Missledd
Flottholken har öppet. Frågan är om de serverar
mat. Maten lära visst vara god på den plats Che
begav sig till. Kvar på slagfältet blev bara under
huggarna.
UNDERHUGGARNA,
JA.
· Dessa nobla och fina människor,
som sliter i sitt anletes svett,
medan C HE bara ligger och juf
sar med flickvännerna (de som
tar resp. de som inte tar betalt)
på någon solig strand. Men bara
för att CHE inte råkar vara där så
går inte underhuggarna säkra.
Onej. De blir ständigt utsatta för
besvärande e-mail och vinande
pisksnärtar ("Fan, ni jobbar ju
aldrig era lata jävlar!"). Men de
nobla underhuggarna fördrar
under detta smärttyngda ok, för de vet att en bättre värld väntar.
I denna värld finns inga krånglande ordbehandlarprogram eller
borttappade fihnrullar. I den världen finns bara rättvisa och
annat filosofiskt tjafs. Där är det också så vist inrättat att alla blir
cyniker, och ingen får någonsin något gjort (Precis som klippen,
CHEanm.).
Puss och kräks på er allihopa, och krama varandra i trafiken!

Eder tvål/agre CHE,
Björn Gizmoquack

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den
finns till för att täcka sektionens verksamhet samt
att förmedla information och nöjsam läsning till
dess medlemmar.

I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna
manus (skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i
vårt brevfock i Tolvan, i vår brevlåda, även den i
Tolvan, eller till någon av oss.

Du som sektionsmedlem är välkommen med dina
bidrag till tidningen. Allt material skall vara
redaktionen tillhanda senast på dagen för manus
stopp. Ugg textfilen 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.

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 Emis-
sionens brevlåda eller direkt till en emitteur.

Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att
den slutliga produkten 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 insänt material (lägga till rubriker tex). Vi
kan också ta emot en text på Mac-disk.
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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 Elektro
sektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.
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Ordf Ord
Hösten är här och mörkt har
det blivit. Det är lätt att bli
aningens deprimerad men det
ska man inte bli. För att pigga
upp sig själv lite kan man all
tid gå till tolvan och träffa lite
kompisar, ta en fika och mysa i
höstrusket. Jag hoppas på lite
snö som kan lysa upp tillvaron
men det är väl att hoppas för
mycket.
Det var ju inte så länge sen vi tentade
jag hoppas att det gick bra. Tyvärr är
det ju inte så långt kvar till bästa gång.
Nu börjar jag nästan
låta som om jag har
fått en höstdepression
det går inte för sig. Jag
ska ta och berätta lite
om vad som har hänt
och vad som kommer
att hända på sektio
nen.

E51:orna

Kalas

Vi hade celebert besök i tolvan för en
tid sen. Det var E51:orna som firade
45-års jubileum. Vår högt vördade
sect-reterare GP är ESl:a och han frå
gade mig om de kunde få börja med
en fördrink i tolvan. Så styrelsen ser
verade jubilarerna champagne och
snittar. Två från styrelsen guidade
sedan en liten rundvanring i E- och D 
husen. I E7, förlåt jag menar Dl blev
det en livlig diskussion om Hallen och
vi höll aldrig på att komma därifrån.
Efteråt intog sällskapet en delikat
supe på Värdshuset och samtalet kret
sade hela middagen runt Hallen.

Tyvärr blev ju tenta puben inställd på
grund av att kommunen har börjat gå
runt och kontrollera tillstånd. För
hoppningsvis kommer kåren ochKTH
att förhandla fram någonting så att vi
kan servera öl i vår bar i fortsätt
ningen också.

SM
Vi har haft ett sek
tionsmöte under hös
ten. Jag tycker att det
var roligt för det kom
ganska mycket folk
och många ettor var
där vilket var speciellt
kul.

Så här glad är vår ordförande på sommaren.
Vi hade fått in en del
motioner som behand12:an
lades. Vi beslutade bland annat att
sälja bussen så om ni är en hugad spe I tolvan är det jätte snyggt och pryd
ligt sedan tolveriet haft fixar kväll.
kulant är det bara att höra av sig!
Tack tolveriet och alla ni andra som
En valberedning valdes också och hjälpte till. Vi hade ju inbrott för en tid
dem hoppas jag att ni redan har träffat sedan, som tur var stal de inget annat
på. Om inte så vill vi att ni ska kandi än lite pengar. Hoppas bara de inte
dera till alla fuktionärsposter på sek kommer tillbaka. Tänk alltid på att
tionen. Jag kan rekommendera det, stänga dörrarna ordentligt efter er
man lär känna många nya kompisar speciellt på kvällar och helger.
främst från andra årskurser. Ta chan
sen, val SM är den 2 december.

Det är inte bara problem. Ett kalas nu
under hösten som jag vill rekomend
era är lusse pre. En gammal tradition
och ett mycket roligt kalas. Missa inte
det!
Jag ska avsluta för den här gången och
det blir inte så många gånger till som
jag kommer att
skriva. Det känns
lite
vemodigt
redan men det är
dags för nya för
mågor att ta tag i
sektionsli vet.
Det hände mig
dock en underlig
sak på kåren för
några veckor sen
som jag vill berätta
om. Jag var där för
att äta middag i
grillen. När jag
hade bestämt mig
för vad jag skulle
äta
och
börjat
plocka på mig
bestick ser jag att
tre av gafflarna
överst i besticklådan har inristade
epsilon. Hur hamnar tre av elektros
gafflar på kåren? Det har jag undrat
ända sedan dess. Om du vet kan du
väl tala om det för mig. Ha det så bra i
hösmörkret och simma lugnt!

Murriga hösthälsningar
Cecilia
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ELAB

undersöker

Tekniska Museet
En vanlig vardag på ELAB
sade någon: "Det är gratis
inträde på Tekniska Museet
om man är teknolog." En kort
stund senare lämnade sex
ELAB-inventarier
stycken
labbet med Tekniska Museet
som mål. Tekniska Museet är
ju trots allt inte bara Tekniska
Museet utan även ett Telemu
seum och TEKNORAMA.

FlottHolken (Valhallagrillen che.
anm.). Obligatorisk leg. kontroll på
KTH? Vilket skämt!

Kaffesugen? Utsugen!
Fyllda av förväntan skred vi in i den
närmaste lokalen. Här mötte vi en
utställning om Svenska uppfinnare
och uppfinningar, och det fanns
mycket att se på. Fast förhoppningsvis
har väl Sverige presterat lite mer än
EN liten utställningsal med uppfin
ningar, eller?

EFTERSOM DET är hyfsat långt till
Tekniska Museet så tog vi bussen från I utställningssalen fanns dock alla
KTH. Diverse oklarheter om SLs buss kända ansikten och prylar. John
linjer ledde till att vi klev av redan vid "Monitor" Ericson var givetvis repre
Fältöversten. Vi fick sedan promenera senterad, han uppfann ju propellern.
den sista sträckan, men det spelade Linne, Nobel och även moderniteter
som Astras Losec
inte så stor roll.
fanns där. Här fanns
Teknorama vän gratis adv. o. adj. kostnads
även ett försök från
tade ju på oss.
fri[tt], avgiftsfri[tt], till
Saab till att göra en
skänks.
Väl framme vid
småbil. Det var en
museet
visade Definition enligt SAOL.
kompakt version av
det sig att vi I Sverige kan man få folk till
en Saab 95 (se bild).
hade blivit väl
vad
som
helst
bara
man
Den
inledande
underrättade.
oväntade
högst
Det var GRATIS lockar med ordet GRATIS.
gångmarschen hade
inträde för oss.
Och för första gången fick man visa gjort majoriteten av gruppen kaffesu
sin kårlegitimation för någon annan gen. Vi tillbringade således ungefär en
än för tentavakterna och personalen i kvart på det lokala kafeet i museet.

Vän 4: Modelljärnväg
Det tryckta ordet
Skogen
Kemi
Vän 3: Mekanisk verkstad
Sverige bygger
Tekniken i hemmet
Polhemssalen (stängd
för ombyggnad)

TEKNORAMA

?

c=-;

ELKRAFTS
MUSEUM
WALLENBERGHALLEN
Tillfälliga utställningar
Hörsal
ELOTEK

Vän 2: Entre
Butik
Tiiifäliiga utställnin
gar
Altinsalen (hörsal)
Vän 1: Gruvan, samt järn och
CAFE
stålutställningen
(stängda för ombygg- L-----'
nad)

MASKINHALL

HUVUDBYGGNAD
4VÅN
SE VÄNSTER
ENTRE

Så här ser museet egentligen ut.

TELE
MUSEUM
2VÅN

Saab 95 (Compaqmodell)
Tyvärr var prisläget sådant att till och
med Profitautomater AB på KTH hade
blivit avundsjuka. Femton spänn för
en fattig cola!

