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Let there be light!
Nu går vi mot ljusare
tider, åtminstone
för själen; PR
bara överöser
oss med fes
ter och kåren
vaknat
har
till liv och
verkar roli
gare än på
länge. Se till
att vara med
på så mycket
som möjligt för
då får vi ännu mer.
I din hand håller du årets
näst sista Emissionen, som vanligt
fylld med en salig blandning. Rpor
tage, info och en sprillans ny serie
serie; en följetong om serietidningar
nas underbara värld. Missa inte heller
sistasidan med lite sektionshistoria
skriven av vårt nyförvärv Marielle.
Fortsättning följer, var så säker.
I detta nummer fortsätter serien om
Bluesens historia. Denna gång kan vi
läsa om två av bluesens mest kända
kvinnor och deras livsöden.
På kåren har Lars Demian spelat på
nOllesqutt, och i tolvan spelar våra
egna trubadurer, bildbevis finns i
tdningen.

Reportage från treans fest kan du
också läsa; har vi en tradition på
gång??
För dej som inte varit på SM
på ett tag finns en resume av
Fredrik2 :s ideer och ordväx
lingar på vägen mot en
större 12:a. konstigt nog är
inte alla lika positiva till
deras briljanta förslag.
Vad, var, och varför är
Elab?? Vill du ha svar på det
ska du läsa Mats Kvickers
artikel om Elab.
Passa på att tyck till lite extra om
Emissionen när du läst igenom tid
ningen. Vad är kul, vad ska bort, vad
ska ändras? Vad ska vi testa?
Kanske Du själv vill införa något nytt
i tidningen!? Då pratar du bara med
oss så fixar vi det. Det här är hela fol
kets tidn...
Hm.. Ja man måste förstås ha två års
erfarenhet av dagstidningsbranchen
för att få skriva i Emissionen, det är ju
självklart. Synd bara att ingen av oss i
redaktionen vet om det. Vi bara skri
ver och är glada.

EderCHEEva

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.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina
bidrag till tidningen. Allt material skall vara redaktio
nen tillhanda senast på dagen för rnanusstopp. Lägg
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.
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 väl
komna. Vi förbehåller oss rätten att ändra i insänt
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 inläm
nat 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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Ordf ord
Hej, alla glada E-teknologer!
Jag hoppas att ni alla mår bra
och att ni har hämtat er efter
årets nollning och den första
tentaperioden.
Årets nOllegasque tycker jag var en
mycket trevlig tillställning med sitt
ning långt efter midnatt och en ansen
lig skara teknologer kvar till
morgonen för att avnjuta PRs frukost.
Det är roligt att sektionen har fått 241
nya fullvärdiga medlemmar, med
massor av nya fräscha ideer.

SM
Måndagen den 6 oktober var det dags
för höstens första sektionsmöte.
ELAB ville att en ny funktionärspost
inrättades för personen som har hand
om mönsterkortsverkstaden uppe i Q
huset mellan de nya datasalarna.
Mötet tyckte att det lät vettigt och
biföll motionen. Biträdande arbets
BAMSEs,
marknadssekreterarens,
mandatperiod ändrades till helår istäl
let för halvår för att passa bättre in
med arbetet med ARMADAN. På
mötet spelade musikborgarrådet, den
första kvinnliga, ett opus med stark
Sången
verklighetsanknytning.
behandlade teknologens vedermödor
inför inlämnandet av hemtal i Termo
dynamik. Jag vill tacka PR för den
rejält pepprade snapsen, vilken
gjorde turkisk peppar till ett smaklöst
alternativ.

nollningen
Knappt har årets mottagning slutat
förrän planeringen av nästa års börjar.
Det kommer att bli en radikal förränd
ring då de nyantagna kommer att
börja först på torsdagen istället för
som nu på måndagen två veckor
innan period 1 startar. Varför KTH vill
genomföra den här förändringen och
ta bort tre dagars nOllning vet jag inte,
men jag hoppas att det inte är av eko
nomiska skäl eller att mottagningen
anses vara oviktig.
På Kåren diskuteras nollningen hela
året i ett råd som kallas för över
phösarrådet, ÖPR. Tidigare valdes
FoF och ÖSK på februari-SM och kom
en smula sent in i diskussionen om
mottagningen. För att råda bot på
detta togs ett beslut på oktober-SM att
FoF och ÖSK ska väljas redan på
december-SM. Jag är övertygad om att
de personer som väljs får en bättre
möjlighet att hinna sätta sig in och pla
nera nOllningen med ett bättre resultat
som följd. Den längre tiden lär i år
dessutom behövas för att göra de för
ändringar som behövs då de nyan
tagna börjar tre dagar senare.

Kåren
På Kåren har arbetet med att ta fram
kandidater till arbetsmarknadsutskot
tets ordförande, ArmUO, och interna-

tionella utskottets ordförande, IntUO,
påbörjats. Är du intresserad av att få
bra kontakter med näringslivet eller
bli mer internationell, kandidera till
någon av ArmUO eller IntUO. Det är
heltidsarvoderade poster med en lön
motsvarande fullt studielån och man
datperioden är ett år. Prata eller skicka
ett mail till undertecknad om du vill
kandidera eller veta mer, men gör det
så snabbt som möjligt.

För övrigt...
För övrigt kretsar mycket av arbetet
på Kåren kring ombyggnaden av kår
huset. Det finns en utställning om
ombyggnaden utplacerad någonstans
i Kårhuset där det går att läsa utförligt
om planerna. Byggnadsarbetena kom
mar att börja i månadsskiftet april/
maj och kårhuset kommer att vara helt
stängt sommaren och hösten -98 för
att återöppnas i januari -99. Bäva för
lunchköerna i Quantum...
Det finns stunder i livet då teknislivet
är mindre angenämt, men hur roligt
kan det vara att jobba i 40 år och inte
haft en gnutta studentliv?
Ha roligt!

Folke Anger
ordf@e.kth.se

Ny valberedning
Det valdes en ny valberedning bestå
ende av Björn Carlsson, e96, Maria
Andersson, e96, och Anna Molander,
e97. Dessa ska tillsammans med Fred
rik Carlsson, e93, och undertecknad
utgöra sektionens valberedning och
ska se till att det vaskas fram kandida
ter för i princip alla funktionärsposter.
De framtagna kandidaterna kommer
att väljas på december-SM. Mer info
om dessa val kommer i november!
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ARMADA97

19-20 NOVEMBER
VAD ÄR ARMADA?
Det är KTH:s arbetsmarknadsdagar dvs en rekryteringsmässa med 100 gästande företag.

VAD HÄNDER UNDER ARMADAN?
- Monter- och Produktutställning. Som en vanlig mässa helt enkelt.
- Företagspresentationer. Företagen håller små föreläsningar om sin verksamhet osv.
- Kvartsamtal. Det bereds möjlighet för studenterna att ställa frågor och diskutera i enskildhet med företagsrepresentanter. En nyhet för i år är att du nu kan anmäla dig till dessa från denna hemsida:

www.constructit.se/armada97/in.html
- Gasque. Den 19 november är det gasque för företagsrepresentanter och de studenter som arbetar med armadan.
Om man inte tillhör någon av dessa grupper kan man köpa en gasquebiljett till det sponsrade priset av 300 kr.
Det blir god mat och massor av underhållning.
- Squtt. Torsdagen den 20 november är det squtt. Biljetterna kommer troligtvis att kosta 60 kr, och för det får
man bl.a se POPSICLE och deras turne'premiär.
Om du vill veta mer om armada97 så titta i din armadakatalog. Den bör ha ramlat ner i din brevlåda vid
det här laget.

