CHE,

Björn Guillemaut, E-94
(tillika ägare av svarta spetsunderkläder av märket
Kolchosens Hjälte, en östimport)
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Hur lämnar man in manus?

Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidning
en, Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för
manusstopp, Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAIL till
EMISSION på Elmer. För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i
ett dectermfönster på VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Använder du UNIX så går det för det mesta inge vidare att maila
decwritedokument Lägg i stället filen i ditt Public directory och skicka
ett mail till oss och berätta vad filen heter. Skriv också hur mycket du
gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produk
ten skall se ut Vi garanterar mte 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.
Emissionen kan inte på något vis garantera att inlämnat
material återbördas till ägaren.
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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Gå på vårbalen!
Det tycker nog·vår ömsinta, godissugna ordföranden så här
när våren börjar göra framryckningar in i vårt kära fosterland.
När jag skriver dessa rader är
det snart tentaveckor och godi
starmen skriker. Jag vet inte
om ni är som jag men så fort
tentorna närmar sig kan jag äta
hur mycket godis som helst.
Undrar om hjärnan förbrukar
de extra kalorierna. Förmodli
gen inte.
KÄLLERIET GÖR det ju inte lättare
för en att sluta heller. De har tydligen
bestämt sig för att få sektionen att gå
upp i vikt, men jag klagar inte över
billigt godis. Slut på struntpratet och
dags för lite seriös information.

SM
Vi har haft ett roligt SM för några
veckor sedan. Det var många som var
där och det tycker jag var roligt, ju fler

som tycker desto bättre. Vi hade inte
bara roligt, vi bestämde en del saker
också. Nya högtalare till växtrummet
har införskaffats, så nu kan man lyss
na på musik i hela 12:an.
Jag vill också passa på att önska nya
FoF och ÖSK lycka till med förbere
delserna inför nOllningen i höst. Vi
fick en Esquadergeneral i år också,
Magnus Almqvist heter han (Må Her
ren ha nåd över våra själar... (red.anm.)).
Hoppas
att
han inte blivit För er som är
miljöskadad
senaste blinda kan jag
det
året och tar tala om att
ubåten istället pelarsalen har
för segelbåten
nu .. fått tjusiga
(Vänta
Almqvist... Det gardiner och
var väl kapte borden har
nen på Silja
fått blommor
Symphony?
(red.anm.)).
och dukar.

Tolvan
Fixats och donats i tolvan har det ock
så gjorts. Jättefint blev det, och det var
roligt att se att så många var där och
hjälpte till. För er som är blinda kan
jag tala om att pelarsalen har fått tjusi
ga gardiner, borden i växtrummet har
fått blommor och dukar och en del
skyltar har satts upp lite här och var.
Har just du en ide om vad som kan
göras för att få tolvan mysigare så
prata med 12C Folke Anger. På SM
utlyste vi en tävling där små som sto
ra, tokiga som seriösa förslag kan
lämnas in. Styret kommer att presen
tera ett färdigt förslag på Maj-SM.
Förslagen lämnas skriftligt till Folke
eller någon annan i styret.

Kamratstipendiet
En Bildt säger mer än tusen (ordf)
ord. Kongl. Elektrosektionens ordföran
de med klubban i högsta hugg.

Kamratstipendiet är ett pris som Kå
ren har instiftat och som delas ut varje
år. Sektionsmedlemmarna utser en el
ler två kamrater som vinner pengar
från Kåren. På SM kom vi fram till att

styrelsen ska ta in röster och sedan
utse två personer till vinnare. De
kommer att presenteras på vårbalen
den 30 april.
Om du har en kamrat som du tycker
är en riktigt bra kompis, lämna in en
röst, det vill säga kamratens namn
och en motivering, skriv under med
ditt eget namn och årskull. Eposta den
gärna till styret@.

Kalas
En del representation har jag och nå
gra andra hunnit med också. För nå
gra lördagar sedan var vi på Medicin
ska Föreningens Amphioxgasque, de
ras motsvarighet till vår nOllegasque.
För att knyta kontakter och sprida lite
elektronik omkring oss så fick de en
elektronisk ölöppnare. Själva ölöpp
naren var en vanlig väggfast variant
men den var monterad på en elektro
nisk räknare. Varje gång en öl öppnas
räknas räknaren upp. 9999 stycken öl
kan man öppna med den, sedan noll
ställs den.

SIK 75 år
Våra vänner SIK, Elektroteknologer i
Finland Helsingfors, har fyllt 75 år,
bara barnet. Några från styrelsen och
ett gäng från EESTEC var där och gra
tulerade dem. Födelsedagen firades
med en bal i Kårhuset. Finnar är ju
rätt bra på att festa, så det blev ett hej
dundrande kalas hela natten. Mer om
denna resa kan du läsa i en separat ar
tikel.
För att sprida lite litterära kunskaper
på sektionen ska ni som avslutning få
ett citat av en känd filosof. Citatet går
precis som tidningen i våldets tecken.
Det är fritt att tolka precis som ni
själva önskar, gör inget dumt bara.
"Då och då bör man slå ihjäl en amiral för
att sporra de övriga" - Voltaire

På återseende
Cecilia
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Källeriet sektionens gratislunch?
Hej! Jag heter Thord Schibler
och är källarmästare här på
Elektro. Jag är en av dem som
ser till att det finns kleggbol
lar, frukt, läsk och godis i Vår
kära 12:a.

ännu svårare att faktiskt lägga ned
pengar i kassalådan. Men svårast av
allt tycks vara att växla med bullkas
san. Oj, oj, oj vad det är svårt!

NI SOM VARIT nere i 12:an den sen
aste tiden har säkert märkt att käl
leriets utbud har ökat. Det är för att
Ni skall kunna köpa det Ni vill ha.

För det stjäls. Det kanske rentutav är
Du som gör det. Eller den som Du sit
ter bredvid på en föreläsning eller en
övning. Han eller hon kanske är en
tjyv, snattare, snyltare, brottsling eller
rentav chef hos Universitetsautoma
ter1... Jag tycker det är synd. Inte om
den idioten som stjäl, utan om mig
och Dig som inte stjäl. Det drabbar ju
trots allt alla sektionsavgiftsbetalande
elektriker. En snigel på ögat borde de
ha, de icke-betalande snyltarna. Vad
allt leder till, vad det gäller inkomster
och dyligt, kan jag inte säga på rak
arm. Det kanske inte blir någon kaffe
maskin eller bullförsäljning i framti-

Kaffemaskin på väg
Tyvärr har Vi inte fått Vår efterläng
tade kaffemaskin än, men den är på
väg. Det känns ju lite tråkigt att inte
kunna gå ner i 12:an på rasten och få
sig en kopp nybryggt kaffe. Men det
är inte det enda tråkiga. Det är tydli
gen svårt att betala. Det är tydligen
svårt att läsa på prislistan vad en
chokladbit kostar. Och det verkar

Stöld och monopol (ganska
nära besläktade företeelser)

den. För vem vill skaffa något åt ban
diter? Vi borde kanske skaffa samma
kaffe- och bull/godismaskin som
finns på övriga KTH-området. Fast
kanske ändå inte. Det kaffet smakar
juBLÄ!!
Nej! Nu är det dags att betala för sig.
Jämt, med jämna pengar. Inga felväx
lingar. Inget snatteri. Och fan ta de
otacksamma snåla jävla tjyvarna!