Känn dig som hemma
Eloteket var en avdelning som med
hjälp av olika experiment visade den
mest grundläggande elläran. Man
kände sig hastigt förflyttad till gymna
siets obskyra fysiklektioner. Knappar
trycktes och vevar vevades. Det fanns
givetvis även diverse idolposters med
tillhörande uppgifter rörande hjältar
som Ampere och Volta.
Självklart skulle vi prova på precis alla
experiment och trycka på precis alla
knappar. (Detta ledde senare till att
Danne i sin desperata jakt på ström
brytare, var nära att stänga alla brand
dörrar i den del av museet som hade
en utställning om skogen.)
Inledningen
av
elkraftavdelning
bestod av elmaskiner modell större,
och störst av dem alla var Sverige för
sta ellok. Sedan gick utställningen
över till att visa hur det såg ut i
svenska hem under olika delar av
elektrifieringen. Hemmens utseende
sträckte sig från det helt strömlösa
boendet till dagens provokativa
elallergimiljö. Givetvis fanns alla tids
typiska objekt närvarande som topp
tvättmaskin,
TV-möbel,
matad
-a�o-:Z:
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kakelugn, fotogenlampa, karmstolar
etcetera.

även en större utställning i Wallen
berghallen om den svenska filmen,
och dess skådespelare/-erskor. Greta
Garbo var speciellt uppmärksammad i
en stor utställning. Den golftränande
roboten från filmen "Den ofrivillige
golfaren" fanns också där.

Man hade även gjort ett hål i vägen för
att visa hur det såg under gatorna i
Sverige runt 1930-talet. Fast just den
delen kändes inte så upphetsand�. Jag
menar, Osquars backe ser ju ut sådär
minst en gång varje år. Efter elkraftav
delningen besökte vi den lokala sou
venirshoppen som vi hade sett vid
entren.
Souvenirshoppen var bara marginellt
större än dom 17,7 kvadratmeter man
tilldelas på Lappis. Och ungefär som
hemma fanns där mest diverse junk.
Ett antal ekotillverkade produkter
som hyllade filmen 100 år bjöds ut.
Något som tilltalade gruppen var de
filofaxpärmar gjorda av kretskort som
fanns till salu. Till slut var det ändå
några som lättade på plånboken och
införskaffade en "filmen lOOår"-pin
för fem kronor samt en klubba för en
och femtio. Därefter hägrade det
beryktade Teknorama. Undertecknad
var dock observant och upptäckte att
dagens sista visning av modelljärnvä
gen snart skulle gå av stapeln. Vi
beslöt därför att besöka våning fyra
härnäst.

Undertecknad i hissen - djur i bur?
plexa enkelhet, var... intressant. Det
var skönt att sitta ner en stund.

Kemiavdelningen var också placerad
på våning fyra. Där fanns bland annat
en mumifierad hand med några keramikringar på fing- i:::::=::=: :========= Mitt uppe i den
:::::
rama. Keramik kan
lokala extasen, som
Tekniska
Museet
som bekant inte brytas
på väldigt kort tid
Museiv. 7
ned av naturen. Där
hade infunnit sig i
fanns en modell av ett
Norra Djurgården
TV-studion, kommer
vattenverk,
skänkt,
en
yngre dam in i
Växel 66310 85
utlånad eller något av
"Museet
lokalen.
Stockholms
Vatten- ============= stänger klockan fyra,
verk. Den modellen i===:::::==========:::::i om fem minuter
var larmad. Var man
Museet är öppet
alltså." sade hon. TV
med
vevade
och
stjärnorna
slock
månd fred 10-16
armarna för nära den
nade, som bara ex
lörd sönd 12-16
så gick mycket riktigt
stjärnorna i TV3s
också larmet. När lar
Superstar kan. Diem
Teknorama
öppet
met hade gått nog
Perdidi! (Lat. En för
alla dagar 12-16
många gånger beslöt
lorad dag) Ingen
vi oss för att skynd
hade brytt sig om att
samt uppsöka en annan våning.
kolla öppettiderna, så plötsligt var allt

-

Elektronikingengörer?

Larmet går
Efter en kvarts planlöst irrande på
avdelningarna för "Det tryckta ordet"
och "Skogen" var det dags att se
modelljärnvägen. Tråkigt nog hade
den ordinarie tågmästaren semester
och hans vikarie hade inte så mycket
att berätta. Fast tågbanan, i sin kom-

Efter att ha plöjt sig igenom olika
utställningar var vi äntligen framme
vid målet för våran resa T EKNO
RAMA. Teknorama är en stor lokal,
ungefär så stor som KTH hallen fast
lite bredare och lite högre. Där fanns
en hel del att leka med. Böcker med
3D-bilder, en synt, en varmluftsbal
long, jättelego, träklossar, andra klos
sar, diverse datorer, en magnetpendel,
cykeldrivna TV-kameror med mera.
När de flesta prylarna hade blivit tes
tade vände vi blickarna mot TV-stu
dion som fanns där. Alla flippade ur:
-"Kan Z-TV, kan vi", var mottot.
ELAB-TV var grundat.

-

Våning tre, som hade utställningar om
"Mekanisk
verkstad"
(finns
i
Köping), "Sverige bygger" och "Tekni
ken i hemmet", hastade vi snabbt
genom. Alla började nu bli tämligen
trötta på att vandra runt och titta på
en massa gamla avlagda sa�r. Vi
beslöt därför att bege oss mot Teknorama.

Sikta mot stjärnorna

bara över.

Telemuseet? En annan gång kanske ...
Eller varför inte åka dit själva? "Det är
ju gratis, och dessutom på gång
avstånd från teknis."

Obekväm sanningssägare:
Mats Kvickers
Censur och saklighet:
Stefan Petersen

På vägen mot Teknorama passerade vi
genom Maskinhallen som rymde olika
fordon. Där fanns minst ett flygplan,
diverse cyklar och mopeder samt en
till synes ny Saab 9000. Vi passerade
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Seriösa Studier

Sno ordar om Kista
Innan jag började på KTH
hade jag hört talas om att det
förekom "akademisk fejder"
mellan olika forskarlag och
institutioner. Jag hade läst att
vissa institutioner var som
skyddade verkstäder där varje
professor satt i sitt eget lilla
torn. Jag tyckte att det lät väl
digt underligt att människor
som var så begåvade att de
lyckats bli professorer skulle
bära sig så barnsligt åt.

kan inte mer än hoppas att det hela
skall lösas så snart som möjligt.

NU HAR JAG upplevt en sådan tvist
på nära håll. Dom finns i verkligheten.
Den här gången är bråket mellan Insti
tutionen för Teleinformatik och Fakul
tetsnämnd EIT. Å ena sidan kan jag
tycka att det hela är ganska underhål
lande. Jag känner inget behov av att
titta på Falcon Crest längre, jag har
nog med verkliga intriger. Å andra
sidan är det lite pinsamt att konflik
terna inte kunde lösas på ett smidigare
sätt. Att hålla på och bråka så här tar
på krafterna och skolan lägger tiden
på interna strider istället för att ägna
sig åt det man skall, utbildning. Jag

SNOs beska betraktelse: Det kan inte
vara en ren tillfällighet att de institu
tioner som varit uppe till diskution
flest gånger pga "knorviga kurser"
båda är belägna i Kista? För att kunna
driva en fungerande utbildning krävs
massor av kommunikation mellan
institution och studenterna ·och även
kommunikation mellan institutionen
och resten av högskolan. En sådan
kommunikation är mycket svår att
upprätthålla om man inte träffas dag
ligen. Möjligheten till informella
möten, tex i matsalen, eller på väg till
tunnelbanan skärs på ett effektivt sätt
av om man befinner sig på en annan
ort. Som jämförelse kan man ta Arki-

Elektronikkurserna
Kvaliten på de elektronikkurser som
finns är inte var som anstår landets
främsta högskola (som KTH har som
målsättning att vara). Även utbudet
av elektronikkurser är under all kritik.
För att råda bot på detta har det star
tats arbetsgrupper på Elektronikinsti
tutionen för att se över och
komplettera utbudet av elektronikkur
ser.

tekturskolan. Det tycker att de är för
avlägset belägna på andra sidan Val
hallavägen och skall därför flytta till
Campus.
Så till sist lite studieresultat.
Kursmoment
Linjär algebra
Diff & Int del 1
Elkretsteknik
!NDA TEN
INDA LAB
TeT a (vektor)
Mek. problem
Mek. teori
Teknikinformation

Antal
226
226
226
208
207
201
201

Godk.
222
189
196
174
129
115
119
125
175

Andel
97%
82%
85%
76%
56%
50%
51%
54%
76%

Årskurs 1, E95. Resultaten baseras på
ca 230 aktiva studenter.
Kursmoment
TeT alla delar
Termodynamik
Vågrörelselära
Modem fysik
Komplex analys
Diff/Trans
Nurnrne
Digitalelektronik