MVHAMSE

StURe...
betyder Studiesociala Utskot
tets Representant och sitter
alltså med i Studiesociala
Utskottet(StU) på kåren. Där
behandlas studiesociala frågor
som t.ex. miljön i salarna och
jämställdhetsfrågor.

KTH. Och så får man vara med och
BESTÄMMA! HAHAHAAAA! ehrm,
aja... jag är inte maktlysten.
Jag har i alla fall träffat en represen
tant från CSN som redde ut det här
med studiemedel. Tänkte att det kan
ske finns fler som är intresserade, så
jag skriver ned(i stora drag) det han
förklarade.

Hej!

Att nå CSN:

Här sitter jag igen och ska försöka
skriva ihop något om det som har hänt
på sektionen. Men det går ju inte! Jag
har inte varit här! Vilken tur att vi har
en liten Sture som har varit kvar och
hållit ställningarna. Vad han har fått
slitit, stackarn. Medans jag har cruisat
runt i Kalifornien, Nevada och Ari
zona. Tur att man inte har åldern inne
för spel....

Den som någonsin försökt ringa CSN i
Sundsvall vet att man måste vara
utrustad med ett närmast omänskligt
tålamod, eftersom det alltid verkar
vara upptaget. CSN svarade under
förra året på 5.1 miljonelr samtal. Det
blir i runda tal 17.000 samtal per dag.
Betänk sedan att CSN endast tar emot
samtal under två timmar per dag, så
förstår man varför upptagettonen
tutar i evighet i ens öra när man vill ha
tag i dem.

När jag kom hem låg ett brev från en
dam på Admin (KTH) och väntade på
min lilla dator. Så här skrev hon:
"Kvinnliga teknologer är mentorer åt
tjejer i gymnasieskolan. Syftet med
mentorprogrammet är att få unga
flickor intresserade av tekniska utbild
ningar genom att "visa upp" KTH och
hur det är att studera på en teknisk
högskola. För närvarande behöver jag
kvinnliga teknologer som kan ställa
upp som mentorer."
Om ni är intresserade så hör av er till
mig så fort som möjligt! En lapp i mitt
fack eller ett mail till mig (e95_ali eller
sture@e.kth.se) eller varför inte
springa på mig??

Nu över till vår
lill-S t URe:
Hej!
Jag heter Kenneth Sundström och är
lill-StURe (det betyder att jag assiste
rar StURe).
20 år har jag blivit, är E96:a och jag
tycker det här med kåren verkar spän
nande. Man får träffa folk från andra
sektioner och får höra hur de ser på

Ett bättre sätt att nå CSN är via brev
eller epost. Det tar visserligen längre
tid innan svaret kommer, men du spar
dina nerver. Vare sig du använder
epost eller vanligt brevpapper tar det
ca 3 veckor innan du får ditt svar.
Varför tar det då en sån tid att svara på
epost, när det går på fem röda att
transportera brevet sträckan Stock
holm-Sundsvall?
Jo, inkommande epost sparas på
CSN's hårddisk och en gång om
dagen skrivs all epost ut på papper
och läggs i samma hög som de vanliga
breven. Dessa bearbetas sedan efter
den gamla vanliga byråkratin. CSN
får rätt mycket brev, så om du skriver
till dem: Glöm inte att ange ditt per
sonnummer!

eller
* 40 poäng under de tre senaste termi
nerna
eller
* 24 poäng under föregående läsår
(om föregående år var första gången
man läste på högskola)

Hjälpregler:
* Studiemedel för en termin beviljas
om man är nära att uppfylla någon av
huvudreglerna, krav ställs då på att
man klarar av 15 nya poäng denna ter
min.

* Om man tagit strax över 20 poäng på
två terminer kan ändå nya studieme
del beviljas, om man har goda skäl till
sitt låga resultat. Om man tagit under
20 poäng kan nya studiemedel ändå
beviljas om man har styrkta bevis på
sjukdom el. dyl.
* Specialfall kan granskas från fall till
fall.
Om man får avslag gäller att man
sedan måste plugga en termin och ta
16 poäng för att få nya bidrag. Man
kan få studiemedel för 12 terminer + 2
terminer för att avsluta påbörjad
utbildning.
Man kan alltså plugga här på elektro i
7 år innan CSN drar in pengarna. (Vil
ken härlig tanke! :-)
Det var väl ungefär allt.
Ha de' och krama om varandra i trafi
ken!

/Lill-StURe (e96_ksu@e.kth.se)

Meritregler:
CSN har sex meritregler för fortsatta
studielån, och de lyder som följer:

Huvudregler:
För att få rätt till fortsatta studiemedel
måste man ha klarat:
* 30 poäng under föregående läsår (två
terminer)

Eder icke maktlystna lill-StURe.
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Tecknade Serier

Svenska dramaserier
Amerikanska The
Yellow Kid från
brukar
1890talet
räknas som den
'första'
teknade
serien.
DET ÄR DOCK en san
ning med modifikation
- det medium som var
nytt då var filmen serien är troligen äldre
än skriften, och ligger
på sätt och vis till grund
för det skrivna ordet.
Sedan serien 'återup
täcktes' och den rörliga
filmen uppfanns på
1890talet har de två
medierna dock utveck
lats tilsammans
på
många
sätt,
främst
genom att filmen gav en
bättre förståelse av
rörelse. Det 'motion
blur' som återfins i film
och foto gav t ex inspi
ration till serieteckning
ens rörelselinjer.
Ett exempel på inspira
tion åt motsatt håll är
tvserien om batman
som gjordes på 60talet,
med ljudillustrationer i
bild, som i serier.
Det viktigaste är dock
berättartekniken, som
på många sätt har gått
hand i hand.

Jan Lööf, svensk serie
tecknare
Serietecknaren Jan Lööf har
skapat några av svenska
seriers riktiga klassiker:
Felix och Ville, där den sist
nämnda är den ultimata Jan
Lööf serien.

