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Brandfara
Snart är det dags att summera vad man uträttat under våren.
Omtentapub, klipp, ..., doqumentären, vårbal, klipp, majSM, mer
klipp, mer doqumentär, funkgasque, gurkagasque, ettans fest,
fortsättning följer...

Å

UT BRANDFARA råder i samt
liga regioner mellan öronen!
Frågan är hur länge detta
tillstånd kan fortgå. Det är inte utan
visst växande svårmod man ser till
baka på allt man borde gjort. Fast å
andra sidan skulle jag inte vilja rationalisera bort något. Som krydda på
det hela, för att inte varva ned för hårt
under sommaren, skall emissionen
sammanställa en hestorieutgåva fylld
med anekdoter och händelser ur elek
tros 88-åriga hestoria.
Annat man kan lägga märke till är
att detta nummer av Emissionen är en
och en halv gång så tjockt som det
föregående. Man kan väl säga att det
är ett typiskt falla av 'det ena ledde
till det andra'. Mer och mer material
dök upp och fler och fler 'sistasidor'
behövde fyllas ut med extra material.
Nu råkade det vara så att vi till detta
nummer hade en hel hoper någor
lunda hyfsade foton. De reaktioner
jag har fått när jag varslat om detta
har alla varit i stil med 'Men, det är ju
det folk vill se!'. Nu återstår bara att
testa om det håller i praktiken.
För övrigt tycks en av mina huvud
sysslor här i livet vara att starta om
windowshojar, en syssla som jag börjar få snits på vid det här laget! :-1

Joar, che
Nr 4 1998 Årgång 33
Utgivningsdatum:
980514
Adress:
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress:
Osquars backe 12
Telefon:
08 - 21 31 18
E-mail:
emission@e.kth.se
WWW:
http://www.e.kth.se/esekVorg/
emission/
Tryck:
PP Print AB
447 30 20
Upplaga:
1.000 exemplar
Nästa manusstopp:
980828

Framsida:
Efterkör vårbalen 1998.
Foto: Annika Sigemo.
Baksida:
Ericsson - resten är teknik

Chefemitteur
Joar Jacobsson
che,
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Emitteuser
Alexandra Bergman
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Anna Molander
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Emitteurer
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Hur lämnar man in
manus?
Emissionen är Elektrosektio
nens tidning. Den finns till för
att täcka sektionens verksam
het samt att förmedla informa
tion och nöjsam läsning till
dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa senast på dagen för
manusstopp. Lägg textfilen i
ditt Public directory och
skicka ett mail till oss och
berätta vad filen heter.
Skicka gärna med instruk
tioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut.
Vi garanterar inte att vi gör så
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som du skulle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
I yttersta nödfall tar vi även
emot handskrivna manus.
Sådana kan du lämna i vårt
brevfack i Tolvan, i vår brev
låda, 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.
Emissionen kommer inte att
ta upp allmänpolitiska frågor.
Detta har sin grund i att tid
ningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor.
Vad gäller nationellt stude
randerelevanta politiska frå
gor, är Emissionen dock öppen
för det mesta!

Joar Jacobsson
Che98
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Ordföranden har ordet

Ordförandes tankar
Gott nytt år! Och en god fortsättning på det nya året!
Vi har nu äntrat det nya året 101011 och sommaren
börjar göra sitt intåg.

D

skålade jag in
på Grand Hotel i Saltsjöba
den
tillsammans
med
vackra damer och stiliga herrar på
Konglig Elektrosektionens vårbal, til
lika nyårsbal. Det var en mycket trev
lig tillställning och jag tackar
Programrådet för arrangemanget
ET NYA ÅRET

Hedervärda personer

Under middagen annonserades bland
annat att Folke Anger och Anders
Hasselkvist förärats hederstecknet sil
verepsilon.
Karim Daho fick, som årets lärare
på Elektro, emottaga en glasskål och
blombukett och Niklas Eriksson fick
blombukett för sitt kamratliga uppfö
rande på sektionen.

Tack alla funktionärer!

Terminens slut börjar närma sig och
jag vill å sektionens vägnar tacka alla
funktionärer för deras storartade
insats under året. Jag hoppas att vi får
se vissa av er i sektionens tjänst även i
höst.
Det är alltid svårt att summera en
tidsperiod och jag avser ej göra något

anspråk på att vara heltäckande, men
vill ändå nämna några sköna tulpaner
i den prunkande tulpanrabatten.

Vår eminente CHE

En eloge till vår ChefEmitteur, som
gjort ett storartat arbete med vår sek
tionstidning.
Han får varje nummer att gå plus
och har givit mig den stora äran att få
skriva hela fyra ordförandeord denna
termin. Bra jobbat Joar Jacobsson!