Antal
178
187
168
159
161
161
184
160

Godk.
88
117
116
100
134
113
168
136

Andel
44%
59%
58%
50%
67%
57%
84%
68%

Årskurs 2, E94, Resultaten baseras på
ca 200 aktiva studenter

Fredrik Jonsson
SNO

Ny examinerade p å Elektro
Här kommer en liten lista på
folk som har lyckats komma ut
härifrån. Grattis från EIT och
Emissionen!
Persson, Jens
Westerlund, Per
Persson, Hans
Persson, Mikael
Nilsson, Claes
Amid, Vahid
Sandström, Maria
Lindeberg, Marcus
Rydin, Jonas
Karlberg, Martin
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Fys
E85
E88
Fys
E90
Dat
E90
Ex
E89
Ex
E89
ele
E89 Tele+Dat
E90
Inte
Dat
E90
Inte
E90

Hällgren, Åsa
Göthenberg, Andreas
Romedahl, Bengt
Lindholm, Lars
Liljekvist, Staffan

E90
E90
E90
E90
E90

Ex
Inte
Fys
Ex
Tele

Jernberg, Henric
Ivanov, Daniel
Joelsson, Mikael
Halonen, Mikael
Kjellqvist, Peter
Sanden, Martin
Hök, Magnus
Malmkvist, Jonas
Björkman, Rikard

E91
E9 1
E91
E91
E91
E91
E9 1
E91
E91

Inte
Inte
Inte
Insy
Insy
Ex
Ex
Ex
Ex

Mann, Jonas
Jonsson, Per
Sigrand, Anna C
Gunnarsson, Hans
Ayoub, Souhad
Norgren, Elisabeth
Hermansson, T herese
Ericsson, Ingela
Parnesten, Niklas
Alpsten, Tobias

E9 1
E9 1
E91
E91
E91
E9 1
E9 1
E91
E91
E91

Ex
lfy
Inte
Inte
Inte
Insy
Ex
Inte
Inte
Ex

Björk, Erik

E9 2

Inte

Lotta Kohut, EIT
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Vetenskap

Mer Hummer åt
I C-kretsarna!
Tack vare brittisk gräsrots
forskning om hummerns ögon
kan vi idag se fram emot min
dre och bättre IC-kretsar.
HUMMERNS ÖGON är en väldigt
intressant konstruktion. Vi människor
har en lins som fokuserar ljuset in i
ögongloben. Hummerns ögon är upp
byggda av ett antal tätt packade pris
mor, lite en flugas öga. När ljuset
passerar hummerns öga fungerar pris
morna som speglar och ser till att lju
set förs till den delen av ögat där det
kan detekteras av hjärnan.
Denna intrikata konstruktion upp
täcktes av brittiska biologer för tjugo
år sedan.

Röntgenteleskop
När en teleskopkonstruktör läste om
hummerns ögon, insåg han att princi
pen för hummerögats uppbyggnad
kunde användas för att bygga en ny
typ av röntgenteleskop. Dessa är väl
digt svåra att konstruera då röntgen
inte kan fokuseras med lins, utan
enbart genom reflektion.

Tyvärr är det fortfarande väldigt kom
plicerat att konstruera ett fungerande
röntgenteleskop enligt de principer
som hummerns ögon fungerar. Tekno
login för att genomföra ett sådant pro
jekt existerade inte för tjugo år sedan,
men för den skull låg inte forskarna på
latsidan. Ett internationellt samabete
håller idag på att placera ett röntgen
teleskop i rymden till år 2001, med just
hummer-teknik. Med detta kommer
astronomer bland annat kunna obser
vera svarta hål och kvasarer (se Svarta
Hål fyller Universum med fotbollar
Emissionen 5/96).

Omvänt telesko p
Kan man samla parallella röntgenstrå
lar från rymden till en liten punkt, kan
man också samla röntgenstrålar från
en punktkälla och göra dem parallella.
(Se figur.) Man vänder helt enkelt på
teleskopet! Med parallella röntgen
strålar kan man med fotolitografi etsa
väldigt små mönster, då röntgenstrå
lar har en väldigt kort våglängd. Detta
gör att man kan producera elektro
niska komponenter hundra gånger
mindre än de som görs idag.

En röntgenkälla strålar ut i alla rikt
ningar. I hummerögon-linsen studsar
röntgenstrålarna i de många prismorna så
strålarna blir parallella.

Mindre transistorer
Transistorer görs genom att parallellt
ljus belyser ett halvledarmaterial
genom en mask. Problem uppstår med
väldigt små detaljer då diffraktion gör
att ljus böjs runt maskens kanter och
gör detaljerna oskarpa. Med kortare
våglängd minskar diffraktionseffek
terna. För de minsta transistorer som
har gjorts, använde man ultraviolett
ljus. Med röntgenstrålning kan man
tillverka transistorer tio till hundra
gånger mindre än med dagens teknik.

Framtiden
Hummerögon-linser är ganska kom
plicerade och än har man inte lyckats
tillverka en fullt tillfredställande lins.
Vidare måste man ta fram material
som fungerar bra för den fotolitogra
fiska processen då man använder
röntgenstrålning. Dessutom behöver
man kunna tillverka en väldigt liten
mask för de små detaljerna till den fär
diga produkten.
Man har med röntgenfotolitografi tagit
fram en transistor, men till massfram
ställning är det fortfarande en bit kvar.

Super Lobster With X-Ray Vision ©
Teckning: Andre Heinonen
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Text: Olof Lindqvist

Spex är en gammal och härlig
konstart. Ordet spex kommer
från spektakel, men det finns
nästan lika många definitioner
på vad spex egentligen är som
det finns spexare.
NÄR SPEXET som begrepp en gång i
tidernas begynnelse skapades fanns
det bara manliga studenter. Alltefter
som spextraditionen växte fram spela
des följaktligen alla roller, både
manliga och kvinnliga, av män. Spex
har sedan dess blivit ett naturligt kon
taktskapande komplement till studier
på tekniska högskolor. Om du trodde
att du kände dina kurspolare innan du
gjorde ett spex tillsammans med dem
bedrog du dig grundligt.

Henrik (vice Direktör) och Håkan Pet
tersson (Ekonomichef).
Det är här DU, ja just DU, kommer in.
För även om du absolut har bestämt
dig för att (inte bli fet?) plugga ordent
ligt under vårterminen finns det
mycket du kan göra. Vilken grupp
passar du bäst in i, eller vill du t.o.m.
vara med i flera samtidigt?
ORKESTER: Likt andra spex har vi
tänkt oss levande musik till spexet.
Den lättar upp stämningen och är ett
stöd för skådespelarna vid sångerna.
MANUSGRUPPEN: Denna är i det
närmaste full, men det finns fortfa
rande chans att skriva sångtexter och
annat kul. Manus tål att i mer eller
mindre omfattning ändras på fram till
premiären. Frågor: Manuschefen Peter
Roos.
SKÅDISAR: Tillfället att bli skådis är
vid audition, den 18:e och 20:e novem
ber. Frågor: Manuschefen Peter
Roos.
T EKNIK: Teknikgruppen i sig består
av en mängd mindre grupper och
ansvarig för hela patrasket är Björn
Gizzmo.

SPEX?
Vad är då ett spex för någonting? Ja,
det hela kan ses som en interaktiv tea
terföreställning i studentikos stil. Mer
om detta på hemsidan, se adress
nedan.
Vilka är då dessa virrpannor som sät
ter upp detta historiska spex? Det
finns de som kommer att lägga ner
hela sin själ i arbetet med att skapa
spexet. Exempel på sådana personer
är: Johan Eng (Direktör), Kgl. Karl-

Scen: Det här är den stora gruppen
som ska snickra och måla allt junk på
scenen plus att se till att allt funkar
under föreställningarna. Ansvariga
här är: Klas Karlsson och JanGugala.
Ljus: Med hjälp av ljus och effekter
skapas atmosfären på scenen.
Ljud: Qul att fixa Bangar och slita i
högtalarkablar? I så fall så skall du
söka in i detta gäng. Ljudchef: Daniel
Kahlin.
Rekvisita: Detta glada gäng skall dra
ihop allt junk som scengänget inte kan
spika ihop.

KLÄDER, SMINK & HÅR:Det här är
definivt ingen "tjejgrupp". Killar Kan
(också).
PR: Spex är kul tycker företag och de
stöttar oss därför gärna ekonomiskt.
Gå med i PR-gruppen och skapa nya
kontakter. Ansvarig för PR är Kgl.
Thord Schibler.
FESTFIXARNA: På festerna skapas en
härlig stämning. Man utbyter erfaren
heter och visar förtroende för varan
dra på olika sätt. Festchef är Anders
Byttner.
När du bestämt dig för var du vill
vara med är det bara att glida ner i
12:an och skriva upp sig på Spexlistan
som finns intill vår tavla.
VARFÖR SKALL JAG VARA MED?
Det finns ett otal anledningar. Till att
börja med får man vara med och jobba
med ett glatt gäng hel/halvtokiga tek
nologer och civ.ing. Ga det finns fär
digbakade sådana) och vara med på
alla tokiga fester. Alla har något de är
bra på, som kanske inte visar sig i stu
dievardagen. Dessutom är detta
Konglig Elektrosektionens första spex,
vilket medför att vi har alla chanser att
utforma det precis som vi vill. De
knäppa ideer som vi kommer på nu
kommer sedan att gå i arv till nästa år,
och nästa o.s. v.
Information och kontakt:

email:

espex@elixir . e . kth . se

www: http : I /www2 . e . kth . se/
esekt / org/ spex/

Kalle Hagdahl, vice Direktör

& Jan Gugala, scenchef
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Crazy, Sexy, Cool ...