/Eder källarmästare Thord.
PS. Vi i källeriet kör på i två veckor till
och blir det ingen förbättring blir det
inget källeri. Men blir det förbättring
fortsätter vi. DS.
1 Med tanke på deras monopol och
prissättning kan de liknas vid gang
sters.
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Datum: 25/4
Biljettpris: 120 kr
Biljettsläpp: slutet på mars (annonseras i 12:an)
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Goddag.

Kvalitetsarbetet på linjen för elektro
teknik har sugits in i det stora NAP
fältet. (Någon Annans Problem).
Utbildningen som den ser ut idag
fungerar ganska dåligt. Många av de
studenter som börjar avslutar aldrig
sina studier. Endast ett fåtal av alla
teknologer klarar av att följa den stu
dietakt som stakas ut av skolan. (Jfr
studievägledningens statistik). De fle
sta tvingas lägga till ett halvt eller ett
år till studietiden för att få ihop sina
L80 poäng. De enda som tjänar på att
det ser ut som det gör är CSN, som
slipper att betala ut studiemedel.
Orsakerna problemen är många, och
det finns ingen enstaka åtgärd som i
ett slag rättar till alla problem.
Det finns dock ett drag som är gemen
samt. Vem man än talar med på sko
lan så har de inte någon möjlighet att
göra någonting åt saken. Symptomet
går att följa genom hela hierarkin.
Alla inom KTH jag talat med är myck
et medvetna om problemen, och
många har också riktigt bra ideer på
saker som kan åtgärdas. Åtgärderna
uteblir dock, eftersom personalen inte
anser sig ha möjlighet att påverka sin
arbetssituation.
Matematiska institutionen är till
exempel, i alla fall om man får tro vad
de säger själva, övertygade om att det

NAP
sätt de bedriver utbildning på är för
åldrat. Systemet med jätte föreläs
ningar med passiva åhörare är inte
det bästa sättet att lära ut matematik
på. Matematiska institutionen påstår
sig dock inte ha några möjligheter att
bedriva undervisningen annorlunda
eftersom de inte får tillräcklig stöd
från skolans ledning.
Fakultetsnämnd EIT (högsta beslutan
de organ på delfakulteten för Elektro
och Informations Teknologi) ser en
rad problem som borde åtgärdas, men
påstår sig inte ha någon möjlighet att
genomföra dessa förändringar, efter
som institutionerna ändå gör som de
vill.
På rektorsnivå är man medveten om
att utbildningen eventuellt har vissa
problem, men eftersom man får sina
direktiv från regeringen, kan man inte
göra så mycket åt saken.
Är det verkligen så illa?
Personligen tror jag att detta är kvali
ficerat struntprat. De olika instanse r 
na p å skolan har stora möjligheter att
påverka situationen. Det enda som
krävs är lite engagemang och något
mera samarbete. Som organisationen
ser ut idag är det dock ingen som kän
ner något ansvar, och än mindre nå
gon som tar något ansvar. Detta är i
slutändan ett ledarskapsproblem som
skolans ledning måste ta tag i.

Det paradoxala i situationen är dock
att vi som teknologer har ganska stora
möjligheter att påverka. Eftersom
kommunikationen mellan de olika in
stitutionerna fungerar så dåligt är den
information som institutionerna får av
oss teknologer ofta den enda informa
tion de får. Det är därför mycket vik
tigt att vi fortsätter att fylla i kursut
verderings enkäter och att gå på stu
dienämndsmötena, så att åtminstone
vi teknologer är någotsånär överens
om vad vi vill åstadkomma.
Och så en glad nyhet.
Kursen Elektrisk Mätteknik har länge
varit en problemkurs. Vissa år har det
nästan varit skottpengar på föreläsa
ren. Kursnämnderna i kursen har
dock fungerat väl, och i år har kursen
fungerat riktigt bra. Vissa problem
återstår att lösa, men helheten är
mycket bättre än på många år.
Allt är alltså inte nattsvart., och det går
att genomföra förbättringar, även om
det kan ta lite tid.
Lev väl. KDKD.

Fredrik Jonsson
''They call me Mr. Bad News "
SNO-Elektro
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Stu dier?

Läckerbitar på
studievägledningen!
Den senaste tiden har det
cirkulerat vissa rykten om att
det finns riktiga godingar på
studievägledningen. Vi kan,
inte utan viss stolhet, bekräfta
detta. Här finns det minsann
läckerbitar. . .

Om du nu tror att v i fått en släng av
extremt gott självförtroende så tror du
fei. jag åsyftar naturligtvis inte oss
själva utan vårat eminenta godis. Åt
gången av godiset är som vanligt hög,
vilket är trevligt eftersom det innebär
att många kommer upp till oss.

Vadå info?

Atombombsrecept & nakna
brudar

En informationskanal förmodligen
många missar är våra WWW-sidor.
En inte helt obefogad anledning till
detta är väl att sidorna tidigare tidvis
varit ganska dåligt uppdaterade. Nu
satsar vi dock på att hålla dessa sidor
ständigt aktuella. Hos oss hittar du
varken atombombsrecept eller nakna
brudar, däremot studiehandboken,
scheman, aktuell kursinfo och studi
emedelsinfo m.m .. Jag vill särskilt re
kommendera dig att hålla ett öga på
"Aktuellt från Stvl-E" där du alltid hit
tar "det senaste". Observera att vi inte
lägger ut all info på bulletin, eftersom
ni då skulle bli dränkta av bulletiner
och tröttna på dem ganska omgående.
Ni får alltså själva titta på våra sidor
efter det ni vill veta om till exempel
aktuella jobbannonser.

extraservice från institutionens sida. I
skrivande stund vet vi att matema
tikinstitutionen kommer att anordna
sommarkurser (se mer om det på
WWW) i linjär algebra, diff&int och
TET
medan
analys,
komplex
institutionen inte kommer att ha
några sommarkurser.

Hur går det för min årskurs?

Mmm ... , det är nog många som un
drar hur bra eller dåligt det går för
deras årskurs. För att alla ska få sin
nyfikenhet stillad tänkte jag därför
visa lite statistik över höstens kurser
för de 3 årgångar det går att över
blicka. Observera att totala antalet i
varje stapel är de vid terminsstart ak
tiva och inte nödvändigtvis de som
gått kursen. Ur detta kan man notera
att ganska få e93:or läser helt enligt
treans kursplan. Nåväl, jag ska låta
dig dra dina egna slutsatser.

Om du av nagon anlednmg inte vill
eller kan titta in till oss på öppettid,
mellan 12 och 15, men känner att du
inte vill gå helt ovetandet om allt som
handcr runt omknng dig, så finns det
x antal alternativ för dig att välja på. Sommarkurser
Det första är att fråga din polare Bert
G unnar som alltid har jordens koll på Sommarkurser är något som man al
,1llting om han vet något. För att drig ska räkna med att det finns. De
stackars Bert-Gunnar inte ska behöva har ingenting med den ordinarie un
berätta allt 250 gånger så vill jag även dervisningen att göra, utan är en ren
komma med ett par ytterligare för
slag. Ett bra tips är att kolla på våra
E94
E95
anslagstavlor i Q-husen (vid STEX)
uch i Tolvan (inne vid kopiatorn). Av
dessa innehåller den i Tolvan mest
scheman medan den i Q innehåller en 1 0 0 %
1 00 %
hel de! matnyttigt, allt från godkänd 9 0 %
90%
praktik, kursinfo och jobbannonser till
%
0
8
skolsköterskans öppettider.
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Sköt om dig!
Linus, Studievägledningen
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Kraftöverföring är ett av ABBs
absolut tyngsta verksamhets
områden. Och koncernens
centrum för kraftöverföring finns
i Ludvika, med bortåt 2 700
anställda i ett antal bolag och
stora resurser för avancerad

Asea Brown Boveri i Ludvika söker nyutexaminerade civilingenjörer till vår om
fattande elevingenjörsutbildning.