Elektros egna kårpampar

Ett stort grattis till Folke Anger E94,
som blev vald till kårordförande den
3 april och till Åsa Lindström E95,
som blev invald i kårstyrelsen. Jag ser
fram emot ett gott samarbete med
THS under kommande verksam
hetsår.
Kårhuset är nu tömt och igenbom
mat. Kårexpeditionen och kårpam
parna finns nu i Sing-Sing på
markplanet med fönster mot inre
borggården. Samma telefonnummer
gäller.

Esquaderstaben

En ros till Esquaderstaben, som gör
ett imponerande arbete vad gäller
Esquadem, som går av stapeln första
veckan i juni. Det blir 22 båtar och ca
110 sjövilda studenter. Jag ska själv
med, så håll i hatten.

Inför hösten

Jag ser fram emot en spännande höst
med nOllning, fotbollsmatchen med
Handels (om detta kan ni läsa på
sidan 8) och andra evenemang.
Jag hoppas att det faktum att kår
huset är stängt under hösten manar
fram nya ideer och kreativa lösningar
kring mottagningen av nOllan. Jag är
övertygad om att FoF och DKS till
sammans med faddrar klarar detta.
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Historiekommitten

På sektionsmötet den 4 maj tillsattes
en historiekommitte, vars främsta
uppgift blir att avla fram en historie
skrift, som skall ges ut under hösten.
Detta för att göra E-teknologen med
veten om vår rika historia och våra
gamla traditioner. Detta arbete skall
bli mycket intressant att följa.

Sommartider!

Jag önskar eder alla en trevlig som
mar och hoppas att ni kommer stärkta
tillbaka i höst. Passa även på att
under sommaren fundera på vad du
önskar av sektionslivet på Elektro och
posta mig. Har du andra frågor? E
posta mig!
Skota hem! Ät glass! Spela boll!
Tack för denna termin

Håkan Löfgren
ordförande
Konglig Elektrosektion
eordf@e.kth.se
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Funktionärer våren 98

Styrelsen:
Ordförande: Håkan Löfgren
Vice Ordf: Tomas Robertsson
Kassör: Jan Gugala
Sekreterare: Jenny Hanze
12Chef: Magnus Schiöld
StURe: Kenneth Sundström
SNO: Magnus Almkvist
AMSE: Jonas Linden
Källarmästare: Niklas Klingspetz
Klubbmästare: Petter Flodström
Cheffimitteur: Joar Jacobsson
Öfvrig: Malin Öhlande
Tolveriet:
12Chef: Magnus Schiöld
Vice 12Chef: Jessica Hallonqvist
Tolverinisse: Anna Andersson
Tolverinisse: Alexandra De Geer
Tolverinisse: Ulf Kalla
Tolverinisse: Joakim Jalden
Tolverinisse:David Samuelsson
Tolverinisse:Kristina Ek
Glädjeflicka: Susanne Celper
Glädjeflicka: Cecilia Bingert
Hoftorsk: Erik Gunnheden
Hoftorsk: David Elfvik
Hoftorsk:Marek Andrzejewski
Hoftorsk:Henrik Eriksson
Källeriet:
Källarmästare: Niklas Klingspetz
Vice KM: Torbjörn Abrahamsson
Källarnisse: John Grundbäck
Källarnissa:Emir Dizdarevic

Källarnisse:Christian Henrikss
Källarnisse: Kim Koblet
Källarnisse: Fredrik Neiderud
Cigarettflicka: Carina Svedberg
Cigarettflicka:Jenny Wandel
Pajas:Niklas Johansson
Ploppomateur:Jonas Wijk
Tanqbartender:Tom Andrew Östberg
ProgramRådet:
Klubbmästare: Petter Flodström
Klubbmästare:Djamila Holmlund
Kalaspingla: Lena Lindgren
Kalaspingla: Maria Andersson
Kalaspingla: Jenny Lundahl
Kalaspingla: Linda Ehn
Festprisse: Björn Guillemaut
Emissionen:
Cheffimitteur: Joar Jacobsson
Emitteus: Alexandra Bergman
Emitteus: Eva Bojler
Emitteur: Rasmus Kaj
Emitteur: Ulf Kalla
Emitteur: Jonas Linden
Emitteur: Olof Lindqvist
Emitteus: Anna Molander
Emitteus: Marielle Mähl
Emitteus: Diana du Rietz
Emitteus: Annika Sigemo
Emitteur: Ulf Wallentin
Emitteur: Stefan Warnqvist