.. eller en styrelsedel på fram
fart, eller historien om fem
elektrostuderande ungdomar
som lämnade den gråa varda
gen för att tillsammans bege
sig mot vårt avlånga broder
land i väster, för att där bevista
ett sjuhejdundrande kalajs av
den värre sorten...
Efter 80 mil, 2 älgar och någon Route
66 så var då äntligen där...TROND
HEIM! Väl inkvarterade infann sig
sömnen som ett brev på posten och
alla nannade sött ända tills den stän
digt(?) morgonpigge Erik väckte den
dåsiga församlingen med en fullstän
digt enastående frukost, med då inte
bara, skall ni veta, utan även faktiskt
också. Då höstsolen värmde gott över
staden spankulerade följet intressse
rade tittandes på cigarrer samt högtid
ligt rökandes domkyrka. Så gick då
hela dagen och för våra fem krigare så
var då plötsligt omsvidandets tid inne
inför kvällens festiviteter. Under för
spelet (norska?) kom så äntligen
C hristin i sin klänning, Eva ramlade
ner i en vattensäng och stället kryl
lade av män med strykjärn och bara
överkroppar.

10

Efter transport medelst taxi till obliga
toriskt mingel kunde så de fem nu
prydligt
högtidsklädda
äntligen

taffeln och efterköret började med tra
ditionell barbeque av nOllan. C hristin,
Eva, Erik och Folke följde med ström
men och blev så även de medalj
prydda unions bröder I systrar. Micke
åsåg spektaklet med cigarr, kamera
och ett sadistiskt flin på läpparna.
Genom den alltmer tätnande cigarr
dimman tyckte sig författarna ha
urskiljt följande under de kommande
timmarna.
* Folke tycks ha ångrat sig efter att ha
supit en viril norska under bordet,
trots att hon hade nära hem.
* C hristin och Erik buggade glatt
nytänkande under hysteriskt fnitter.
* Micke ochEva lät en Guinnestavla av
oanad klass försvinna i tankarna.
Tiden gick och så gjorde vi till en inti
mare efterkörslokal av källartyp där
en norska vicade intresse för manli
gare delar.

begynna festandet. Sittningen för
löpte roligt (norska?), tre sångböcker
gavs bort och Micke höll ett vackert
tal. När så församlingen torkat tårarna
och snytigt sig i manschetten så bröts

Efter lokomotivfärd på bar asfalt och
uteblivet atlantbad, bar så den sena
återfärden mot Elektrien av. Folke som
kvällen till ära var ovanligt handlings
kraftig köpte med sig större av Ome
gabrödraskapets ölreserv.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH! !! !!!

Under det att promillehalten i bilens
baksäte översteg, och de glada resenä
rerna passerade gränsen, behandla
des
kompisar,
mellan
sex
partnerlånbyte och Christin lyckades
till allas vår förvåning kullerbytta
nedför ett dike och senare önska sig
barn i baksätet, under det att de fem
genom den stjärnklara natten styrde
mot horisonten, nOllegasquen och nya
äventyr.
Bakom ratten och vid pennan,

Eva och Micke

Ser vi början på en ny union?

PS. Författarna vill tacka NK:s Kaffe
och Tehandel och Glacebolaget för att
med sin blotta existens ha möjliggjort
den här skriften.

Trötta festprissar sover sött.
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Ola Aglen (KTH/Elektro -92) och Niclas Berg (Chalmers/Elektro -93) vid en hybriddriven personbil. De arbetar med hybriddrift för bussar och lastbilar
på ett av ABBs allra minsta och nyaste bolag - ABB Hybrid Systems.

"Hybridbilen är enda chansen att klara
kraven på miljö-

"Trots satsningar på tåg och spårvagnar står bilar fortfarande för ca 80 %
av alla persontransporter, och biltrafiken svarar for en stor del av koldi
oxidutsläppen. Därför är intresset för miljövänliga fordon stort och ökar i
takt med skärpta myndighetskrav. I Kalifornien krävs t o m nollutsläpp
för 1 0 % av de nya bilarna som går i tätortstrafik från år 2003!

vänlighet, prestanda och komfort''

Hybriddrivsystemet består av en gasturbin, en höghastig
hetsgenerator, kraftelektronik och en elmotor. ABB driver
utvecklingen av höghastighetsgeneratorer (varvtal upp till
1 00.000 rpm).
ABB-koncernen jobbar inom en mängd teknikområden,
med tyngdpunkt på elektro- och datorteknik samt
programvaru utveckling.
Vill du veta mer, skicka ett e-mail till
reijo .palola@sesup. mail .abb. com
och titta på http://www.abb.se

Otillräckliga batterier har hittills bromsat användningen av miljövänliga
elbilar. ABB Hybrid Systems jobbar med den mest realistiska lösningen
idag - hybridfordon - dvs bilar, bussar och lastbilar som kan drivas
med både batteri och förbränningsmotor. Hybriddriften ger tyst och
avgasfri tätortstrafik samt ökad flexibilitet och förbättrad prestanda
vid längre transporter.
Vi två arbetar med utveckling av höghastighetsgeneratorer och
projektledning i framtagningen av tunga hybridfordon tillsammans
med fordonstillverkare. Utvecklingsarbetet handlar om att ta fram en
mer kompakt och effektiv högvarvsgenerator, vilket berör teoretisk
elektroteknik, elmaskinkonstruktion samt reglerteknik.
Som projektledare arbetar man med både tekniska och kommer
siella frågor, t ex specifikationer, offerter, avtal och driftsansvar.
Jobbet innebär också täta kontakter med kunder och leverantörer.
Nu ska testfordonen ut till kunder for fältprov under realistiska
förhållanden. Innan det blir fråga om serieproduktion
B,irafantasin
sätter gränser. .. är vi nog en bit in på 2000-talet.
Det roligaste med jobbet på ett så här litet bolag är
närheten och överblicken. Känslan av att få vara med
från början i något som kan bli riktigt stort är jätte
spännande. Branschen har ju en enorm potential.
Det är faktiskt så att riden bara rusar iväg om dagarna!"
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har premiär på Södran den 4 december kl 19. Dessutom
spelas det 5 och 6 dec kl t 9 samt 7 dec kl t 7. Biljetter:
Södra Teaterns kassa, telefon 644 99 00; eller bokbord å
Nymhle eller i SL Center, Tbana Tekniska Högskolan. Eller
också vår hemsida: www.canit.se/-pingo/spex.html
Numrerade platser.
Sektionsföreställningar 5(8, E, T, V), 6(0, F, K, L), 7(A, Dr,
I, IS, M). Förfrågningar kunna med fördel äfven ställas till
Kårspexet, å telefon t O 84 30.

••

Festung
Till Kalendariet:

1

nav

FredagsPub

8

nav

FredagsPub

15

nav

Pre Squtt

29

nav

FredagsPub

6

dec

Lusse Pre Pre 7

(förköp)

12

dec

Lusse Squtt

(förköp)

21

dec

TentaPub

(förköp)

Biljetter till Lasse Pre Pre7 släpps på Pre Squttet
den 15:e nov
PR beklagar det inträffade.
Lördagen den 26 oktober var det tänkt att en traditionellt hejdundrande TentaPub skulle
äga rum i kära 12:an. Denna inställdes dock i sista minuten då elaka rykten om att Stock
holms kommun tänker se till att (citat) "Svartklubben norr om Valhallavägen" (läs KTH)
skall stängas igen. Ett flertal andra skolor och sektioner har redan hamnat i hetluften och
fått bekymmer tillståndschefen vid socialstyrelsen. Därför bestämmde vi oss för att ett
litet tag hålla låg profil medan vi utarbetar ett nytt system för att hålla kalas. Vi kommer
nu att köra efter tidtabellen ovan, så Ni är alla välkommna att komma till FredagsPuben
nästa fredag och smaska på lite pasta med s.k. guckh (numera vedertaget skrivsätt).
PR 14.3 Ner till E-Osquarulda, från trädkronorna steg den
Allsmäktige Paul Richochet och sade:
- "Idag är det fredag", och det varde fredag
- "Här är Krastapopli", och det varde pasta
- "Här är burkar", och det varde flask öl.