Elevingenjörs
utbildning

Personlig utveckling och utlandspraktik

Elevingenjörsutbildningen består av 1 5 månaders omväxlan
de teori och praktik. Förutom en grundlig genomgång av
ABB-koncernen, ingår kurser i bl a marknadsföring, språk och presenta
tionsteknik. Utbildningen avslutas med 6 månaders udandstjänstgöring.

Spännande jobb för unga tekniker
Från Ludvika levereras högteknologiska utrustningar för elkraftöverföring över hela
världen. Här finns resurser och moderna laboratorier för avancerad forskning och
utveckling. Och vår elevingenjörsutbildning ger dig en flygande start i arbetslivet!

Ta chansen!
Nästa kurs startar 2 september 1996 Sista ansökningsdag är 31 mars. För mer infor
mation kontaktar du Rolandh Geijer, 0240-820 43 eller Ann-Katrine Andersson,
0240-820 26, på vår personalavdelning. Du kan också prata medJohan Ulleryd,
0240-821 47, elevingenjör 1994. Ansökan, märkt 'Elevingenjör': skickar du till
ABB Assist AB, Personalavdelningen, Box 708, 771 80 LUDVIKA.

KRAFT
OCH
ELEKTRO·
TEKNIK
LUDVIKA

I Ludvika utvecklar STRI morgondagens kraftsystem
STRI AB i Ludvika är ett företag som ägs av ABB, Svenska Kraftnät och Vattenfall.
STRI, Swedish Transmission Research Institute, bedriver utveckling av teknik inom
området elkraftöverföring med sikte på 2000-talets kraftsystem. STRis nya labora
torium kan erbjuda en mycket avancerad mätteknik,
kraftfulla datorsystem, högspänningshall och klimathall.

enna t ··
ågande
tockhol s
a bidrag. Har du i e lämn
byggveckan. Kont kta mig
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1 3 Mars

29 April
10 Maj

1 1 - 1 8 Maj
1 8 Maj
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Sektions-generalen

Andreas Papp, e94_apa.

ABB driver Sveriges äldsta och
mest genomarbetade elevpro
gram - förra året firade vi 90-års
jubi!eum. Elevingenjörsgruppen
94:2 är av senare modell och
visar att det även i Mätarstaden
Västerås finns ungdomar på
glid.

•

Elevingenjörsprogrammet i Västerås spänner över 1 5 månader, huvudsakligen värde
full och omväxlande praktik. Dessutom ingår ett antal seminarier och studiebesök
i programmet.

Sökes:
Nyslipade civilingenj örer

Västerås är huvudort

I Västerås kombineras en grundlig
genomgång av koncernen med varie
rande praktik etappvis inom tre ABB-enheter. Du får pröva olika arbetsuppgifter
och känner dessutom vilket affärs- och teknikområde som intresserar dig mest.
Dessutom deltar du i språkkurser och seminarier i bland annat marknadsföring,

Finnes.
n
ion
Unikt elevingenj örsprogram :: f::�:i::;:���
•

Avslutning utomlands
Efter förberedelser på hemmaplan, kommer du att praktisera vid någon av ABBs
utländska enheter under de avslutande sex månaderna. Asea Brown Boveri finns
representerat i 140 länder världen över. Det innebär stora möjligheter i valet av
utlandsplacering.

Vill du veta mer?

ELEKTRO·
OCH KRAFT·
GENERERINGS
TEKNIK
VÄSTERÅS

Inget annat företag kan erbjuda så många intressanta jobb för unga tekniker som
Asea Brown Boveri. Inom så gott som alla verksamhetsområden arbetar vi med spjut
spetsteknik - på en tuff internationell marknad. Vårt elevingenjörsprogram ger dig
den bästa starten.

Nästa program börjar 2 september 1996 Ta chansen och skicka din ansökan senast
31 mars till ABB Support, Utbildningsavdelningen, 721 83 VÄSTERÄ.S. Vill du
veta mer, kontakta Ann Ramberg, 021-32 53 44, eller
Magnus Bengtsson, 021 -32 82 33, elevingenjör 1994.
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Schider e' gott.

Cidertest!
Öl i all ära, men det finns andra och roligare sätt att förtära alkohol. När man kom
mer i lite finare kretsar kan det vara praktiskt att känna till lite mer av systembola
gets utbud än Pripps och ... tja, Pripps. Emissionen samlades hemma hos Mattis för
att kritiskt granska de vanligaste sorterna av CIDER. Här följer ett sammandrag av
respektives åsikter. D e olika sorterna står inte i någon speciell ordning.
STRONGBOW
H P Bullmer
Jämf. pris: 36 kr / 1
Styrka: 5.3% RPK:
1.47 ml/kr VNr: 1819
Lukt: 2.0 Sötma: 2.4
Fruktighet: 2.6 Fyl
lighet: 2.8 Friskhet:
2.6 Prisvärdhet: 1.58
Totalt: 13.98
"Suspekt insvettad lukt", "lite åt sus
pensoar hållet". "Blaskig, äcklig
smak", "Henriksdals reningsverk?".
Något bättre än Stowford. "Ej tjänbart
som fyllcider, köp hellre Stowford".
Tabula Fullo. Fast vissa sorter gick ju åt mer än andra.

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ när
man provar, frågade sig många. Jo, ta
bara en liten skvätt av varje sort. An
nars blir det inget kvar och du tappar
snart omdömet, iallafall vad gäller
smak och lukt.

Förklaringar
RPK: Rus per krona.
Lukt: Ska helst vara av stark äppel
blomning om sommaren. Detta krävs
naturligtvis inte av päroncider.
Sötma: Lagom. sötma ger höga poäng.
Fruktighet: Ar det essenser eller
naturlig fruktighet. Svårt att säga i
vissa fall, i andra var det självklart.
Fyllighet: Smak.
Friskhet: "Cool breeze" eller fotsvett?
Prisvärdhet: Totalintrycket jämfört
med pris.
Totalt: Summa. Max=30p.
Vi betygsatte på en skala från 1 till 5.
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Extra Torr Lantcider
KD AB
Jämf. pris: 10.95 kr / 1 Styrka: 0.40%
RPK: 0.37 ml/kr
Lukt: 4.0 Sötma: 4.25 Fruktighet: 3.75
Fyllighet: 3.25 Friskhet: 3.5 Prisvärd
het: 4.25
Totalt: 23.0
Konsums lantcider. Efter alla hockey
trunkar och zoo-burar har denna "en
lukt som ett omklädningsrum efter en
grupp av konståkarflickor". Söt och
god karamellsmak. Ingen eftersmak
pga låg alkoholhalt. Fungerar antagli
gen bra tillsammans med vodka. En
virkes-cider.

'l'N'I' DYNAHI'l'E
Round Import
Jämf. pris: 69 kr /1
Styrka: 8.4% RPK:
1.22 ml/kr VNr: 1817
Förpackning: Flaska
275 ml
Lukt: 3.5 Sötma: 2.86
Fruktighet: 2.71 Fyl
lighet: 3.14 Friskhet:
3.29 Prisvärdhet: 3.25
Totalt: 15.93
Tunn, blek och färglös vätska i en för
packning med hög fallosfaktor. Besk i
smaken, viss jästsmak w1der ytan.
"Helt OK så länge man inte öppnar
flaskan."