Felix
Felix började som en dags
serie och Felix hette från
början Alf. Det som är
karakteristiskt för Jan Lööfs
serier, och speciellt Felix, är
att hans huvudpersoner
egentligen inte är några rik
tiga hjältar utan snarare ett
medium som äventyret rör
sig runt. Huvudpersonen är
ganska neutral och passiv.
Ibland visar de visserligen
mod och insikt, men några
typiska
hjältehandlingar
sker sällan. För att driva
handlingen framåt omger
Lööf Felix med någon även
tyrare (detektiv, kassaskåps
sprängare, filmstjärna eller
uppfinnare till exempel).
Men inte heller dessa perso
ner är några typiska hjältar
och några är till och med
riktigt misslyckade. I till
exempel "Felix och Ceci
lia" är Felix tillsammans
med en privatdesom
tektiv
både åker på

Felix av Jan Lööf
stryk och hela tiden drar felaktiga
slutsatser. Ganska normala männis
kor i en ganska fantasifull värld. Ett
bra exempel är en historia som hand
lar om varulvar, där varulven hamnar
på zoo. Sedan försöker hälsovårds
nämnden bota varulven och i en bild
får den till och med en blodtransfu
sion på ett sjukhus.
Jan Lööf lånar friskt från andra litte
rära verk. Från Jules Verne och H.G.
Welles till Herges Tintin. Bland annat
har Fantomen en stor roll i en av Felix
albumen. Den skandinaviska upp
hovsrättshavaren tyckte dock att bil
den av Fantomen som Jan Lööf
målade upp inte var speciellt smick
rande, så just de avsnittet förbjöds
publikation och kan endast läsas i det
Felix-samlingsalbum som finns.

Emissionen kommer i
några nummer framö
att
ver
presentera
serier. Vi börjar med
svenska drama eller
dokumentserier.

Seriehistoria modell tid,igt nittonhundratal.
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Piloten Achilles Wiggen i svenska
flygvapnet skickas upp på rutinupp
drag att kolla och avvisa ett radareko.
Ekot ser på närmare håll ut som en fly
gande plättlagg som 'suger upp' Wig
gens jaktplan. Han har blivit
enleverad av varelser från planeten U
nax, som dock visar sig vänliga och
ber om hjälp med att försvara sig mot
de fruktade Asmoroog - ett krigiskt
och koloniserande folk. U-naxianerna
själva har nämligen utvecklats mot
filosofi och teologi i stället för tekno
logi och har därför inte längre möjlig
het att försvara sig själva.

Ville av fan Lööf. Här Figurerar både dåvarande statsministern Olof Palme och Kung
Carl XVI Gustaf som hjältar.
Jan Lööf har en väldigt specieil teck
narstil. Bilderna han tecknar är väldigt
detaljrika, men det är bara de detaljer
som är viktiga för handlingen som
visas. Han tycker mycket om kompli
cerade och visuellt fascinerande
maskiner, som dock vid närmare
granskning inte riktigt brukar fung
era.

Ville
Serien Ville gick 1975 i tidningen Vi
med en helsida i veckan under ett år.
Här har Jan Lööf utvecklat sig och har
skapat en fyllig historia med omgiv
ningar och personer från det nutids
sverige som var 1975.
Handlingen: Huvudpersonen Ville
blir kontaktad av utomjordingar som
utrustar honom med ett flygande
tefat, för att han skall hjälpa mänsklig
heten att bättra sig. Sedan kidnappar
några bovar Olof Palme och kungen
för att få den som flyger tefatet att
göra som de vill. Mycket av hand
lingen tilldrar sig i Stockholm, och
både kungen och Olof Plame figurerar
som handfasta hjältar som håller
huvudet kallt i svåra situationer. När
serien gick i tidningen Vi, sade Olof
Palme upp sin prenumeration, medan
kungen sa "Det här ser skojigt ut.
Ojoj". Miljöerna som beskrivs är dock
förenklade och ofta inte helt korrekta,
men imponerande att titta på och ofta
"trevligare" än verkligheten.

Arvet efter Mr Walker
Fantomen är visserligen en ameri
kansk serie, men sedan sjuttitalet (i
viss mån tidigare ändå) produceras
mycket (det mesta?) material i sverige,
både vad gäller teckning och manus.
Fantomen har också varit platskola för
svenska serieskapare, t ex började Rolf
Gohns (Mystiska 2an), Janne Lund
ström och Jaime Vallve (text respek
tive bild, Johan Vilde) sin bana här.
Kari Läppenen började också han med
att teckna fantomen, men har alltid
varit intresserad av Science Fiction,
och i början av åttitalet publiserades
Tänkaren och Transportören som
'gästserier' i Fantomen. Det blev succe
och många läsare hörde av sig och
efterlyste fortsättning. Läsarna tjatade
vidare ända tills 1990 då fortsätt
ningen kom. Även den blev succe ...

Achilles Wiggen visar sig vara fatal för
transportörer.

Själva transportören (eller transportö
rerna) är cybernetiskt förbättrade var
elser med förmågan att teleportera
materia, som Asmoroog använder för
trupptransport mellan planeter. Det
visar sig att jordmannen är synnerli
gen effektiv mot dem.
Achilles Wiggen är som bra SF ska
vara; om man 'går med på' en och
annan underlig förutsättning är den
mycket realistisk. En del saker kan
verka rätt galna, men har man tåla
mod och tänker efter fins det för det
mesta en rimlig förklaring . . .
Andra figuer som har passerat p å fan
tomens sidor är t ex Herrman Hed
ning, James Hund och Bacon & Ägg,
de sistnämnda nu i egen tidning, men
mer om dem i ett kommande nummer.