Cliff Barnes å j ag ...
I

Jag är en riktig looser... Det är
inte lätt att erkänna men så är
det tyvärr...
Efter ett Elin-möte i början av okto
ber, där vi för övrigt bestämde allt om
den kommande innebandytunerin
gen, begav sig Maya glatt till tele
fonen för att bokaKTH-hallen.

Ridå...
C a 3 min senare kom hon tillbaka med
en dyster min och meddelade att hal
len var bokad. Jaja, tänkte jag, då får
vi väl ta ett annat datum. Så lätt skulle
vi dock inte komma undan. Maya
kom med det dystra beskedet att det
inte fanns en tid så långt ögat kunde
nå ända fram till jul. Ridå Petra...
Efter att ha försökt boka diverse andra
hallar här runt omkring med negativt
resultat beslöt vi oss för att ha inne
bandyn direkt efter jul... Det innebär

att även om tuneringen går av stapeln
näste\, år, kommer den att räknas till
det här året.

Glöm inte att skriva upp er på Spad
listan!!! (Tjat, tjat...)

Vad menar hon nu? Ett litet exempel:
Styret- 96 ska givetvis ställa upp efter
som det är 1996 års tunering, medan
styret- 97 får ge sig till tåls ett år till.
Om de vill får de naturligtvis vara
med de också...
På måndag går det bra att börja boka
KTH-hallen till nästa termin, lita på att
jag kommer att vara på hugget då ... Vi
har forhoppningsvis när detta kan
läsas bestämt datum för innebandyn,
en baskettunering och en volleyboll
tunering, alla går av stapeln nu i vår..
Detta var ett försök till ursäkt för att
innebandytuneringen inte blir av förre
nästa år. Hoppas att alla är lika sugna
på att spela innebandy i januari!

Eder misslyckade idrottsledare

Till sist:

Petra

Vårens program:
Turnering:

Datum:
ör l 2 / I - 9 1ön 1 � 1 2 - °l lör 3 / S- - Cf. 7-
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Woke up this morning...

Bluesens historia
Bluesen är en musikform som i
allra högsta grad ligger till
grunden för dagens musik.
Rock'n'roll är en musikform
sprungen ur bluesen, och med
rocken kom sedan popen och
så vidare. Men vad kom egent
ligen bluesen ifrån? Liksom
det mesta annat så uppstod
den väl inte bara över en natt,
eller? Den frågan kan besva
ras på två olika sätt.
Det ena sättet är att säga att bluesen
grundades 1517 av den spanske bisko
pen Las C asas. Det var nämligen det
året han fick den spanske kungens till
stånd att föra in afrikanska slavar i
Syd-, Nord- och Mellanamerika. De
skulle arbeta på gruvor och plantager.
I början fick 4000 afrikanska slavar per
år importeras, och totalt beräknas
cirka 20 miljoner afrikaner ha forslats
över Atlanten (Slavhandeln upphörde
- åtminstone officiellt - 1865, i sam
band med att det amerikanska inbör
deskriget slutade.).

Robert Johnson. Onekligen en av de största genom tiderna.
öppen fråga. Lite senare samma år var nolika namnet Lemon Jefferson. Han
det dags för nästa. I augusti publicera- föddes i C ouchman, strax utanför
des Arthur Seals' Baby Seals Blues. I Wortham i Texas 1897, och var blind
september samma år kom Memphis från födseln. Vid fjorton års ålder bör
Blues,
komponerad av W.C . Handy.
jade Lemon spela gitarr och sjunga.
Slavarna brukade alltid delas upp på
olika plantager, så att ingen speciell Handy var en orkesterledare från Det var ett av de få sätt som fanns för
stam eller folkgrupp skulle kunna Memphis, Tennessee. Han var den en blind att tjäna sitt uppehälle i de
hålla ihop. Slavägama ville nog helst självutnämnde "father of the blues", jordbrukstrakter han bodde i. Han
att ingen slav skulle få det extra mått och något av en opportunist. Han blev mer och mer populär kring sina
av styrka och trygghet som en grupp tyckte från början att det som kallades hemtrakter, och spelade på picknickar
kan ge. Slavarna brukade sjunga för blues var en alltför primitiv musik och fester. Vid tjugo års ålder, 1917,
att försöka hålla humöret uppe under form, och han ville inte befatta sig beslöt han sig för att pröva lyckan i
arbetet. Dessa "work-songs" var en med den. Men när han senare såg hur Dallas.
blandning av all sorts folkmusik. Man mycket pengar man kande tjäna på Livet i Dallas blev en prövning för
kan säga att det var i denna musikens den, så blev han med ens mindre nog Lemon. Han kände ingen, och upp
smältdegel som bluesen så sakteliga räknad. Det måste dock sägas att han täckte att det var dyrt att leva. Han
växte fram.
aldrig hycklade med detta heller, utan fick till en början försörja sig som både
"erkände det" villigt om någon frå musikant och brottare. Det senare kom
The Handy-man
gade. W.C . Handy, mannen med de sig av två saker: han var blind och han
olyckliga initialerna, har lämnat detta var stor. Så fort han kunde lämnade
Det andra sättet att svara på ingres
jordeliv, men står staty i Memphis, så i han den senare banan och satsade på
sens fråga är att säga att bluesen upp någon mening kanske han lever kvar.
musiken. 1922-23 träffade han och
stod i maj 1912. Det var nämligen då
gifte sig med en kvinna som hette
som en man vid namn Hart Wand
Roberta, och två-tre år efter det föddes
upphovsrättsskyddade sin kompisi Bluesens första stjärna
deras son. Lemon började resa allt mer
tion Dallas Blues. Huruvida detta var Den första riktigt stora bluesstjärnan
för att tjäna pengar, och 1924 började
en "riktig" blues eller ej är en ganska var en stor, blind man med det osanolika skivbolag intressera sig för
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honom. Under våren 1925 spelade han en tid avled hans hustru. Han flyttade
in sin första skiva, Beggin' Back. Hans då till C opiah i Mississippi, där han
mest kända inspelning är dock Black fortsatte med musiken.När han efter
Snake Moan från 1927. Vad texten ett antal år återvände till Memphis och
handlar om törs vi inte trycka, men de spelade på de klubbar han tidigare bli
två första orden i titeln kan kanske ge vit avhyst ifrån, blev alla förbluffade.
en ledtråd. En stor del av den s.k. �par Var hade han lärt sig spela så där? Det
tybluesen" från den här tiden behand var här mytbildningen började.
(inte
samma
ämne
lar
någon
Enligt
budgetunderskotgammal tradi
1
tet... ).Han spelade också
Lord, there s one
tion, kunde man
in en "spiritual" under
nämligen göra så
kind
f
avor
I
ask
af
sin levnad, See That My
att man gick till
Grave is Kept Clean. I
you,
ett vägskäl och
dog
1930
februari
Please see tha t my
När
väntade.
Lemon Jefferson under
man
väntat
till
grave is kept clean.
oklara omständigheter.
räckligt
länge,
Den officiella versionen -------------
kom
djävulen
är att han lämnade studion efter en
och föreslog ett byte: din själ mot hans
inspelning, fick en hjärtattack och dog
musik. Att blues var djävulens musik
sedermera av förfrysning.
ansåg man bevisat genom att blues
förknippades med djävulens känne
Lång hållbarhetstid
tecken: sprit, spelande och "kvinnor
av tvivelaktigt rykte". Det var mer
En om inte milstolpe, så i alla fall en
eller mindre allas uppfattning att
"hundra-meters-stolpe" i bluesens his
toria stod en man frånGeorgia för. Det Robert Johnson måste ha gjort detta
byte för att kunna spela så. Han gjorde
var sångaren Blind Willie McTell, som
också en del själv för att bättra på myt
komponerade Statesboro Blues. Denna
bildningen.
Till exempel så har han
låt blev något av ett ledmotiv för den
spelat
in
låtar
som Me and the Devil
amerikanska gruppen The Allman
Blues
och
skrivit
textrader som "Good
Brothers Band, som hade sin storhets
morning,
Satan.
I
believe it's time to
tid under åren kring 1970. De inledde
go
...
"
och
"squeeze
my lemon, baby, til
sina live-framträdanden med att spela
the juice runs down my leg". Den
just Statesboro Blues.
senare har senare använts av Led Zep
pelin.

Robert Johnson

En av de allra mest inflytelserika och
betydelsefulla personerna i bluesens
historia är tveklöst Robert Johnson.
Ingen annan bluesartist har heller
omgivits av samma mytbildning som
honom. Här kommer i alla fall några
fakta (?).
Han föddes i Memphis den 8 maj 1911.
Han intresserade sig ganska tidigt för
musik, och började i tonåren hänga på
olika musikklubbar, och försökte
umgås med musikerna. En av de han
umgicks med var Eddie "Son" House.
Han lärde sig först spela munspel, och
sedan gitarr. Han brukade göra så att
han, under konserter, helt enkelt gick
upp på scenen under pausen och spe
lade. Han var dessvärre inte så duktig
då, och brukade bli avhyst, stundtals
handgripligen, av publiken. Ett antal
år förflöt, han gifte sig och efter ännu

1936 spelade Johnson in sin första
skiva. Det skedde på Gunter Hotel,
och det som spelades in var bland
annat Sweet Home Chicago. Hans
inspelningar kan inte direkt sorteras
in under "lättlyssnat" i skivhyllan,
men de rekommenderas varmt om du
vill höra hur riktig "downhome coun
try blues" låter. Hans skivkarriär blev
tragiskt nog alldeles för kort. 1938 dog
han under mystiska omständigheter.
Vissa tror att han blev förgiftad av en
svartsjuk man, andra att han blev
knivhuggen av en svartsjuk kvinna.
Klart är i alla fall att han gjorde ett out
plånligt intryck inom bluesen, och
kommer alltid att leva kvar hos vissa.