'.1-6- ��
-ennssmnen
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La Cid1·aie

BRUT DE NORMANDIE

CSR

Le Grand Cidre Ecusson

Jämf. pris: 48 kr/1 Sty
rka: 4% RPK: 0.83 ml/kr
VNr: 1804 Förpackning:
Flaska 275 ml

Jämf. pris: 52 kr/1 Sty
rka: 4.5% RPK: 0.87
ml/kr VNr: 1842

Lukt: 3.83 Sötma: 2.86
Fruktighet: 3.29 Fyl
lighet: 2.86 Friskhet:
3.14 Prisvärdhet: 3.22
Totalt: 19.20
Cider med fin, äppeljuiceliknande
- färg och smak. En flaska som ser ut att
innehålla "något exklusivt franskt
duschshampoo". Viss jästsmak och
lukt trots sin låga alkoholhalt.

Lukt: 2.57 Sötma: 1.43
Fruktighet: 2.29 Fyl
lighet: 2.83 Friskhet: 2.0
Prisvärdhet: 2.17
Totalt: 13.29
Ytterligare en fransos. Denna gång i
en snygg champagneliknande flaska
med bra smäll i korken. Rejält skum.
Skarp, suspekt lukt med påträngande
jästkaraktär. Svag, originell smak.
"Antagligen tillverkad på Mururoa".

ASTRAKAN Torr Cider
Kiviks Musteri
Jämf. pris: 44
Styrka: 7% RPK:
ml/kr VNr: 1818
packning: Flaska
ml

kr/1
1.59
För
500

Kiviks Musteri
Jämf. pris: 44 kr/1 Styr
ka: 7% RPK: 1.59 ml/kr
VNr: 1832
Lukt: 3.0 Sötma: 2.57
Fruktighet: 3.0 Fyllig
het: 2.67 Friskhet: 2.8
Prisvärdhet: 1.9
Totalt: 15.94
Testets enda päroncider, vilket kanske
satte griller i huvudet på testpanelen.
"Lukt som diskmedel" och smak som
"en apbur". En metallisk, skarp smak
med något spår av päron (kanske).

Jämf. pris: 41 kr/1 Styr
ka: 6% RPK: 1.46 ml/kr
VNr: 1821 Förpackning:
Flaska 1000 ml
Lukt: 3.83 Sötma: 3
Fruktighet: 2.43 Fyllig
het: 2.13 Friskhet: 3.43
Prisvärdhet: 2.5
Totalt: 17.32
En cider som inte smakar så mycket.
"Blek smak utan personlighet". Antag
ligen fungerar den bra att grw1da
med, den glider ned lätt utan att göra
något väsen av sig. "Förmodligen bra
att fylla fjortisar med" och "Som att
kräkas i lovart, men den går över fort"
var andra citat.

H Weston & Son
Jämf. pris: 31 kr/1 Sty
rka: 4.5% RPK: 1.45
ml/kr VNr: 1834
Lukt: 0.83 Sötma: 2.43
Fruktighet: 2.14 Fyl
lighet: 2.29 Friskhet: 1.57
Prisvärdhet: 2

Totalt: 21.93

WILLIAMS Cider

W.Gaymer's

STOWFORD PRESS

Lukt: 4.0 Sötma: 3.71
Fruktighet: 3.71 Fyl
lighet: 3.14 Friskhet:
3.57 Prisvärdhet: 3.8
Tydlig äppelsmak. Smakar som Kon
sums cider trots en hög alkoholhalt.
En något besk eftersmak som vissa i
panelen hänförde till jäst. "Smakar bil
ligt men duger i slutna sällskap" som
någon sammanfattade det. En cider
som skall drickas i stora klunkar en
ligt etiketten.

® lbe tlinglisq

Ingen favorit. Down the drain...

K
W. Gaymer's
Jämf. pris: 76 kr/1
Styrka: 8.4% RPK:
1.11 ml/kr VNr: 1838
Förpackning: Flaska
275 ml
Lukt: 3 Sötma: 3.29
Fruktighet: 3.43 Fyl
lighet: 3.14 Friskhet:
3.29 Prisvärdhet: 3.25

Totalt: 11.26

Lukt "som en hockeytrunk", "torrdass
på sommaren", "tunnelbanehiss" eller
som "elefantburen på zoo". Ev av det
mer härdade personerna i panelen
påtalade dock att den fanns på fat på
kåren och hade en "god lukt". Han
blev nedröstad. Eftersmaken av äpple
är dock bättre än "försmaken", vilken
kan sammanfattas med "pissränna"
och "WC-anka".

Totalt: 19.4
Cider i en mycket vacker förpackning.
En hög procenthalt samt en väl dold
spritsmak gör att den fungerar bra
"under fältmässiga förhållanden". Ser
ut som ett tunnt öl. Bör ej drickas
klunkvis. Hög prisvärdhet trots den
låga RPK -faktom.

Text: Mattias Sandström &
Karl-Henrik Hagdahl
Bild: Mattias Sandström
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Elektrosektionens Vårbal tillika nyårs bal kommer i år att hållas å Hasselbacken beläget på
Kungliga Djurgården. Middagen avnjuts i Hazeliussalen, varefter dansen vidtar i Spegelsalen.
ProgramRådet hälsar Er varmt välkomna!

oP"�

*

/

�med��

0/{tt vin,

*

6/
�� med�-�

PA.iidvin

*

6/
�a med�

dYC{/e

Frågor och svar om Vårbalen
När är Vårbalen ?
Elektrosektionens Vårbaler inträffar
av tradition alltid på
valborgsmässoafton, så även i år,
tisdagen den 30 april.

Tu:r.forjag tag på en högtidsdriikt ?
Det billigaste alternativet är
naturligtvis att låna av släkt och
vänner. Att hyra frack eller klänning
kostar ca 500 kronor, köpa kostar
från 2000 resp. 2500 kronor. Mer
Vad kostar det ?
information om priser och affärer
490 kronor per kuvert. Detta pris är
står att läsa på PRs anslagstavla i
subventionerat av ProgramRådet för
Tolvan.
att så många sektionsmedlemmar
som möjligt ska kunna gå på
Tu:r.forjag tag på en pojk/flickvän
Elektros Vårbal.
attgå med ?

Går det bra att komma i
joggingoverall ?
Nej, på Vårbalen gäller civil
högtidsdräkt, d.v.s. frack för herrar
och lång klänning för damer.

Det billigaste alternativet... Hmm.
Det är inget krav att man kommer
parvis, Du kan mycket väl anmäla
Dig ensam eller tillsammans med
några kompisar. Det är heller inget
krav att Ni ska gå på Elektro.

Jag villgå, när, var och hur köper
jag min biljett ?
Biljetten kostar 100 kronor och
fungerar som en bindande anmälan.
Resterande 390 kronor betalas
senast onsdag den 17 april. Biljetter
säljes i baren i Tolvan fram till fredag
den 29 mars.
För Dig som inte har möjlighet att
köpa biljett i Tolvan, går det bra att
betala in hela beloppet (490 kronor)
på postgiro 835 48 37 - 0 senast den
17 april. Märk blanketten med
namn, telefon, önskemål om
placering och ev. matallergi.
Mer information om Vårbalen finns
på PRs anslagstavla i Tolvan.