Det riktiga Afrika
På Vaxholms kastell sitter en man som
just passerat sina 40. Han sitter i en rå
cell och skriver ned sitt livs historia för
eftervärlden. Det är en svinkall febuari
1677, ett faktum fången är tacksam
över, ty så fort isen gått upp, skall han
föras in till Stockholm för att avrättas
på södermalms galgbacke. Och han
har ännu mycket att berätta.
Fången, förldralöse Johan Klasson Tay,
berättar att han som elvaåring mönst
rade på ett av Lous de Geers handels
fartyg på väg mot Guldkusten. Det
dröjer dock inte länge förrän han bör
jar ledsna på att bli hunsad av en viss
underskeppare vid namn Biörn. Efter
mycken hjuling gör han misstaget att
slå tillbaka mot underskeppare Biörn.
Johan blir anklagad för myteri och
skall kölhalas. Natten innan kölhal-
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En värld av tush
vid både första och andra anblicken.
Man undrar onekligen om serien
verkligen måste se så extremt ruffig
ut? Egentligen är det märkligt att den
har fått gå så länge i DN som den har...
Fast... När man har trasslat sig förbi
den första avsmaken för Assar i Noll
berga börjar man, om än långsamt
men ändå, upptäcka att Assar nog inte
är destillerad dynga i alla fall. De fula
figurerna är egentligen en viktig del
av den mörkgrå och sarkastiska
humor som har vissa problem att hålla
sig kvar i serierutorna. Men det är
bara ungefär hälften av assarserierna
som över huvud taget innehåller
Slutligen anlände vi till tukrom, den lilla stad, där mina välgörare hade sin hemvist.
humor. Resten dryper antingen av
Min ankomst väckte uppmärksamhet och stadens invånare skyndade till för att beskåda
melankoli och likgiltighet eller är så
mitt bleka skinn och gula hår.
väldigt långsökta att man inte begriningen lyckas han dock fly. Han kastar I egenskap av att vara vit, får Johan
per
vitsen
eller
sig ut i det skummande havet och dri agera betjänt på slavfortet. Under
med
poängen
ver den korta biten in mot Guldkus tiden lyckas han planera slavarnas . . :,• .. .' '
Assar. Det finns
?i
V ästafrika.
diverse flykt. Johans familj blir såld och ;·· �.,;...� : � ..-.�ia!I. ingen
Efter
ten,
tillstymstrapatser plockas han dock upp av brännmärkt, men hinner fly precis .�.
melse
till
ljus
Akim Kwami och ytterligare några innan de skall skeppas iväg till Syda
någonstans, övervänligt sinnade infödingar. De ger merika med ett engelskt slavskepp.
-........ huvudtaget, alls!
Johan att dricka och tar hem honom
Berättelserna om Johan Vilde är
till sin by i Wassawriket. Akim adop
enligt författaren, den från fantomen
terar honom till sin familj och Johan
serierna välknde Janne Lundström, Den svenska dyngan fäst på papper.
blir medlem av Ayoko-klanen. Han får
helt historiskt sanningsenliga. Även
namnet Boroni, Vit man.
om Johan aldrig har funnits, och hans
Arne Anka
Det kom endast att dröja tre år innan ävertyr är påhittade även dem, är bak
Johan Vilde åter stöter på svenskar på grunden väl utforskad och helt riktig, Arne Anka är ljusare än Assar men
Guldkisten. Det låg nämligen till så att in i de minsta detaljerna.
har ändå en liknande inbyggd melan
svenskarna hade ett handels- och slav
Johan Vilde, som hittills utkommit koli. Det som gör Arne Anka ljusare
fort vid namn Karlsborg där. Olika
som fyra album och fem böcker, var gör den även avsevärt mer lättillgäng
stammar krigade med varandra och
ursprungligen början till ett fantomen lig. Den är inte heller lika långsökt.
den segrande stammen tog krigs
äventyr, men serien växte ut och blev Huvudtemat i Arne Anka är det som
fångar bland de besegrade, varefter de
såsmåningom mer omfattande än bara händer, eller inte händer runt honom
sålde dessa som slavar till olika euro
ett enda äventyr. Serien tillkom delvis när han hänger på krogen. Vid när
peiska slavfort, däribland det svenska
för att Janne Lundström ville ge en mare eftertanke händer inte speciellt
Karlsborg.
mer nyanserad bild av Afrika och fol mycket alls. Det är inte det serien går
Det hände även att fiender inom ket som fanns där kring 1600-talets ut på. Serien bygger nämligen på
samma stam blev sålda som slavar till mitt. Han ansåg att Afrika oftast som Arnes största sysselsättning, att stå
europeiska slavfort. Detta råkade alltid gavs en alltför schablonmässig och kverulera med andra bargäster
Johan och hans familj ut för. Det skulle bild med vidskepliga och korkade och bartendern. Diskussionsämne?
dock inte dröja länge förrän fler med negrer. Han ville visa Afrika på ett Gärna politik, religion, ekonomi eller
lemmar av hans stam hamnade på mer nyanserat sätt, vilket han tvivels annat som kan sänka den bästa stäm
utan lyckats med.
Karlsborg.
ning! Men alla politiska diskussioner
är så pass extrema att de enbart driver
med honom själv, hårt. I slutändan är
Assar
det näst intill alltid Arne Anka själv
Den kanske mest svårtillgängliga som med sina lätt förvridna åsikter
större svenska serien är Ulf Lund och sin ganska udda tolkning av
kvists Assar. Ja, just det, den där damer, visar sig vara en första klas
underliga serien som har gått som sens loser. Serien görs mycket läsvärd
dagstrip i DN sedan urminnes tider. av Arnes bitska humor och (omed
Den verkar minst sagt rafsigt tecknad vetna?) självironi.
<#
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Men, vänta nu... Har jag inte sett dig
någonstans förut? Ja, just det, har du
en släkting som heter Kalle?
Det har krigats en hel del om ifall
Arne är en parodi på, eller rent av en
kopia av Kalle. Tecknaren Charlie
Christenssen har haft vissa problem
med det där, vilket syns i förtsa serie
albumet, där Arne på sidan 42 arrang
erar sin egen skendöd, sedan
plastikopererar sig så att han får en
smal näbb och därefter bär en mask i
några sidor.

Mystiska 2:an

Arne Anka trakasserad av Disney
Tydligen tröttnar Arne på detta, och
ytterligare några sidor senare är allt
som vanligt ingen!

Den som klagar på hur kvinnor porträtt
teras i Ture Teknlog gör kanske klokt i att
avstå från Arne Anka.
Som sagt: Arne och Ture har samma
uppfattning när det gäller damer, vil
ket gör de till ett par stora ofrivilliga
parodier på sig själva!
Arne Anka har alltid varit i svartvitt
utförande, enda gången den har gått i
färg är när den sattes upp som en pjäs
med Robert Gustafson i huvudrollen.
Den totala Arne-Anka-produktionen
består i 4 album, en bok och en teater.
Mer lär det inte bli, Charlie Christen
sen har nämligen lagt av.

Om man är ute efter utpräglade
'stockholmsserier' kan jag rekommen
dera 'mystiska 2:an'. Det är en svartvit
serie som gick i fantomen under 70talet. Fantomentecknaren Rolf Gohs
har gjort både manus och text. Mys
tiska 2:an har även kommit ut i
albumformat.
Serien utspelar sig som sagt på 70talet och handlar om Steffe och Sacho,
två ytterst bra
polare som är
JAG HAR ALLTID
U�DRAT VARF'OR FOLK
runt 12 år gamla
KLOTrRAR PJI VAG
GARfiA SOM OOM
och bor någon
GiJR ,,,
stans i inner
stan . Historien
handlar
om
deras äventyr i
och kring stan,
eller, jag vet inte
om man egentli
gen kan kalla det
äventyr.
för
.
.. Mystiska 2:an
tyr ar
..
Deras aven
nämligen väldigt vardagliga, mycket
realistiska. På sätt och vis skulle man
kunna säga att serierna till viss del är
en något dekadent miljö- och stäm
ningsbeskrivning av 70-talet ett på
sina håll ganska nedgånget Stock
holm.
Serien är ytterst tunnhållen vad gäller
humor, men det kanske skulle förstöra
realismen. Här döljs minsann inget,
grabbarna kring Sacho och Steffe dri
ver runt, super, sniffar, knarkar, slåss,
gör inbrott, skaffar sig snuthäck, och
lever fan i största allmänhet.
Men vad handlar serien om, förutom
en slags sammanfattning av 70-talets

bråkigare tonåringar? Jag antar att
Anders Carlberg skulle säga att den
handlar om 'viktiga' saker. Polare som
hjälps åt, polare som bråkar med var
ann, polare som går ner sig, polare
som ordnar upp saker och ting.
En av serierna (rymlingarna, finns i
FA 23/77) handlar t.ex. om hur Steffe
och Sacho rymmer hemifrån för att de
är snea på sina föräldrar. De beslutar
helt enkelt att inte komma hem den
natten. En bit in på natten kommer de
fram till och tar sig
in i Steffes farsas
övergivna fotolabb.
Samtidigt rymmer
en fånge från en
'fångvårdsanstalt' i
närheten av Stock
holm. I fotoateljen
stöter han på Steffe
och Sacho och tar
Steffe som gisslan i
ett försök att undkomma snuten. Med
en kniv mot sin hals känner dock
Steffe igen rymlingen som sin egen
'bortreste' pappa. Han blir överrump
lad, släpper kniven, får en akut känsla
av att vara lumpen och oerhört miss
lyckad, kramar om Steffe, och förs
bort av polisen. På så sätt får Steffe
veta var hans farsa har varit de senaste
fem åren.
Sorgligt? Visst, på sina håll, men inte
rakt igenom! Steffe lovar att hälsa på
sin pappa i fortsättningen.
Storstadsblues när den är som
blueast...