Bukka White. Gjorde bl.a. "Fixin' to die
blues" och "Aberdeen Mississippi Blues".
och Alan Lomax för. Under nästan ett
helt decennium spelade de in en
enorm samling av svart folkmusik åt
amerikanska kongressens bibliotek
med en 175 kilo tung bandspelare som
de fraktade runt i baksätet på sin Ford.
Den samlingen innehåller material
som bl.a. inkluderar tidiga Muddy
Waters. Den större delen av detta
material har aldrig blivit utgivet.
Mycket av det är dessvärre numera
ospelbart.
Om det finns någon av er som vill veta
mer om tidig blues rekommenderar
jag varmt ett virtuellt besök på http:/ I
www.demon.co.uk/london-calling I
musrjohn.html eller http://www.sur
fin.com/TheBlueFlameC afe/. Häri
från kan man sedan vandra vidare.
Om man inte gillar virtuella besök kan
man i ställe flyga till Loisiana och
besöka Delta Blues Museum. Det är
dock något dyrare.
Det var allt för den här gången, men
som Arnold säger: "I'll be back!".

Ulf Wallentin, E-93

Lite annan historia
En sällan skådad arbetsinsats inom
bluesen stod också far och son John
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N ollegasque -96
Det är inte s å många be&rav
ningar som inleds med att de
300 gästerna står på led och det
är ännu ovanligare att ett
sådant led organiseras av en
grupp i vita morgonrockar.
Börjar dessa sedan praktisera "sicken
blås" på varandra kan man ana att
man är med om något unikt. Tjuvläser
man sedan på sin biljett råder det inga
tvivel om att det är nollegasque på
gång...
Det hela började som så många
gånger förr med schlemled på Borg
gården, fast vetskapen om att det var
sista gången lyfte lite på mungiporna.
Att vi hade Västeråsare bland oss
märktes om inte på avprickningstiden
så på sångarduellen. "Baj baj blåbärs
paj" och för ännu en grupp gar det ut

på äventyr. För det vid det här laget
rutinerade nOllan utgjorde varken
trapporna eller kullerstensmonstret
några svårigheter, inte ens Fl's mörk
lagda kapprum hejdade framfarten,
för nu var det dags, nOllan skulle
skulle dödas och begravas, allt schlem
utplånas. Detta utfördes med hjälp av
den kraftfullaste av mediciner, serve
rad av den mäktigaste av män, ur den
tyngsta av vaser och resulterande i de
fulaste av grimaser. Transformeringen
var ett faktum och ÖSK (Övre Stor
liens Katastrofgrupp?) hälsade ettan
välkommen till Elektro. Efter den sed
vanliga återsamlingen som stunden

till ära ackompanjerades med "död
och-förintelse" -operor samt ett bild
spel a la Pogo Pedagog kunde Lie
mannen själv eskortera gruppen till
kåren.
Där bjöd Spex på en romarinspire
rad fullträff. En handling överlägsen
både Lassie och Flipper berättades.
Rimmen var "top-of-the-line-enheter"
och omstarterna duggade tätt. Hade
sedan gitarristen synkroniserat sin
klocka hade det varit komplett. Efter
det bjöd även skändarna på jyckel, en
historia som via motorcyckelgäng,
DUPLO- lekande skändare och en tids
maskin helt logiskt slutade med en
stor ugn. Var den programpunkten
rörig så var nästa motsatsen, har man
inte samlat tillräckligt med poäng så
får man skutta elmatta, så enkelt är

skägg ( resp. ben? ) rakades, toalett
köer växte...
När middages så tog slut slog baren
upp portamaoch Musique skruvade
upp volymen, nu skulle dte bli spela
av och det blev det, tyvärr alldeles för
litet. Men var kom alla målare ifrån,
ryktet att våra overaller fanns att
hämta ut spred sig som INDA-hemtal
bland
minglande
Osquar
och
Osqulda. Somliga tyckte att dessa
overaller var alltför vita så medan
vissa bar runt på ett skojsigt plaströr
så skitade andra ner dem på taket
utanför Elab. Hala-ba-lo'et avtog
dock med tiden och Storstockholms
alla hörn begåvades med gäspande
Teknologer.

det. Ansiktsfärgen hos dessa nOllor
bekräftade Valhalls teori om att elek
troner faktiskt är röda. Nu var det
dags att svida om till kostym respek
tive klänning och om inte träsmaken
var nog så krävande så var trängseln i
Tolvan det.
En utsökt middag intogs mellan de
oändligt många tacktalen. Inger Lars
son beställde en tårta av exskändarna,
Balett både startade och slutade sitt
framträdande med rök, nOlle-fyras
gasqueometer gick i botten, nubbar
konsumerades, en massa junk bytte
ägare på scenen, båtar styrdes gång på
gång på gång under kulna nätter,

DoqnOllan -96
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Studentmusik

NATOM
eller - "Va e de fönnått?"
Äntligen, efter tio långa år är
NATOM tillbaka till Stock
holm. Visserligen har den varit
annorstädes under tiden, men
det har inte jag. Vad är då
NATOM egentligen, kanske
du (likt CHE) undrar. Jo, det är
Nordisk AmatörTeknologOr
kesterMission, alltså en massa
härliga studentorkestrar ifrån
hela Norden. I år deltog en
norsk, två svenska och tre fin
ländska orkestrar.
Konserten gick av stapeln i Konsert
huset och först ut var Axelbandet från Åbo. De
presenterade sig som
"den tråkiga finska
orkestern", något som
jag svårligen kan hålla
med om. De gjorde vis
serligen inte så många hyss
som senare orkestrar, men de

glömt denna
detalj.
Efter att kom
framåsejerna
dragit· ett gäng
dåliga vitsar innehållande banjo
ackord (typ: Vad
åt du till lunch?
F#-k.), var det ·
dags för våra väimer från Chalmers, Allianceorchestret med
Chalmersbaletten. De marscherade
in till de självframkallade tonerna av

promenad
vänliga
orkestrarna
i denna skara,
något som har
att göra med
det ringa anta
. let trumslagare i
PQ. Men detta bör
endast ses som en
tillfällig formsvacka. Åter till Alliance
orchestret: Det alla väntade på var
Baletten, och de gjorde mycket riktigt
succe när de dansade Cancan. Så en
studentikost
mycket
oordnad
utmarsch inför nästa orkestar. Allian
ceorchestrets motto är Musica Pro
Mille (musik för tusan) och det märk
tes verkligen.

Humpsvakar
En orkester från Helsingfors, som helt
följdriktigt presenterade sig som den
roliga. Deras dirigent var lite sen, men
han kompenserade detta genom att ta
en genväg ner från andra raden (läkta
ren (balkongen (våningen (etaget (hyl
lan (loftet)))))). Humpsvakar tycker
uppenbarligen om att klä sig i frack,
varför de har skört på sin fana, men
även västarna! De inte bara spelade
vackert, de sjöng också en · mycket fin
sång om brännvin. Här följer ett
utdrag ur texten: "Brännvin. Bränn
vin. Brännevin. Brännvin ... " Sedan
blev det paus under vilken man
kunde köpa skivor (finlandssvenska:
söpa sivor) och upptäcka att Merc-

Emil can can inte, men Emilia can can. Det är skillnad på olika.
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blecket har uppenbara svårigheter att
skilja på könen.