Om Du har någrafrågor om Vårbalen är Du alltid välkommen att höra av Dig till någon av Dina favorit
klubbmiistare: Josefine, 612 77 23 och Björn, 15 68 83
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Idrotta mera!!!

Sportnytt på sektionen!
Hejsan alla E-sportisar!!! Det
är vi som är Elin, för tillfället
mest kända för att ha blivit
beordrade att göra 800 armhäv
ningar på senaste SM ...
För utom detta pysslar vi med en del
andra saker (mellan alla armhävnin
garna ... ). Vår huvudsakliga uppgift på
sektionen är enligt stadgarna att hålla
sektionsmedlemmarna i god kondi
tion. Därför ordnar vi en hel del
tuneringar o.dyl under året. Härnäst
kommer vi att anordna en volleyboll
tunering någon gång i vår. Håll utkik!

Spadpoäng
Spaden är en tävling mellan sektion
erna här på KTH. Elektro placerade
sig sexa förra året, i år ska vi komma
bättre!!! Tyvärr så missgjynnas vi en
hel del då antalet poäng delas med
antalet sektionsmedlemmar. För att
råda bot på denna orättvisa måste vi
helt enkelt sporta mera!!!
Skriv upp dig på spadlistan så fort du
har idrottat på KTHs område eller på
Universitetet. Du får även poäng om
du deltar i arrangemang ordnade av
Elin eller IdrU, dvs kårens idrotts
nämnd. Hör gärna av er till oss om ni
undrar hur många poäng olika saker
är värda.

Ert glada Elin!!! Öf v: Hanna Blomström, Anna Lundqvist, Tomas Helmfridsson,
Anneli Johnsson.
Ufv: Anna Lundström, Lena Lundberg, Maya Sufan, Petra Barkeby.
Saknas: Fredrik Melin, Per Carlsson

Den aktuella spadställningen:

NI SOM VAR MED I INNEBANDY
TUNERINGEN!!!

Namn:

År:

Poäng:

l. Mikael Ekman

GLÖM INTE ATI SKRIVA UPP
FEM POÄNG PÅ SPADLISTAN!!!

2.
3.
4.
5.

e94
e92
e89
e92
e92
e93
e91
e92
e91
e93
e92
e90
e89
e94
e91
e94
e92
e95
e94
e92

32
28
23
21
20
20
20
19
18
18
17
17
16
16
16
16
16
16
16
15

Sola och spring!!!
Sola-stafetten är en stafett för Sveriges
studenter som går mellan Göteborg
och Karlstad. Elektro kommer natur
ligtvis även i år att deltaga, vi måste
ju komma före Data och Fysik i år
med och knäcka dem för gott...!!! Det
finns 30 stycken sträckor med varier
ande längd och svårighetsgrad och
minst sju sträckor ska springas av tje
jer. Passa på att åka med på detta, det
är jättekul! !!
I år kommer Sola-stafetten att gå av
stapeln den 3-4 Maj.

Olof Gunnarsson
Bengt Persson
Henrik Eriksson
Tobias Grewin
Kathrine Hogseth
Mattias Nyre'n
6. Erik Brunskog
7. Erik Bohman
Anna Lundqvist
8. Patrik Blidefalk
Staffan Nyström
9. Osquar Ahlberg
Mikael Jansson
Daniel Karlsson
Magnus Lövqvist
Joakim Peterson
Maya Sufan
Christin Wendel
10. Magnus Gustavsson

ennssmnen�
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Klubbor o slag
Lördagen 2/12 gick Elektros årliga in
nebandykrig av stapeln. Ett gäng lag
slogs om den åtråvärda pokalen men
det var 'Babes 'r' us' som segrade,
kanske tack vare deras gräsligt fär
gade tröjor som förblindade alla mot
ståndare[?

l
l

Eftersom varje lag skulle ha minst en
tjej i laget fick de lag som inte hade
någon låna in från andra lag. Det blev
en svettig eftermiddag för vissa...

Bli en Elin!
Om du har några frågor eller ide'er
om sportlivet på sektionen får ni
gärna höra av er till någon av oss.
Dessutom får ni gärna vara med och
ha kul med oss i Elin, hör av er!!!
Sporta lugnt i kylan!!!
Eder idrottsledarinna 1996

Babes 'r' us: Öf v: Claes Borovac, Sören Mattsson, Mats Nore'n.
Uf v: Gustaf Lövdal, Petra Barkeby.

Petra Barkeby

e94_p eb@e.kth.se

Porträtteurens sida
Var hälsad ädla läsare, då ti
derna lider mot att e96:orna
snart skall komma har nya
och
förfaddrar
ny
öfverskcendare valts på sek
tionsmötet i februari.
DE NYA FÖRFADDRARNA heter
Ulf Hedhammar (e95), Maya Sufan
(e95) och Håkan Arvidsson (e94).
Öfverska:ndare blev Tobias Grewin
(e92).
På SM d iskuterades mottagningen
och följande ärn1wn togs upp:
• Stadsorienteringen: Rektor vill ta
bort stadsorienteringen då den ger
dålig PR för KTH.
• FusknOllegrupp: Motion som ville
införa en fusknOllegrupp, med
uppgift att peppa nOllan. Rektor är
dock emot fusknOllor så ärendet
delegerades till mottagningsrådet.

Fredrik
Porträtteur

�·:#'il•

v

Uffe, Maya och Håkan.
Med sådana här glada mi
ner vill vi att Ni, blivande
faddrar, skall möta nOllan
i höst!! Vi hoppas på att
många goa e95:or ställer
upp och hjälper till. Kom
ihåg , utan Er ingen
nollning!

ÖfverskiEndare Tobias Grewin

Edert FoF -96

Semmelkalas
Styrelsen ordnade ett semmelkalas i Q-huset
I
för att peppa ettan att engagera sig i sektio:;:::::::::..;;;-;��rnen.

Många ettor kom och åt glatt de mycket goda semlorna.
De flesta tyckte dtt det skulle vara roligt att engagera 1
sig, men vill gärna vänta tills de vet hur mycket tid stu
dierna kraver.

Ordförande Cissi dsikuterar sektionsengagemang
med ettorna.
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Esq uadern
1 996
lite tuffare
lite mindre
mycket bättre

Staben�

Gastar! Hala in tågen och brassa fockarna! Sanda däcket och bär fram
kulor och krut. Hissa flaggan. Rappa på era kölsvin , för nu är det dags! Snart skall
skärgården invaderas och kuvas.
I nvasionen kommer att ske 2/6 till och med 7/6.
N i skall förbereda er på följande:
•

Max djupgående 2m för att klara skärgårdens lynniga farvatten .

•

Dagsetapper på upp till 30M för att jaga ryssen i sank.

•

Seglingen kommer att ske i den magnifika yttre skärgården.

•

En kostnad på ca 1 00 ducater per gast för att köpa rom och skorpor.

•

Båtantalet är begränsat så håll er framme, mer information kommer!

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

The new broadband technology is changing the shape of cornrnunication becween people. Soon we
will all have free access co voice, data, text, image and video via public necworks. 24 hours a day.
At horne 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 sociery 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 systern for all sizes of swicching, transport and access nodes. This system permits the rapid,
economic development and introducrion of new variable bandwidth, multimedia, interactive
broadband services for business and residential users.
70,000 Ericsson employees are active in more than I 00 counrries. Their combined expertis<! in
switching, radio and necworking makes Ericsson a world leader in telecommunications.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, S-126 25 Stockholm, SWEDEN.
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N u är det bara ett å r kvar. Skynda, skynda .
J u fler, desto roligare . Det finns nå't för a l l a .
S o m v i o c h vår påtänkta sponsor brukar säga: A l l a kan följa med . . . .