Joar, Olof & Rasmus
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Lokallör&Orjningsavdelningen LFA

Kristina Johansson

Fredrik '
Ansökan om ombyggnad i byggnad AB43:03
Teknologlokal i rum nr 1348 lokaliscrad under lokal 1465-69 tillhörigt instutionen for NADA

På Er ansökan om ombyggnad för ökad takhöjd {brev 970906) måste svaret, trots
vällovligt syfte, tyvärr bli m.; av bl a följande skäl
- byggnaden är kuJtunninnesmärkt enligt beslut av Kungl Maj:t
- möjligheten att flytta NADAs systemgrupp är obefintlig inom överskådlig tid
Den enda möjlighet jag kan se är att Ni lämnar rum 1356 (vcxtrummet) till förmån
för NADA och att Ni i utbyte skulle kunna få tillträde till rum 1456-69. För detta
fordras förhandling med NADA och fastighetsägaren Akademiska Hus.
Med vänlig hälsning

/
47
'M1·J.fP� 7'v.-;,e<d/n-n/

Montage
Olof Lin dq vist

i

Kristina Joha
Chef Lokalfö

on
rjningsavdclningen
'Y

Före ombyggnad:

��"'� ,�e��b �J..

Efter:

11

Hänt i 12:an

Sykväll med Demian

I

Det var dags för ettorna att få
lite fler märken på overallerna
samt för alla möjliga att lyssna
på diverse trubadurer.
Lars Demian spelade på kåren och
Mattias Hellström i tolvan. Mattias är
en e97:a från a-song som gärna får
ställa sig på scenen igen och visa vad
han kan.
Både ettor och äldre kom för att sy och
umgås, samt (förstås) äta av Uffe's
delikata gryta Qag tror t.o.m. att den
tog slut!!!). PR har återigen visat sig
från sin bästa sida.
Demian började spela vid 22-tiden och
det hade samlats cirkus 300 personer
för att lyssna och beskåda, en del kom
ända från Norrköping. Han började
uppträda runt 1990 och har sedan dess
rest runt och spelat ganska flitigt. Han
släppte fyra skivor och några singlar
mellan 1990-94. Mina musikkunska
per är alldeles för små för att recensera
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Martin Andersson, trubadur.

någon men jag gör ett försök i vilket
fall som helst. Han var bra... kanske
lite för sorgsna slut på texterna(?). Slut
på recension.

GffllSSIDnen �
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ELAB eller nå't...
Vad är egentligen ELAB? De
vise har funderat över denna
fråga under flera årtusenden.
Några har viskat "42" men det
är definitivt inte hela svaret.
Här lämnar vi över ordet till en
av de mest välrenommerade
auktoriteterna inom området.
Vad är ELAB?
Då ett antal personer ringt och sökt
mig i den här frågan, känns det aktu
ellt för mig att ta upp den.

Existens

kan utföra diverse härliga kaosexperi
ment i. Till sin hjälp har man bland
annat oscilloskop, lödstationer, logika
nalysatorer etcetera.

Inventarier
De personer som ansvarar för att
oordningen på labbet bibehålles kallas
lödnissar. De har en ledare också. Han
benämns Överste Lödnisse, fast jag
kallar honom bara för ÖL.
Vem som helst kan bli lödnisse, det
räcker med att man dyker upp på
labbet lagom till en fixarkväll. Under
en fixarkväll ser man till att sådant

som inte fungerat på sistone, fungerar
igen. Det är dock inte tillåtet att arbeta
med några egna projekt under denna
tillställning.

ELAB återfinns på Osquars Backe 31
(ligger i gränden mitt emot tolvan).
För att hitta själva ELAB går man in
genom entredörren och strävar uppåt.
Väl uppe på toppen kan man sedan
blicka ut över ELABs domäner.

Vraksoffan, en lödnisses bästa vän!
På ELAB har man tillgång till sådana
lyxiga faciliteter som bibliotek, kök,
vilorum, televisionsrum med mera.
Större delen av ELABs lilla värld
består dock av en stor lokal, som man
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Allt du kan önska dig för att skapa ett mirakel!
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Ord man inte kan undgå att höra på ELAB:
Goff = Mat
Golfa = Äta
Mög = skit
Mögos = Windows
ISR = Irr, Spunk, Raj
Haffrans = T-grillen
Flottholken = Valhallagrillen
Babbes = Restaurang Babylon

Lektyr finns att tillgå på toaletten

Striketeam Räka
Ett annat sätt att lära känna personer
på ELAB, är att ställa upp i något av
ELABs X-projekt. Ett X-projekt är ofta
en större konstruktionsuppgift, som
löper under en längre tidsperiod.
Exempel på tidigare X-projekt är den
stora ljusskylten som sitter på kårhu
set. Den fungerar dock inte just nu.
Några onda människor har sprängt
styrdatorn på kåren i luften under ett
inbrottsförsök.

Boff, Boffa generellt utfyllnadsord som dock kan ha
flera betydelser. En sak som är boffad fungerar min
dre bra och/eller är bizarr.
Ett X-projekt som nyligen inletts är
byggandet av en modelljärnväg till en
av KTHs institutioner. Modelljärnvä
gen skall kunna användas med ett
befintligt styrsystem och skall i framti
den utgöra en laboration.

Tänkvärt
En lite allvarligare aspekt på det hela
är att de praktiska inslagen i utbild
ningen på elektro är få och väl
utspridda. Det blir man varse förr eller
senare. All eventuell praktisk kunskap

och erfarenhet man vill ha med sig
ifrån KTH får man skaffa sig helt själv.
ELAB är då ett mycket bra alternativ.
Den kompetenshöjning - hett inneord
ute i industrin - som skett på ELAB
sedan 1991, är procentuellt sätt större
än Ericssonaktiens ökning under
samma tidsperiod.
Fast inte för att jag bryr mig, ni blir väl
alla kodslavar till slut ändå.