Så, efter kvällens musikaliska höjd
punkt, var det dags för kvällens musi
kaliska
höjdpunkt:
Strindens
Promenade Orchester. Även de speKvällens musikaliska
�.·· . · . .·· . lade Stars _an_d Stripes, ä�en de �arhöjdpunkt
•.· .·. scherade m 1 total oordning och aven
.
�
de var kvällens bästa band. Efter ett
Retuperän W BK är en
,u] alldeles lysande mellanspel där hela
orkester från Helsing
,,l/ bandet imiterade ett gökur framför
fors. Då de inte förstår
/./ des ett potpurri av agentfilrnlåtar,
svenska så bra var de
som Mission Impossible, James Bond
inte på plats i tid. Detta
löste sig genom att publiken med och Peter Gunn.
gemensamma krafter ropade in dem
på deras eget språk. Då Retuperän
WBK betyder Retuändas spritvilliga
brandsysselsättningsgård fann vi det
lämpligt att ropa "Ei saa peittää" (det
brinner) respektive "Koskenkorva" �än gång va, det dags fö,
(brännvin (komframåsägens översätt Kvällens musikaliska höjdpunkt,
ningar)). Retuperän W BK spelar en
denna gång PromenadorQuestem®.
lite annan musikstil än andra student
De spelade några låtar och Baletten
orkestrar och lutar sig lite mer åt det
paletten dansade till en del. Då de var
klassiska. Tre Tenorer® som var gäst det sista bandet kom de givetvis inte
solister åt detta och ett band till var undan extranummer. Det första var
Luciano Pavaprutti, Placebo Fla (som alltid) Zambesi under vilket man
mingo och Porsce Carrera. Många fina kunde studera anatomi lite mer ingå
verk framfördes, som exempel kan ende på vissa dansare. Inför det andra
nämnas Alså sprach Volvo.

extranumret gjordes en smärre publik
undersökning för att fasställa vilken
låt det egentligen skulle bli. Opartisk
heten i den utfrågade delen av publi
ken kan dock ifrågasättas, de verkade
vara SMusKare allihopa. Det blev
Tiger Rag (det har väl aldrig hänt
förut). Nytt för i år var en kontrabas
solist och två slagverkssolister (som
sagt, endast en tillfällig formsvacka).
Efter detta följde en kort ceremoni då
NATOMen själv (ser ut som ett mel
lanting av destilleringsapparat och en
liten tuba) överlämnades till represen
tanter ur Humpsvakar och Retuperän
WBK. Publiken lämnade denna kväll
Konserthuset med ett mycket väl (för
en kväll åtminstone) tillgodosett stu
dentmusikbehov. Väl mött igen om
två år i Sockholrn, fast det skulle nog
snarare vara Helsingfors, eller var det
Borgå?

text: Andreas Eldh, E93
bild: www

FINNS DET EN VERKLIGHET UTANFÖR KTH?
0

0

HAR DEN I SA FALL NAGOT ATT ERBJUDA?

VÅGA TA CHANSEN OCH TITTA EFTER!
ABB erbjuder oss elektroteknologer att åka på studiebesök till V ästerås. Buss avgår från KTH på morgonen. Under dagen blir
det guidade visningar av ABB ochV ästerås. Vi får också möjligheten att prata med elektroingenjörer om vad de egentligen jobbar
med.

DESSUTOM BJUDER ABB PÅ BÅDE LUNCH OCH MIDDAG!
Studiebesöket avslutas med öl i deras Sky-bar, med utsikt över hela V ästerås.
AktueJla
datum:

29/10
5/1 1
1 2/1 1
1 8/ 1 1
25/ 1 1
2/12

Jl 11 11
,.,1•1•

åk 4 & äldre
åk 3
åk 4 & äldre
åk 3
åk 2
åk 2

Studiebesöken är uppdelade på årskurser
för att ABB vill anpassa studiebesöken
efter årskurs. Skillnaden är dock inte så
stor, så passar de andra datumen bättre ...

Det finns ca 30 platser till varje studiebesök. Anmälan görs på listor i 12:an eller via e-mail
till srka97@elixir.e.kth.se.
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Ode till ett glas vatten
av Olof Lindqvist
Det vete katten, vad ett glas vatten gör om natten.
I en källare kan kanske konstiga och kullriga
stenar slå sönder saker som
ett glas vatten.
Vad gör ett glas vatten om natten
i en källare så mörk och tyst,
där den enda varelse som rör sig är katten,
även den utan att yttra ett knyst.
Det vete katten, vad ett glas vatten gör om natten.
I en källare kommer kanske vattenkranens krökning
till sin fulla fasta rätt hos
ett glas vatten.
I mitten av denna mörka rund står det - glaset!
Det bara står där. Det bara finns där.
Det bara tar igen sig, iväg från schaset
som under den tidigare dan funnits här.
Det vete katten, vad ett glas vatten gör om natten.
I en källare katten kort kollapsar knappt knorrandes
till följd av forna tiders för fort förtärande av
ett glas vatten.
Vattnet en dag var kristallklart och porlande,
det kände då verkligen hur bra ett glas vatten kan ha
när det just från en frisk källa har kommit sorlande
i väntan på någon kommer förbi för att lite dryck få ta.
Det vete katten, vad ett glas vatten gör om natten.
Så vill du verkligen veta vad det veka vattnet vantrivs av
så får du fårfråga den fula, fåfänga katten om
ett glas vatten.
Glaset med vattnet så ensam sig känner
där uti källarens mörka och dunkla valv.
Ensamhetens följder så hårt för det bränner
i dess önskan att åtminstone få bli halv.
Det vete katten; vad ett glas vatten gör om natten.
När natten nästlar och navigerar, är den naivt nära
den godtagliga gångna grå gudomliga gränsen som går till
ett glas vatten.
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Vattnet i mörkret bara står där, väntar där, längtar där,
i hoppet om att för bli uppdrucket snart.
Det fasar och rasar över tanken att när
ljuset kommer, inget händer - att det bara kommer stå där,
rent och klart.
Det vete katten, vad ett glas vatten gör om natten.
Mörk är natten, men medelst mörkret målas misär
som syntes skina som en sol från
ett glas vatten.
Glaset vill så gärna inte bli bortglömt
för då ser den risken vara så stor
att tiden som går tills någon upptäcker det, har dömt
det till att endast bli uttömd, inte drucken, av nån som Tor
Det vete katten, vad ett glas vatten gör om natten.
Djuret gör genast gällande för glaset en genomgående
fara för att stjälpa, vilket visas i fruktan från
ett glas vatten.
Glaset i mörkret det längtar, det trängtar ut ur mörkrets
kyliga hand.
Det vill drickas, som drycken bland drycker,
på en solig äng, i vindens bris, eller vid bråddjupets rand.
Detta nektar vill nå sin extas, när det ska drickas, och en
hand det trycker.
Det vete katten, vad ett glas vatten gör om natten.
Vattnet vill vara vänlig mot världen,
för alla använder och andas aquat, som en ande i
ett glas vatten.
Så rent, så klart, så mycket det går fort med fart.
Ett glas vatten i en mörk källare kanske ensam sig känner,
men är en del av allt och alltet, från oceanerna ända ut till ett
litet kart.
Glaset är en liten å, men en som kompisarna aldrig bränner.
Det vete katten, vad ett glas vatten gör om natten.
För att förtälja denna finurliga fabel, fick jag felix förfråga,
för då jag denne djuplodade genom frågor, drack djuret
direkt upp
vårt glas vatten.

Mupparnas hemsida!!!
Regler för sovrumsgolf
1. Spelaren skall ha egen utrustning.
En klubba och två bollar.
2. Spel på banan måste godkännas av
ägaren till hålet.
3. Tiil skillnad från utomhusgolf skall
man försöka få klubban i hålet och
boll utanför.
4. För effektivt spel skall klubban ha
styvt skaft. Banägaren skall undersöka
skaftets styvhet innan spelet börjar.
5. Banägaren har rätt att begränsa
klubbans längd för att undvika ska
dor.
6. Spelet går ut på att sätta så många
gånger som möjligt tills banägaren är

The name Coca-Cola in China
was first rendered as Ke-kou
ke-la.
Unfortunately, the Coke company
did not discover until after thousands
of signs had been printed that the
phrase means "bite the wax tad
pole"or "female horse stuffed with
wax" depending on the dialect. Coke
then researched 40,000 Chines charact
ers and found a close phonetic equiva
lent, "ko-kou-ko-le," which can be
loosely translated as "happiness in the
mouth."
In Taiwan, the translation of the
Pepsi slogan, "Come alive with the
Pepsi Generation"came out as "Pepsi
will bring your ancestors back from
the dead."
Also in Chinese, the Kentucky Fried
Chicken slogan, "finger- lickin'good"
came out as "eat your fingers off".
The American slogan for Salem ciga
rettes, "Salem - Feeling Free,"got
translated in the Japanese market into
"W hen smoking Salem, you feel so
refreshed that your mind seems to be
free and empty."
When General Motors introduced
the Chevy Nova in South America, it

nöjd och spelet fullbordat. Misslyckas
man med detta kan man nekas till
stånd att spela på banan igen.
7. Man skall inte spela hålet direkt,
utan ta god tid på sig att beundra
banan, med speciell uppmärksamhet
på välformade bunkrar.

10. Långsamt spel uppmuntras, men
spelare skall vara beredd att öka tack
ten om banägaren önskar. Det uppfat
tas som en enastående prestation att
spela på samma hål flera gånger.