Sök någon/några av dessa g rupper:
Namn:

Arbetsuppgifter:

Orkester

Läser du noter? Förstår du dem? Kan du spela instrument efter dem
dessutom? B l i orkester, ensam e l ler med andra. Originella i nstrument
såsom g u rka varmt vä lkomna. Li kaså deras trakterare.

Manusgrupp

För den som trots/tac k vare sen timme och trött skalle kommer på roliga saker.

Skådisar

För den exh i b ition istiskt (långt ord va') lagde. Sång- och dansbegåvade ligger på plus.

Rekvisita

Kan du sy? Skäms du i nte? Då så, vi ska sy den . . . . . . (get it?) .
Har du ett förflutet som sminkör åt After Da rk? D i g ska vi ha . . . Yipee!

Dekor

Tummen mitt i näven? Det gör inget. Alla kan följa med.

Lj ud/Lj us

Lys upp dina vänners t i l lvaro, rikta en spotlight i ansiktet på dem.

PR-grupp

Penga r. Måste man ju ha. Det fixa r PR. Sälj din kropp, stjäl
till baka den. Fixa spons. För den f.d. begagnade-b i ls-försäljaren.

Fest-grupp

G issa . . . . . . . Vilka fester, vi lka städningar, vi l ka kvitton?
Dessutom behövs det chefer för a l l a dessa grupper, kanske b l i r D U en av dem.

ElektrospExet genom:
Johan Eng och
Karl-Henrik Hagdahl

19

SIK-resa

Potentiaalin
eller

Potential
Det var ett fagert gäng som
möttes vid Viking Lines
terminal på torsdagen den 16
februari" Det var bland andra
tre från styret och fyra från
EESTEC.
DÅ DETTA NUMMER går i våldets
tecken kan vi nämna en våldsam hän
delse som inträffade på båten. På
dansgolvet föll en dam som i det när
maste kan beskrivas som satumus.
Hon utförde detta konststycke lätt
överförfriskad utan musik och innan
baren hade öppnat. Tyvärr fick vi ing
en bild på detta, troligtvis smärtsam
ma fall, då ingen vidvinkel hade
räckt.

Jobba Volvo!
Väl framme i Helsingfors mötte vi si
karnas ordförande Magge som lotsa-

Det galna gänget som var där.

de runt oss ett tag. Han var en av de
ansvariga för balen. För att "döda" lite

tid fick vi och EKAK, Elektrotekno
logsektionens Kalle Anka Kommite
(Chalmers), träffa Matti Hirvikallio.
Han representerar TEK, som är den
finska motsvarigheten till CF. Under
en timmes kaffepimplande höll han
ett föredrag om skillnaden mellan ci
vilingenjör, ingenjör, tekniker, kassör
ska och sig själv.

Nu är det vår?
Bastun, som sades vara nordens stör
sta bastukomplex med tre aggregat
som tillsammans gav 45 kW, gav en
mycket trevlig värme. Detta medförde
att hormonerna slog ut i full blom och
kom-och-sitt-i-mitt-knä-tecken blev
väldigt vanliga. Ett nästan fulltaligt
Kårspex var där, med till exempel vår
esekret Martin (psst! Martin, du är
skyldig mig en öl), så förutom sikarna
var det en stor hop elektriker där. Det
bastades till sent inpå natten med
efterkör hos oss., tydligen.
Vi ., tiff11dc /Jclrnn tskt1p 111ed EKAK, Chalmers motsvarighet till Valhal/.
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Tasaus 75
utj ämningen 75
nog till de ständiga konferenser som
hölls både på dam- och herrtoaletter
na, där det bjöds på allehanda möjliga
drycker. Till det yttre tedde sig sitt
ningen ibland något kaotisk. Det togs
upp sånger efter deltagarnas egna be
hov och humör. Men detta var helt ok
enligt sikarnas sed, så vi sjöng Gums
visa.

Yo, efterköret!

Balen, . honnörsbordet.

Taa tatada tada tadaa ...
(Rocky-temat asså).

Dit forslades alla med bussar och där
bjöds det på sallad. Det röktes cigarr.
Det inmundigades Koskenkorva
salmiaki. Disko med lite på tå häv
och enligt illvilliga rykten på tå släp.
Sen bar det iväg till bastun igen. Där
fortsatte natten tills det var dags för
den omtalade sillfrukosten. Men vi for
hemåt. Perkele. Det var endast två av
oss som stannade och avnjöt sillisen.

Salmiaki rules! Thord E94

Nästa dag var det dags för att leka tu
rist. Det vackra Helsingfors låg inbäd
dad i snömodd och kall, kall luft. Vi
besökte den berömda kyrkan som lig
ger på en höjd och där hörde jag
Rockytemat då jag sprang uppför
trapporna, se bild kanske. Sedan väx
lades det pengar och jag blev blåst på
50 FIM, dumme Schwede.

Have a nice day!

Ba lfiirbe rede/ser.

Hördes det sägas på olika språk då
det blev dags för Balen. Det var en
stor och lång tillställning med runt
500 personer. Många studenter kom
ifrån Europa från länder såsom }ta
lien, Spanien, Holland., Schweiz, Ost
errike, Ungern och även Ukraina. De
flesta hade varit där i en vecka och
festade flitigt som vi andra festsugna
''eftersläntrare''. Som huvudrätt var
det tysk älg, vilken visade sig vara rå
djur! En vältalig herre höll ett 20 mi
nuter långt tal på finska och gav även
ut detta tal sammandraget på engel
ska, det var 3 A4 det. Detta bidrog

RocloJ alias Thord alternativt Thord alias
Rocky.
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MelodifestiVal

Rätt låt vann!
eller

Elektro klarade skamgränsen
ÄNTLIGEN STÅR PRESENTATÖREN kårhusets scen. Det är dags för QuarneValens melodifesti
val. Juryn presenteras och Pripps-Harald får mer applåder än rektor. Bland övriga jurymedlemmar
syns Ted Gärdestad och Stefan Grudin (På Håret), tidigare QarneValsstabare. Så börjar tävlingen!
Först ut:

Eyeliner från Industriell Ekonomi.
DAT-bandpelare krånglar. "De' e alltid problem när man
ska köra lajjv!"
musikstil:
lagompop
betyg:
3
"Lång svans och fyllig kropp. "
juryns bedömning:

Nr. 4:

Blåvalen och tonfiskarna från ?
Inte överens om tonarten. Bra text: "RiksdagsVal, landst
ingsVal..., men ingenting går upp mot Q-ArneVal!"
melodi:
Arne kom hem
betyg:
4 fjäll
"Intressant hårfärg. "
juryns bedömning:

Nr. 2:

Q-Arnes Orquester från Fysik.
melodi:
Kärlekens Gulag
dansband med falsksång
musikstil:
3 dB
betyg:
j uryns bedömning:"Besk eftersmak. "; "Det var bättre förr! "

Nr. 3:

Trash Jazz Stompers från PQ.
Spelar på bland annat busselement från en Volvo av -73
års modell. Bra text: "har inge' Val".
musikstil:
PQ
betyg:
5Q
j uryns bedömning: "+ för den ergonomiskt riktiga klädseln. "

Daniel Kahlin, Epa pop pappers

Nr. 5:

Epa pop poppers från Elektro
Daniel Kahlin, E-92, med kompis. Börjar med didgeri
dooliknande klanger (kallas numera "Yidaki" - från Aus
tralien). Fortsätter med talsyntes, hjärtmassagebas och en
urläcker ljusshow. Det var en sann njutning att se och
höra detta bidrag. Harald Faltermeyer, släng dig i väggen!
Synkad och glad
melodi:
synt när den är som bäst
musikstil:
12 8 rakt av, ba' (av 5 möjliga)
betyg:
juryns bedömning:
"Har gett Unplugged ett ansikte!"