Karl Eggberg
Kaosfysiker

Några av mina favoritlänkar:

elektor.ac-net.de/
www .circuitworld.com/
www .fapo.com/ieee 1284.htm
www.amd.com/
www .siemens.de/
www.semi.harris.com/
www.eg3.com/dsp/index.htm
homepage.cistron.nl/-nctnico/
midi.htm

Vrakfaktorn är hög på ELAB
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Treornas trevliga tillställning
Utbyggnad av bekantskapskretsarna
Nu har jag precis varit i tolvan
på treans fest, ett lattschyo par
tay för Västeråsare och Stock
holmare som börjat trean
tillsammans i höst.
Treans fest var ett utmärkt tillfälle för
mig som Stockholmare att undersöka
Västeråsare på närmre håll. Ja, du vet
de där nytillkomna tittarna på analog
förelsningarna som man inte har sett
så mycket av förut. Tydligen hamnade
jar på gränsen till ett hörn som tycktes
vara befolkat av festeliten, visade det
sig! När Portos Visa togs upp fälldes
den riktiga kommentaren, det här är
ju en ölvisa, varefter någon med
lem av ovannämnda elit sva
rade: Äh, här väntas inte på
23 inte! *SCHLURK*.
(Samme person undrade
efter en stund varför hela
världen skakade så ... )

Ett annat västeråsgäng intill mig dis
kuterade olika nOllespex. Vem var det
egentligen som spelade djävulen och
blixten i nOllespexet 95, vem var det
som duschade sig själv i Bäsk, och hur
många av damerna på scen var damer
egentligen???

dessert-tårtan, och vin eller öl till
huvudrätten. Det fanns även möjlig
het att köpa nubbe (hör och häpna:
fabrikstillverkad sådan!), även om sil
len lyste med sin frånvaro. Nja, om
man hade dragit in sill hade det blivit
en sillis med ris, underliga tanke!

När diskussionen så småningom kom
in på årets nOllespex hade festeliten till
höger om mig emigrerat sedan länge
(de gjorde dock en strong comeback
efter sisådär en halvtimme) ...

Under hela kalajset höll frequensnor
malen Martin låda (med jämna uppe
håll) och visade att han minsann
kunde numren på de flesta udda visor
som visst råkar undanstuvade i något
ensligt hörn av sångboken. Jaja, vi vet
att du har legat i en tremånaders hård
träning på det områ,:l.e t!

Ja just det! Vi fick ju
mat också! Ris
och
någon
kött-

Apropå sånger och dylikt kommer jag
att tänka på Johan Hjelmer som fram
förde ett gyckel i form av en annor
lunda sång: 'Visa om
torsdagskvällen'.

blues!
Om man nu över huvud taget
skall komma med (rätt så obe
fogad) kritik kan man väl till
lägga att jag kände mig rätt
ensam (dock inte helt) när jag
drog på mig elektrooverallen.
Sabla civilister! (Han skäller
minsann(!) Red:s anm.). Trev
ligt kör där man får lov att
tacka arrarna . . .

Precis hur kul kan man egentligen ha?!

Men är då alla västeråsare så? Nej,
absolut inte, det finns ingen anledning
att måla något otrevligt på väggen än!
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integrerad sås och grönsaksvara. Inte
alls tokigt! Synd bara att tallriksbott
narna började ge upp efter tredje back
ningen... Drickat bestod av punsch till

Gonatt!

Joar

Välkommen
ettan !

·-�·

Petra, Martin, Marcus, Thord, Lave, Kalle, Sami, Johan, Klas, Patrik, Christin

DKS-97 vill tacka alla som har gjort ett gott arbete under
nollningen. Tillsammans har vi lyckats med det omöjliga.

Gunrummet 7 oktober u.n.å. 1 01010

Atniralen är död! Leve Atniralen!
Från Amiralitetets
meddelas följande.

salonger

UNDER EN LÄNGRE TID har miss
nöjets röster hörts muttra i leden. Den
f.d. Amiralen har i sin diversifierade levnad eftersatt såväl
Amiralitetets
fortlevnad
som dess arrange
mang och kylda 11
efterrätter.
Den V
revolutionära stäm
kulminerade
ningen
under en sensommar
dag med vattenlekar
och föregicks av ett av
Kungl. Postverket utdelat
revolutionsblad som redan
ett halvt dygn innan stridighe
terna kunde redogöra för vad
som komma skulle.

Oron i leden kunde inte längre hållas i
schack med hastiga titelutdelningar
och kontraorder, och vid en sen till
ställning å revolutionsdagen framsteg

dåvarande Artilleriamiral Martin
Björk ur skuggorna och skred, s.m.s.
till verket. Efter våldsam artilleribe
skjutning, införande av sanktioner,
skrämda kvinnors skrik och
folkmassans skande
rande av "Planka,
Planka", tvinga
des den f.d.
Amiralen J ör
I gen Johansson
\ lägga
inte
) bara
näsan,
även
J utan
hela resten av
I sig själv i blöt.

Upprorsmaka
ren och uttolkaren
Amiralitetets
av
egentliga själ, f.d. Artilleri
amiral Martin Björk, har utropat sig,
med massivt stöd från ett enigt Amira
litet, till Amiral och leder med upprik
tig kärlek, upplyst despotism, ren
alkohol och ett målande språk ett

Egna anteckningar:
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saligt Amiralitet, som står fullare och
fastare än någonsin tillförne.

Amiralen leder nu ett enigt Amiralitet
och omges av bland andra Viceamiral
Bohman, Finsnickeriamiral Bengtsson,
Sötvattensamiral Braun, Saltvattens
amiral Sigurdssonoch Gästfrihetsami
ral Wicander som med feta cigarrer
under glada tillmälen ses följa Amira
len på nya manövrar. Sanktionerna
har hävts, sökandet efter sjunkna
skepp har återupptagits så att lugnet
och sansen ånyo kunnat ta sin rättmä
tiga plats i Nymbles omnejd i allmän
het och Amiralitetets salonger i
synnerhet.

Reservfendert Johansson framlever
sina dagar i ytterst armod, med verk
nade heder , vett eller ärofull titel i
behåll.
Ryktesvägen,

Viceamiral Bohman

Du vet väl
att du får
rabatt hos
oss .
5 o/o på alla nya grejor. Kameror,

stativ, förstoringsapp. mm.

KTE: RA AB
·•
· MABRI-PRODU
Ö N S T E R k O .R T • P C / B O
R D S
Enda specialisten p4 en�el
sidigo selektiva mönstedcort.
• 34 Cl!' i bronichen
• Inga stat-40vgi1ter
• Scorin9. V-cut. Även le.ge
• A!la typer ov underlag
• Snabba leveran�der
• Inga volutoförändringor
• UL--godkänd
s-k 61'-lu,ing Bl"" ......s1co [Qbb. ,ven.Id pri• cd'I S\/Mok !.,olill,
� 21, 13• 50 Honin911. T.Won 08·500 ·281 70, fax 08·500 281 97

10% på allt förbrukningsmatrial,

och fotoarbeten. Film, fotopapper,
framkallning mm.

1 5 o/o på allt begagnat. Vi har

begagnade kameror, objektiv,
blixtar, winders mm.

VI VET VAD VI H ETER

Slöjdgatan 1 -5 1 1 1 57 Stockholm 08-20 59 59 fax 08-20 44 67
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Varnin g för ett krävande pro g ram
För en tid sedan uppgraderade
en god vän till mig Girlfriend
1.0 till Wife 1.0.

Andra användare säger att detta är en
känd bugg som jag borde känna till.
Tydligen uppstår en konflikt när de
båda versionerna ska dela på kompo
nenterna. Man tror j u att de ska ha
fixat en sådan dum bugg nu.