Carakarl:Patrik Dalen
Esquadergeneral: Anders Byttner
Esquadergeneral: Magnus Almkvist
Fan- & Rått: Fredrik Jonsson
Idrottsledare: Mikael Andersson
Vice Idrottsl.: Petter Larsson
IntSekt: Monika Slusarczyk
Vice SNO:Sara Lundström
Lill-StURe: Mårten Simonsson
Pundare:Johannes Lindman
Pundare:Patrick Strang
Moby Dick: Johannes Lindman
Reseledare:Maria Andersson
Reseledare:Marcus Wahren
Övriga halvår
Vice Idrottsledare:Petter Larsson
Strängare:Mikael Adenmark
Playboy:Per Bingefors
Vice Intsect:Erik Nordmark
Hjultomte:Reine Vaerlien
Porträtteur:Kristina Ek
Porträtteur:Jenny Wandel
Arkivarie: Marielle Mähl
Ko-pia: Patrik Brising
Ko-pia:Fredrik Gidlund
Pornographskötare: Isabelle Gauffin-Holmberg
Tiltad:Per Bingefors
Urflippad:Sebastian Tarkowski
Infoman:Tomas Andersson
Kulturattachee:Leila Brännström
Kulturattachee:Annika Sigemo

Övriga (helår):
Carakarl: Björn Carlsson

Know-,:;Jiire-serien
Bra och billiga Datorhäften från 45:- inkl.moms
www.limes.se
finns nu hos
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KTH lever på ett
oförtjänt gott rykte
Detta debattinlägg har ursprungligen skrivits för att publiceras i
GRU-bladet, en skrift som distribueras till all undervisande personal
vid KTH. Den tjänar här syftet att visa hur tongångarna är inom ESN
och att AAEF ämnar göra verklighet av sina ideer.
H och dess institutioner har
under en mycket lång tid
ansett sig vara den
främsta inrättningen i landet när det
gäller utbildning av civilingenjörer.
Denna inställning ger på något plan
kanske en bra anda, men tyvärr har
detta även medfört negativa konse
kvenser vad beträffar utbildningen.
Inställningen har haft en konserve
rande verkan och hindrat undervis
ningen från att ligga vid den
pedagogiska frontlinjen. KTH lever
idag på ett oförtjänt gott rykte. Detta
blir mycket tydligt då man gör en
jämförelse med yngre högskolor som
är tvungna att locka till sig studenter
med en väl genomtänkt och pedago
giskt anpassad utbildning.

Samhällets krav uppfylls inte

Samhället kräver idag, förutom den
rent tekniska fackkunskapen, bl.a. att
en civilingenjör skall vara socialt
kompetent, ha god problemlösnings
förmåga, kunna arbeta i projektform
med andra tekniker och icke-tekniker
samt kunna uttrycka sig väl i tal och
skrift. Våra nuvarande utbildnings
former som uteslutande bygger på
föreläsningar, övningar och tentamina
bidrar inte till att uppfylla dessa krav.
Därför måste undervisningen och
examinationen förändras.

Kortsiktigt lärande

Målet för undervisningen och exami
nationen måste vara att förmedla och
pröva en bestående och förståelsein
riktad kunskap. I dagens undervis
ning saknas mycket av det egna
tänkandet. Teknologerna kopierar

6

vad som skrivs på tavlan under före
läsningar och övningar och aktiveras
inte förrän i tentaperioden då typtals
lösandet tar vid. Någon annan form
av läsning uppmuntras inte heller
med dagens system av ex-tentor och
examination med en skriftlig tenta
men. Det blir ofta ett kortsiktigt
lärande med tentan som mål, vilket
inte gynnar någon.

AAEF

Eftersom KTH:s institutioner under så
lång tid har visat en bristande för
måga på att ta till sig och tillämpa
alternativa utbildningsformer så har
vi i Elektrosektionens Studienämnd
tillsatt en arbetsgrupp, AAEF (arbets
gruppen för alternativa utbildnings
och examinationsformer). Gruppen
har till uppgift att ge förslag på hur
undervisningen och examinationen
kan utvecklas i samarbete med delfa
kultet EIT samt institutionerna. AAEF
har fullt stöd från delfakultet EIT.
AAEF arbetar för
• att tonvikten skall ligga på att det
är lärorikt och intressant att stu
dera på KTH, inte att det är job
bigt.
• att teknologerna skall känna att
KTH satsar på dem och på så sätt
motivera dem till att satsa tillbaka
genom goda studieresultat.
• att utbildningen och examinatio
nen på Elektro skall ge mer
utrymme förkreativa ideer, pro
blemlösning, fördjupning och
ingenjörsmässigt tänkande.
• att teknologerna under sin utbild
ning skall ha tillräckligt med tid

för att både klara av sina studier
och ha möjlighet att fördjupa sig i
det som de är mest intresserade av
på fritiden.

Hjälpa till med ideer

Vi vill med vårt arbete hjälpa, istället
för att kritisera, institutionerna med
ideer om hur de skulle kunna lägga
upp kurser med tanke på undervis
ning och examination. Efter somma
ren
kommer
vi
att
besöka
institutionerna och presentera ett
kompendium med våra ideer och för
slag. En seminariedag är också plane
rad. Det handlar således inte om
försök att komma lindrigt undan,
utan förslag på att göra undervis
ningen effektivare och att få examina
tionen att bli en del av lärandet.