8. Spelare uppmanas att ha ordentliga
regnkläder till hands för all eventualli
teters skull.
9. Spelare bör försäkra sig om att deras
match är ordentligt inbokad, speciellt
när ny bana spelas för första gången.
Detta för att undvika irritation från
andra spelare som har banan som
hemmaplan.
was apparently unaware that "no va"
means 'it won't go." After the com
pany figured out why it wasn't selling
any cars, it renamed the car the
"Caribe" in its Spanish markets.
Ford had a similar problem in Brazil
whe the Pinto flopped. The company
found out that Pinto was Brazilian
slang for "tiny male genitals". Ford
pried all the nameplates off and sub
stituted Corcel, which means horse.
When Parker Pen marketed a ball
point pen in Mexico, its ads were sup
posed to say, It won't leak in your
pocket and embarrass you." However,
the company's mistakenly thought the
spanish
word
embarazar"meant
embarrass.
Instead the ads said, It won't leak in
your pocket and make you pregnant."
An American t-shirt maker in Miami
printed shirts for the Spanish market
which promoted the Pope's visit. Ins
tead of the desired, I Saw the Pope"in
Spanish, the shirts proclaimed, I Saw
the Potato."
Chicken-man Frank Perdue's slogan,
It takes a tough man to make a tender
chicken,"got terribly mangled in
another Spanish translation. A photo
of Perdue with one of his birds appea-

�-.h,:
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red on billboards all over Mexico with
a caption that explained, It takes a
hard man to make a chicken aroused."
Hunt-Wesson introduced its Big John
products in French Canada asGros Jos
before finding out that the phrase, in
slang, means "big breasts." In this
case, however, the name problem did
not have a noticeable effect on sales.
C olgate introduced a toothpaste in
France called Cue, the name of a noto
rious pomo mag.
In Italy, a campaign for Schweppes
Tonic Water translated the name into
Schweppes Toilet Water.
Japan's second-largest tourist agency
was mystified when it entered Eng
lish-speaking markets and began
receiving requests for unusual sex
tours. Upon finding out why, the
owners ofKinki Nippon Tourist Com
pany changed its name.

!·,;' f,.,
·'. ,, .,, ',
,//

'

;;·
_I

/ • '�

.,

/
�·f ,.;
,/, , I ,

, ,,,'lr>1,,/ .

•

.,,

....

, , /·'. I'

-

...;;:.._.,.

T

- - ,,,,:.; -25

Utblick
Studieresan, SRKA-97
Varje år arrangeras en längre
studieresa till någon främ
mande världsdel för avgångs
elevema på elektro. Den
närmast förestående resan går
till Brasilien i mitten av janu
ari. Tidigare har man åkt till
bl.a. Sydostasien, Australien,
Japan och USA. Vanligtvis är
man borta tre veckor.

rier mm. Vi har jobbat en hel del under
våren och hösten och bland annat fixat
Elarm.

Tolvandagen
Den 17e september kom Ericsson till
12:an och hälsade på. Lite före utsatt
tid var allting kaos precis som det ska
vara, men klockan nio satt den sista
skärmen på plats.

Hela dagen lång serverades kaffe med
kaka. Vid lunch slogs dörrarna (läs
valven) upp till grillunch i det gröna.
De e-teknologer som varit riktigt trev
liga och pratat snällt med Ericsson
hade möjlighet att byta in sin lapp mot
en lunchkupong under dagen. Den
som kom fram till grillen upptäckte
snart att alla på elektrosektionen är
väldigt trevliga (åtminstone om det
finns gratis mat), för kön till grillen
ringlade sig lång som en jätteorm
utmed borggården.
Väl framme kunde man konstatera att
maten var mödan väl värd och att det
var riktigt varmt och mysig ute. Gräs
mattorna på borggården kantades av
hungriga e-teknologer. Under efter
middagen gav en föredetta trainee
från Ericsson en föreläsning om hur
livet på Ericssons Rotationsutbildning
(Ericssons traineeutbildning kallas så)
kunde te sig. Det var intressant att
höra en person berätta om sina upple
velser, det gav betydligt mer än alla
"glassiga" broschyrer.

"Har ni exjobb?" eller kanske "vad är det därför en mojäng? "

Händelser under hösten

V I ÅKER EFTER omtentaperioden
vid jul och blir borta hela januari. Väl
där kommer vi att turista, gå på studiebesök på brasilianska företag, universitet och givetvis ett antal
sevärdheter. Resan kommer att börja
med storstäderna Rio de Janeiro och
Sao Paulo, där vi kommer att avverka
de flesta studiebesöken. Sedan går
resan vidare till södra Brasilien och de
världsberömda vattenfallen Foz do
Iguaco. Där finns det ett enormt vat
tenkraftverk som står för den mesta av
energin till Argentina, Paraguay och
Brasilien. Vidare tänker vi hinna med
en djungeltripp i Amazonas. Vi utgår
från Manaus och bor två nätter på en
lodge mitt i djungeln. Resan avslutas i
Salvador de Bahia någon vecka innan
karnevalen drar igång.

Ännu återstår flera företagskvällar och
studiebesök, dit ni är välkomna, så
håll ögonen öppna efter inbjudningar
som bl.a. sätts upp i tolvan.

Ett antal företag var här och presente
rade sin verksamhet. Både tekniker
och personal var representerade, så de
flesta frågor kunde få ett svar. De van
ligaste frågorna var nog 'När ska man
söka praktikarbete?', 'Har ni examensar
beten?' och 'Vad är det där för en
mojäng?'. Mojängen var en skarvappa
rat. Den skarvade hårstunna optiska
fibrer. Spännande att se.

Asa Böös och Patrik Blidefalk

Finansiering
Denna resa kommer att kosta en hel
del pengar och för att få in dessa
arrangerar studieresekommitten före
tagskvällar, branschdagar och semina-
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Hungriga teknologer tränar sitt tålamod. Vi hade i allafall tur med vädret.

Adressändringar

Det ryktas att...

Erik Hansson
Storsvängen32
129 41 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 708 70 90

... Sofia har sett fler snoppar än vad somliga tror.
... framemaker korrigerar decwrite till dessvärre.
... C HE emeritus skrämmer småbarn.

Systemgruppen Elektro
Närmare gamla Mac-salen

...Micke har en bög som är frisör.

Elhand
Systemgruppens gamla lokaler

...Gugala smiter från tet-övningen, med olika flickor varje gång...

... Emissionen behöver fler rykten .
...Kämpe kapitulerade och lät minus bli ett plus...
Hört på labb:
"Det här kan man med en tillräcklig dos ångest, och papper och penna, faktiskt
förstå."

Sade dom verkligen det här?
Nedanstående är faktiskt rik
tiga citat från riktiga männis
kor, även om man helst skulle
vilja tro annorlunda.
"The President has kept all of the pro
mises he intended to keep."
-Clinton aide George Stephanopolous
speaking an Larry King Live
"We're going to tum this team around
360 degrees."
-fason Kidd, upon his drafting to the Dal
Ias Mavericks
"It' s like <leja vu all over again."
-Yogi Berra
"That lowdown scoundrel deserves to
be kicked to death by a jackass, and
I'm just the one to do it."
-A congressional candidate in Texas
"Things are more like they are now
than they ever were before."
-Former U.S. President Dwight D. Eisen
hower
"A verbal contract isn't worth the
paper it's written on."
-Samuel Goldwyn
"Half this game is ninety percent men
tal."
- Philadelphia Phillies manager Danny
Ozark

Och nu: Dan Quayle!
"It isn't pollution that's harming the
environment. It's the impurities in our
air and water that are doing it."
"What a waste it is to lose one's mind.
Or not to have a mi.nd is being very
wasteful. How true that is."
-at a fundraising event for the United
Negro College Fund. He was attempting
to quote the line "a mind is a terrible thing
to waste"
"I love C alifornia. I practically grew
up in Phoenix."
"I stand by all the misstatements that
I've made."
"The loss of life will be irreplaceable."
-on the San Francisco earthquake
"Republicans understand the impor
tance of bondage between a mother
and child. "
-on Republican family values
"I was recently on a tour of Latin
America, and the only regret I have
was that I didn't study Latin harder in
school so I could converse with those
people."
"Welcome to President Bush, Mrs.
Bush, and my fellow astronauts."
"The Holocaust was an obscene
period in our nation' s history. I mean
in this century's history. But we all

lived in this century. I didn't live in
this century."
"I believe we are on an irreversible
trend toward more freedom and
democracy - but that could change."
"One word sums up probably the
responsibility of any vice president,
and that one word is 'to be prepared'."
"We're going to have the best-educa
ted American people in the world."
"We have a firm conunitment to
NATO, we are a part of NATO. We
have a firm commitment to Europe.
We are a part of Europe."
"A low voter tumout is an indication
of fewer people going to the polls."
"[lt's] time for the human race to enter
the solar system."
"Quite frankly, teachers are the only
profession that teach our children."
"When I have been asked <luring these
last weeks who caused the riots and
the killing in L.A., my answer has
been direct and simple: Who is to
blame for the riots? The rioters are to
blame. Who is to blame for the kil
lings? The killers are to blame."
"People that are really very weird can
get into sensitive positions and have a
tremendous impact on history." (Så
sant! red.anm.)
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