Han upptäckte då att programmet
krävde så mycket prestanda att det
nästan är omöjligt att köra andra pro
gram. Han märkte även att Wife 1.0 För att göra det hela ännu värre så
genererar så kallad Child-Process funkar inte avinstallationen för Girlfri
som kommer att kräva ännu mer pre end 1.0 något vidare, den lämnar små
standa av systemet i framtiden. Inget men märkbara spår efter sig i hela sys
av dessa faktorer var nämnda i manu- temet.
---alen eller produkt,
--informationen,
men andra använ
dare av Wife 1.0
visserligen
har
varnat för dessa
fenomen av appli.fi
..Jlr- ���;;i,.,
�
em1.
kationen.
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Vid installationen har man dessutom
inget val att välja bort vissa oönskade
Plug-ins som t. ex. MotherlnLaw 55.8
och BrotherlnLaw betaversion. Dess
utom, p rogrammets utformning är
väldigt fattigt på funktioner. Några
förbättringar som han gärna skulle
vilja se i Wife 2.0 är:
En "påminn mig inte igen" knapp
Minimeringsknapp
En installationsguide som kan avins
Wife utan att ta bort vissa
resurser från systemet.
tallera

Jag har själv beslutat att undvika
dessa p roblem i Wife 1.0 genom att
hålla mig till Girlfriend 2.0. Men det
finns problem även här. Helt uppen
bart är att man inte kan installera Girl
friend 2.0 över Girlfriend 1.0. Du
måste avinstallera Girlfriend 1.0 först.

En annan lösning är att köra Vprassel
1.0 via en Intemetprovider under
falskt namn. Men även här bör du se
upp för virus
som omedve
tet laddas ner.

HEEL

L-�
......

Men inte bara det,
Wife 1.0 installerar
sig själv på ett
sådant sätt att det alltid är aktivt och
kan övervaka alla andra systemaktivi
teter. Han har upp täckt att vissa andra
program såsom Pokernight 10.3, Beer
bash 2.5 och Pubnight 7.0 inte alls kan
köras utan att hela systemet kraschar
och felmeddelande "DU HAR JUST
UTFÖRT EN FÖRBJUDEN ÅTGÄRD"
uppstår, fast det gått att köra dessa
program tidigare.

att installera Vprassel 1.1 på ett helt
annat system och kör aldrig några
som helst filöverföringar eller nät
verksförbindelser.
Undvik också liknande Shareware
program som t.ex. OneNightStand 2.1
som kan innehålla virus som påverkar
Wife 1.0.

En annan mycket irriterande sak att
på:
Alla versioner av Girlfriend skickar
hela tiden popup-meddelanden om
fördelarna att
uppgradera till
Wife 1.0. Wife
1.0 har också en
helt odokumen
terad
bugg.
Om du försöker
att
installera
Vprassel
1.1
innan du avins
Wife
tallerar
kommer
1.0
Wife 1.0 att
radera
alla
MsMoney filer
sedan
och
avinstallera sig
själv. Efter det
kommer det att
vara omöjligt
att
installera
Vprassel
1.1
igen p.g.a för
lite tillgångar i
systemet.
tänka

Vid eventuella
problem med
systemkör
ningen så kan
ni ju alltid för
söka med hel
pdesk tel. 112

Hittegods från någon bortre vrå av

nätet...

Tomt?

För att undvika
ovan
nämnda
försök
bugg,
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Pang, kollision!

Pang Elektro!
Där var första perioden över.
Egentligen är det inte så kon
stigt att det gick fort. Det har
hänt mycket nytt för alla, men
speciellt för alla nya ettor och
Västeråstreor.
Tyvärr gick det så fort att nästan alla
ettor missade SektionsMötet. Det
tycker jag är synd för just oktober-SM
är en första möjlighet att se vad sektio
nen är egentligen. Snart kommer
några människor som ni aldrig sett
förut att försöka få er att bli Tolveri
nisse, Ploppomateur eller Tanqbarten
der och då måste man veta vad det
handlar om. Vi talar inte bara om att
mata fiskarna här utan om att utmana
PR på laserdome, ta en öl med resten
av tolveriet och om att känna sig

hemma på sektionen för ni kanske
stannar här i 10-15 år...

Treorna från Västerås
Treorna från V ästerås har ju lite i baga
get, men tyvärr är det inte många som
söker sig till sektionen på gamla dar.
Nu sitter den första ExViVETaren
någonsin i Styret och det vore trevligt
med lite kontinuitet annars måste vi
kanske kvotera eller åtminstone hota
på riktigt. Att lära känna fler E-tekno
loger av olika årsklasser är JÄTTEVIK
TIGT för att komma igenom teknis.
Ensam är ingen fest rolig och inget
fysikproblem lösligt, ja, förutom nästa
period, för då SKA jag hänga med från
början!

Eder Vordf Erik Hansson
vordf@e.kth.se

Erik Hansson, sektionens vOrdf.

De sj öfarnas ruta
I denna nyinstiftade artikelse åtgärder, med iakttagande av ombordlägg
rie i tidningen kommer olika ningsreglementets föreskrifter, vidtagas
ämnen med marin prägel att för att mildra kollisionens följder. En kata
strof kan kanske härigenom undvikas.
avhandlas. I detta nummer
behandlar vi således ett stän Från det ögonblick då situationen börjar
digt aktuellt ämne: åtgärder för se kritisk ut, till dess faran är avvärjd, är
det mer än eljest viktigt, att alla order, och
att undvika och mildra särskilt sådana till maskiner och roder,
ombordläggning. Följande är givas snabbt och beslutsamt.
hämtat ur "Lärobok i Sjöman
Skottstängning beordras utan tvekan, så
skap" från 1954.
snart fara för ombordläggningföreligger.
Följdes sjövägsreglerna, skulle kollision
eller ombordläggning aldrig inträffa. Det
säkraste sättet att nedbringa antalet kolli
sioner är därför, att befälhavare ära väl
förtrogna med ombordläggningsreglemen
tet och dettas tillämpning samt att de och
utkikarna ära vaksamma. Om trots allt
fartygen kommit i ett sådant läge, att
ombordläggning är oundviklig, böra
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Man bör söka undvika att ränna förstäven
rätt in i det andra fartyget - att ramma
detta. I stället bör man söka manövrera så,
att ombordläggningen, om den är ound
viklig, sker under så liten vinkel och med
så låg relativ fart som möjligt. Härigenom
minskas kollisionens våldsamhet. Vid
manövern beaktas, att fartygets fart mins-

kas icke endast genom maskinmanöver
utan även genom gir med dikt ror.
Några allmänna regler kunna ej givas för
hur manövern inför hotande kollision skall
utföras. Det beror nämligen av förhållan
dena vid tillfället, av fartygets manöver
egenskaper samt befälhavarens skicklighet
och beslutsamhet.
Tänk på detta när ni ger er ut på
havet!

Magnus Almk vist,
saltstänkt sjöman

Kvinnor inom bluesen
Slip & slide

Hittills har denna artikelserie
enbart handlat om "blues
män". Finns det då inga kvin
nor inom bluesen? Jodå, det
finns det visst. Jag tänkte börja
med att berätta lite om en av de
första och största.