Nr. 6:

250 kilo kärlek från ?
melodi:
musikstil:
betyg:
juryns bedömning:

Uffe från PQ var minsann med i två bidrag.
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Kärlek och sprit blir till erotik
sommarsyntpop
3 Radio City
"Bra refräng: Ma ma ma ma. "
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Nr. 7:

Nr. 12:

Arne and the Q-Valers från Data
melodi:
musikstil:
betyg:

Q-Arne

hårdrock
1 bangande head

Nr. 8:

Unge herr Silverlins kapell från PQ

"Låten framförs av dom instrument ni ser på scenen. "
Tisdagsmorgonblues
melodi:

betyg:
juryns bedömning:

5 glada blue notes

"Den rätta QuarneVals-stämningen "

Nr. 9:

Trash, wasp and fruit från Universitetet
Läcker klädsel, frukter och getingar! Sjunger en upp-och
nervänd Humlans flykt i väntan på att inhyrt skall fixa
mickarna.
melodi:
En vårvisa
musikstil:
pop när den är som normalast
betyg:
3 medelmåttiga SI-enheter
juryns bedömning:
"Miljövänligt"

Bo Farlig and the Whalers från Data
INDAassen som inte kan bestämma sig vilken hårfärg
han skall ha m.fl.
musikstil:
totalt intetsägande
betyg:
null
juryns bedömning: "Lättflyktiga dn;cker (i texten), plus i

kanten "

Nr. 13:

Aya baya band featuring Skåpmat från Universitetet
Inleder med en tyst minut för förra QuarneValen, det gör
dock inte publiken. Alla i bandet har kyssmärken i ansik
tet, mycket tjusigt. Snygg skjorta med noter på. Sången
går dåligt fram, fy inhyrt!
musikstil:
funk med percussion
betyg:
5 synkoper + 5 backbeats
= 10 grooves (av 5 möjliga)
juryns bedömning:
"Jag tappade mitt protokoll

under låten, det säger väl allt! "
"Jag är stum. "
"Det närmaste Rio de Janero vi kommer. "

"Ateranvändbart"
"Kan nog hålla några QuarneValer till. "

Juryn summerar de sju första melodierna:

"Det var bättre förr. "
Nr. 1 0:

Frasses smällorkester från Elektro
Anna, E-93, Kristofer och Jonas, E-94. Anna är väldigt lik
Lotta Engberg, Kristofer har en Beetleskostym. Mick
problem igen, ajajaj.
melodi:
En ros som aldrig vissnar
musikstil:
dansband
betyg:
5 Vizex + 5 Beetles + 2 Alpens ros
= 12 (av 5 möjliga)
"Det närmaste man komma är
juryns bedömning:

c

ett dansband på finlandsbåten"
"Det framgår hjdligt hur vacker en text kan vara. "

Sist, men inte bäst:

NF incorporated från Universitetet
mycket lung hårdrock
musikstil:
1 distorted voice
betyg:

Resultatet
Av de 34 ursprungligen inlärrmade låtarna, deltog (som
bekant) 14 och de 10 bästa av dessa kommer så småningom
harrma på QuameValens CD. Den allra bästa låten (vin
naren, faktiskt) blir officiell QuarneValslåt.
Följande 7 grupper kom på delad fjärde plats:
Nr. 1:
Eyeliner
Nr. 4:
Blåvalen och tonfiskarna
Nr. 5:
Epa pop poppers
250 kilo kärlek
Nr. 6:
Nr. 9:
Trash, wasp and fruit
Nr. 10: Frasses smällorkester
Nr. 11: Niklas, Elin & C:o
Tredje plats:
Nr. 8:
Unge herr Silverlins kapell
Andraplats:
Nr. 12: Bo Farlig and the Whalers

Första plats:

Kristofer, när han är som allra mest porträttlik.

Nr. 1 1 :

Niklas, Elin & C:o från Lantmäteri
Falsksång.
1 par trasiga solglasögon
betyg:

Nr. 13: Aya baya band featuring Skåpmat
En mycket värdig vinnare! (från Universitetet) De får där
med äran att spela sin låt en gång till, allt under publikens
jubel.

Nomen Nescio, E-XX
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Gips, skratt och bårar

Ner, ner, nerför backen ner...
eller

Elektro i Chamonix
Torsdagen den 18 j anuari sam
lades vi, ett 40-tal E-teknologer
samt lite annat löst folk, på
city-terminalen för att påbörja
vår långa resa ner till Chamo
nix. Bussen var av sorten sov
buss, vilket var tur då vi spen
derade hela två nätter i bussen
på vägen ner. Efter att ha pack
at in allt pick och pack bar det
iväg.

Liftkort till frukost

parkeringsplats utanför Chamonix.
Vid ankomsten serverades det frukost
samtidigt som Magnus fixade fram
våra liftkort. Efter att ha bytt om i käl
laren på The Office, vårt blivande af
terskihak, så bar det iväg ut i backar
na. Tyvärr låg fön-vinden på från fel
håll, så den mesta snön föll i Italien. I
stället fick vi hålla till godo med sol
från en klarblå himmel.

Vi
kom
fram
till
Chamo
nix/ Argentiere kl 08.00 efter att ha
tillbringat större delen av natten på en

På eftermiddagen kunde vi efter lite
strul besätta vår lägenheter. I en lä
genhet ville inte kylsåpet fungera. En

musikvideotävling, som vanns av 2 x
Håkan. Priset var snappsglas från Jä
germeister. I Schweiz var det sedan
dax att bädda om igen. Den här gång
en somnade vi inte direkt utan en li
ten spontanfest påbörjades. Vid mid
natt var det dock åter mörkt och stilla
i bussen.

repratör tillkallades och
fann till att börja med att
kontakten var urdragen ...
Som tur var var det inte
det enda felet.

INNAN DEN FÖRSTA
videofilmen drog igång
fick alla varsin mycket
snygg polotröja, sponsrad
av SEMA Group och Outu
kumpu Copper. I Jönkö
ping bäddade vår resele
dare Magnus, från Ski Tig
nes, om bussen. Därefter
kunde vi, enligt Magnus
mycket hemliga mönster,
läta oss bli inpackade på
varsin sovplats.

Vaknade i Danmark
När vi vak.rude nästa mor
gon var vi redan på väg
Rödbyombord
på
Puttgardett-färjan.
Efter
frukost och diverse inköp
(nägon lyckades uppfylla
en barndomsdröm, just
där i Tax-Free-shoppen)
skulle vi av färjan. Just det,
faktiskt inte så lätt skulle
det visa sig. Busskrället
frän Hyllingebuss ville
namligen inte röra sig ur
fläcken' Så några starka per
soner fick gå av och PUTIA
igang bussen. Snacka om
Sällskapsresan' Det började
J
muttras att vi kanske skulle �·,,( ·
veva upp liftarna också.
Resan genom Tyskland för
drevs med videofilmer och
lekar. Vi genomförde en
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Standing on top oj the world...