Bonnie Raitt började sin karriär i slutet
av 1960-talet. Hon hoppade då av sko
lan för att satsa på musiken. Hennes
musikaliska förmåga och kunskap om
blues imponerade på många av de
traditionella bluesartisterna, och hon
välkomnades i blueskretsar. Raitt fick
ett skivkontrakt med Warner Brothers
och 1971 släpptes hennes debutskiva.
Den blev väl mottagen av både kriti
ker och publik. Hon fortsatte att göra
skivor, men de fick ett allt större inslag
av pop, rock och folkmusik på blue
sens bekostnad. Hennes popularitet
började avta mer och mer.

början den 15 april
1894 i Chattanooga, Tennessee. Då
föddes Bessie Smith. Hennes föräldrar
dog när Bessie fortfarande var väldigt
ung, så hon kom att uppfostras av sin
syster Viola och, framför allt, sin äldre
bror Clarence. Det var han som upp
muntrade Bessie att lära sig sjunga
och dansa. När sedan Clarence själv
fick arbete hos ett runtresande vau-de
ville-sällskap, började Bessie och en
annan av hennes bröder, Andrew, att
sjunga och dansa i gathörn i
Chattanooga. Det var det enda sätt att
tjäna pengar som stod dem till buds.
HISTORIEN TAR SIN

Upptäckt och berömmelse
Vid 18 års ålder lyckades Clarence
ordna så att Bessie fick jobba som dan
sare i samma vau-de-ville-sällskap
som han arbetade i. Med tiden upp
täcktes Bessies vokala talanger, och
hon blev körsångerska och till sist
solosångerska. Det var i samband med
detta som Bessie upptäcktes av Ma
Rainey, en redan etablerad sångerska.
1921 flyttade Bessie till Philadelphia.
Kort därefter lär hon ha försökt få ett
kontrakt med Okeh Records, men
misslyckats. Hennes röst sades vara
"för rå". 1923 fick hon dock napp hos
Frank Walker på Columbia Records.
De skrev ett kontrakt och den 15
februari spelades hon in för första
gången. Inga inspelningar från det till
fället finns kvar. Däremot spelades
dagen därpå in två låtar, som nådde
stora framgångar: Gulf Coast Blues och
Down Hearted Blues. Denna skiva sål
des i inte mindre än 750 000 exemplar
det året.

Bessie Smith, blusens "kejsarinna".

Karriär
Allt som allt spelade Smith in 160 låtar
för Columbia från 1923 till 1933. Däri
bland finns klassiker som Back Water
Blues, Mama's Got The Blues och' Taint
Nobody's Business If I Do. Den sist
nänmda låten spelas ofta av B.B. King
vid dennes framträdanden. På St.
Louis Blues och You've Been a Good Old
Wagon spelade Smith tillsammans
med Louis Armstrong.
1933 spelade Smith in sin sista skiva.
Den hette Gimme a Pigfoot och Benny
Goodman spelade klarinett. Efter
detta fortsatte Smith att turnera, mes
tadels i södra USA. Hennes liv kom
till ett abrupt slut den 26 september
1935. Hon och hennes fästman, Ric
hard Morgan, var på väg genom
Clarksdale, Mississippi när deras bil
krockade med en lastbil.
En annan kvinna inom bluesen föddes
i Burbank, Kaliforninen den 8 novem
ber 1949. Hon heter Bonnie Raitt.

Bonnie Raitt, bluesens kronprinsessa.
Skivkontraktet med Wamer gick ut
och 1989 skrev hon istället på för Capi
tol Records. Samma år utkom albumet
Nick oj Time. Med detta gjorde hon en
av de bäst lyckade karriärvändning
arna i modern musikhistoria. Albumet
kammade nämligen hem 6 Grammys
och blev hennes största kommersiella
framgång någonsin. 1992 kom Luck oj
the Draw, som vann 4 Grammys. På
senare år har hon bland annat släppt
skivan Rond Tested, som består av live
inspelningar.

Ulf Wallentin, E-93
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Kandidera ännu mera!
Den 1 december är det dags för val-SM. Då ska de flesta funktionärsposterna på Elektro tillsättas. Om du kandiderar till
någon av de posterna är chansen stor att Du blir en av de lyckliga som får vara med och arbeta för sektionens väl. Kandi
derar gör du i 12:an, där du också kan läsa om vad de olika posterna innebär. Du kan t.ex. vara med i Källeriet och se till att
E-osquaruldas mage är full av bullar och godis, eller i Tolveriet som håller Tolvan hel och ren. Dessutom finns poster som
innebär sång och musik, fiskvård och hemsidepul. Kom till 12:an och hitta den post som passar dej, kandidera till den
ockom med spänning till

Sektions-Mötet den 1 december klockan 17:15 i 12:an
och se hur det går. Under SM finns det möjlighet att matkandidera till nästan alla poster. Om du undrar något kan du
prata med med någon i valberedningen live eller maila till dem:

Fredrik Carlsson
Folke Anger
Björn Carlsson
Maria Andersson
Anna Molander

fredrikc
e94_foa
e96_bca
e96_man
e97_amo

k.t

VÄLJ
DIN
NÄSTA!!
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En Elektrons skapelseberättelse
Elektrotekniken som ämne betraktat kom igång på 1880-talet. I Tyskland inrättades redan 1882 en professur i elektrotek
nik. Det dröjde dock tills man fick en fristående utbildning i Sverige.
1889 föreslogs att en fackskola för Tillämpad Fysik och elektroteknik skulle inrättas. Det skulle "utan allt tvivel komma
att väsentligt öka Högskolans betydelse". Förslaget avslogs med motivationen att den tillfälliga intresseökningen för tek
nisk utbildning inte säkert skulle bestå.Gång på gång de följande åren avslogs liknande förslag.
En ljusglimt kom 1892 då riksdagen beviljade extra anslag för att inrätta en lärartjänst i praktisk elektronik och pengar för
ett elektrotekninklaboratorium. Kursen i praktisk elektroteknik hölls av fackskolan för Maskinbyggnadskonst men kunde
läsas av elever på alla fackskolorna.
Intresset för elektroteknik var stort och en stor del av eleverna på fackskolan för Maskinbyggnadskonst inriktade sig där
mot. 1898 var det så många att man avskiljde en särskild "Underavdelning för elektrotekniker" från övriga verksamheten.
Professor Gustaf Robert Dahlander är den som till slut blev "elektoteknik-linjens grundare". Han hade sedan 1870 arbe
tat för att utvidga undervisningen inom elektroteknik. Han föreslog bland annat att hans professur i Tillämpad fysik borde
ändras till en i Elektroteknik. Efter många år gick slutligen Dahlanders förslag om en utvidgning av Tekniska Högskolan
igenom. Den 28 juni 1901 såg så fackskolan för Elektroteknik dagens ljus.
Tiden gick...
Efter ett påbud från Studentkåren, (man ville på ett enkelt sätt ha kontakt med de olika utbildningarna) bildades år 1910,
närmare bestämt torsdagen den 10 november kl 19.15 elektrosektionen. Tillsammans med Väg-och Vattenbyggnadssektio
nen var den den första. De övriga sektionerna bildades nästpåföljande vecka.
Sektionens första uppgifter var fester och framskaffande av praktikplatser.
Resten är historia...

Marielle Mähl
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