Första kvällen gick ganska
lungt till väga. Många val
de att stanna hemma och
vila, andra försökte öppna
redan öppna dörrar, med
ans några få av oss åkte in
till Chamonix för att reka.
Det rycktades dagen efter
att två personer hade en
vådlig hemfärd. som höll
' ,. på att sluta i ett taggtråds
. stängsel.
,.,
,i;. Vi hade sol hela veckan i
.1 Chamonix-dalen men där
emot var det dålig med
--\\,.· snö. Däremot hade det
snöat rejält på den Italien
ska sidan av Mont Blanc.
Så på tisdagen steg vi upp
tidigt och åkte över till
Cormayeur. Efter att ha
åkt en 12 km lång tunnel
Mont
· under
Blancmassivet färdades vi från
vår till vinter. Backarna i
Cormayeur mötte oss med
ca 40 cm nysnö. Vi spillde
ingen tid utan kastade oss
utför för att hinna åka så
mycket som möjligt innan
det blev alltför uppkört.
Trots att vurporna dugga-

-e1111ssmnen
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52:
-----=--de tätt och stavar och skidor stod som
spön i backen tyckte nog de flesta att
detta var veckans bästa skiddag.

Farlig färd med norrman

Väl hemkomna till Charnonix ig�n be
stämde vi oss för att åka till Italien
igen. Vilket några gjorde både onsdag
och torsdag. Kvällen var som gjord
för fest. Alla var visserligen trötta
men humöret var på topp. Sagt och
giort, vi åkte in till Chamonix med en
halvgalen norrman, som körde som
O!Tl han hade snott minibussen. Vi
kom dock helskinnade fram. Kvällen
spenderades bl.a. på Jekyl & Hyde,
där det dracks en del Fisher, på Mill
Street och le Refuge. Några lät sig inte
skrämmas av de 8 km hem utan gick
hela vågen.
Veckan rullade på tyvärr ganska
snabbt, som det alltid gör när man har
roligt. På onsdagen var det ett gäng,
som åkte till le Tour och prövade på
snowboard ( s.k. hasch-planka) och te
lemarkskidor. Torsdagen spenderade
flertalet i Italien. På torsdagens after
ski introduserades ett nytt kortspel,
vilket dock inte kan rekornenderas.

Lord, it's Friday again ...

Helt plötsligt var det fredag. På dagen
var det som vanligt sol, medans snön
lyste med sin frånvaro. Papp och Fre
drik hade fått för sig att de skulle
bada i ån som rann nedanför hotellet,
vilket de också gjorde under mycket
skrik och skrän. På kvällen var det
dax för veckans höjdpunkt. Sponsrad
brasserad på la Flambe', d.v.s. en sorts
Fondue fast man grillar sitt kött i stäl
let. Efteråt gick det en chartrad buss
in till Chamonix för vidare skoj. Vi
hanrnade först på Wallabys, därefter
splittades gruppen. Ställen som var
välbesökta var lce Rock, Jekyl &
Hyde, Moulin och Mil! Street.
Klocken nio nästa morgon skulle v i
lämna rummen. Ingenting gömt in g 
entmg glömt. En lägenhet glömde en
kundvagn med sopor på balkongen.
Detta var dock den enda plumpen i
protokollet. Efter en lugn dag där de
fä som åkte skidor endast gjorde det
på förmiddagen, kunde vi lasta in i
bussen och vinka farväl till Christian,
platschefen. Vi tog en annan väg hem
för att slippa ett snöoväder, som ska
pat kaos i Tyskland. Detta hjälpte nu
inte så mycket eftersom Hyllinge Buss
inte förfelade sig den här gången hel
ler. Tvärstopp på autobahan. Vi blev
sittande i totalt mörker i två timmar.

S(t)olen var så skön!
Sedan fick vi vänta ytterligare två tim
mar på ett autobahn hak och vi som
blivit lovade Mcdonalds, suck.

Murphys lag i praktiken

Försenade korn vi så till Puttgarden,
där vi naturligtvis missade färjan med
några minuter. Lagen om alltings jä-

lighet, även kallad Murphys lag, be
visdes gång på gång. I Sverige kunde
v i dock ta igen en del av den förlora
de tiden och vi anlände hela och rena
( nja) till Stockholm endast tre timmar
försenade. En kul och framför allt
händelsrerik vecka var över.

Anders Byttner

Gratis mat ==> mer pengar till öl! Cykl., cykl., V.S.B.
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Dat"'m' 26:e och 27:e apl"il
Tid:

Klockan 1 9 . 00 (26/4) och klocka"' 1 7 .00 (27/4)

Plats:

.Avda"' i Skanstv1lls 9ymnosil,\m

Pl"is ,

60 l"iksdalel" pel" svensk 1r,edbol"9C1l"e (om nå901'\ "'"' mot o l l föl"moda"'
l,\tlcmdsk medbol"9al"e l"Öki'\as de som svel'\sko medbol"9al"e)

cw

Biljettel" kol'\ köpas av clekfros Qt..tltl,\l"at+oche.el" i 1 2 :CII'\ ellel"
av Biljettchef Pel" Badlw"d (tel: 6 1 2 69 97, emoil, e94_pba@elixil".e, kth.se) elle"
ov Di"' lokole SM"'s K : o l"e ! ! ! !

f;tl1l'J1IS (;I)! ! ! ! ! ! ! ! !

Det goda samarbetet mellan Vattenfallskoncernen och SKALÄRkoncernen vid
E-sektionen fortsätter.
Ett led i detta är att Vattenfall delar ut SKALÄRmusikens senaste skiva
"Get Happy" GRATIS till ALLA E-TEKNOLOGER!!!!
Allt man behöver göra är att komma till 12:an den 23 april någon gång klockan
9.00-16.00 och hämta ut sitt exemplar. Enkelt som en plättpaj!!!!
SKALÄRmusiken och deras ständige grundare Mats V. Öhman kommer givetvis
underhålla med glad musik och hejdlösa skrönor.
Passa även på att tala med representanter från Vattenfall som kommer att vara där
och svara på frågor angående sin verksamhet och framtiden på den öppna
elmarknaden. VALKOMMEN!!!

VAT TE N FAL L �
�
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Adressändring
Martin Sigurdson
Körsbärsvägen 9, 18 tr.
114 23 Stockholm
Tel: 08 - 15 37 58

Vad säger
Osqulda?
Svaren till förra numrets spännande
bildtävling har inte precis haglat in.
Vi har faktiskt inte fått in ett enda.
Därför har redaktionen spånat lite,
och här nedan följer resultatet:
- Nää, vad häftigt! Henrik Schyffert
håller på att tränga ut ur din navel.
- Det där "Syrgasbanta med Loket"
verkar inte ha fungerat.
- Ballt! Jag kan se din tolvfingertarm!

Adi. Inger andra hopp.

Det ryktas att ...
... det som inte träffar linsen träffar inte.
...få balettare blir överskcendare.
... Åsas tuss har hälften av tänderna i överkäken.
... den vinögda var vindögd .
... fiskarna inte ser ut genom akvariet.
.. .fel/rätt låt vann.
...FOF ska hållas kort, men det går inte i längden.
... FOF har hållit tand för tunga.
... FOF bedriver inavel.

Glöm inte!
Gurkagasque
Den 25 april
. Pris: 120:
Det mesta ingår!
Biljetter kommer att säljas i
12:an!
Håll utkik efter vidare
annonsering!
JA! Det gick att fylla sista sidan med meningslöst junk den här gången också!
Det har vi väl aldrig någonsin gjort förut, eller?
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