Magnus Almkvist, SNO
Sara Lundström
<aaef@e.kth.se>

Är det dags att
söka jobb?

51F

Tel: 08-789 70 00
http://www.stud. sif. se
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12:eriet - mer än att
bara städa 12:an

.

Jaha, ja då är väl vår, i alla fall alla utom 12c 's, mandatperiod till ända och 12:eriet 101010/101011
vårterminen går i graven. Vad kan man säga?? Om inte världsklass.
Vad är då tolveriet?

Jo, det är ett glatt gäng som ser till,
oftast, att tolvan är i det bästa av tänk
bara skick. Tolveriet består av vår
högt ärade och vördade 12c även til
lika ständigt sittande ordförande på
våra väl organiserade möten(?!).
Sedan har vi då dessa två underbara
flickor som är till för att sprida glädje
åt både folk och blommor, glädjeflick
orna. Vidare har vi tolverinissarna
som nissar omkring och fixar och
donar, hoftorskar som värnar om våra
söta vänner i vattnet (akvariet), vice
12c som är 12c's högra hand och vär
nar om trivseln i Q-köket och sist men
inte minst kopia, som ser till att vi kan
kopiera mera.

man ser hur dåliga folk är på att
plocka upp efter sig, ta undan disk,
inte skräpa ner och mycket annat trå
kigt, men nu skall jag inte förmana
mer. Även om vi ibland må dansa på
tistlar så är det oftast vi gör det med
ett leende, för efter tistlarna kommer

dock med avbrott för att en viss per
son ämnade ta över(!). Han fortsatte i
samma stil med fler bejublade upp
tåg, som att försöka lära en av glädje
flickor meditation, samt visade oss
alla hur man andas (se bild, 12c - en
andningsövning).

Tolverimöte - en kräftskiva
rosorna.

Slutord

Kräftskiva

12c - en andninasövnina

Inte bara rosor

Att vara tolverist och ansvara för
vår kära 12:a kanske inte låter sådär
jättelockande och skall sanningen
fram så är det inte alltid en dans på
rosor. Nä, ibland är det till att dansa
på tistlar också. Detta kan vara då

För att förhöja stämningen ytterligare
klämmer vi in ett litet möte av trevli
gare karaktär då och då. Ett sådant
möte var vår lyckade kräftskiva
980425. Vi började vid 13:30 och slu
tade lite senare för att buklanda rakt
in på omtentapuben. Vad gäller själva
mötet så antecknade en av glädjeflick
orna löpande vad som skedde under
mötet.Bilaga till mötesprotkollet
finns en strecklista med Hallands flä
der, öl, cider och bäska droppar.
Bland övriga saker som avhandlades
kan nämnas 23, Kalmar, Helan och
annat smått och gott. Vår ärade 12c
framförde
Kalmarvisan suveränt,

Summasumarum, så borde fler pröva
på att vara med i tolveriet. Så kommer
det en chans att söka tolveriet, ta
den...

en tolverinisse med 12:an i sitt
hjärta... Uffe Kalla
-Magnus Schiöld
12c
Vice 12c
-Jessica Hallonquist
Glädjeflickor -Sussane Celper
-Therese Marve
Tolverinissar -Ulf Kalla
-Mikael Adenmark
-Mårten Simonsson
Hoftorskar -David Elfvik
-Erik Gunnheden
-Fredrik Gidlund
Kopia
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Fotboll på Råsunda!

Vill du spela fotboll på vår
nationalarena?
KTH (D,E & F) vs. Handels
5 :e eller 6:e september

Svenska Spel AB

inbjuder oss att spela
på Råsunda stadion. Under dagen kommer det
att vara ett företagsbesök på Svenska Spel och
de som kommer på företagsbesöket får fribiljetter till EM-kvalmatchen mot Eng
land. Vi vänder oss främst till e-95 :or och
äldre vad gäller företagsbesöket, men alla får
vara med och spela eller titta på.

Program:

1 2.00
1 5.30
1 8.00
20. 1 5

De som går på företagsbesöket kommer att få
friplåtar till EM-kvalmatchen. Även om
du inte är e-95 och äldre behöver du miss
trösta, de som går och ser matchen mot Han
dels även att få se EM-kvalmatchen. Om du
råkar vara e-96:a, skicka in ditt intresse för
företagsbesöket så får vi se om det blir några
platser över till just dig för det.

Lunch och företagspresentation hos Svenska Spel.
Match mot Handels börjar.
EM-kvalmatchen börjar.
Firar vinst över England i kvalet !

�--------------�

Ni som ska spela!

Ni som ska titta på!

Ni som vill vara med och spela kan
kontakta de ansvariga för uttagingen
av elektros representanter i fotbollslaget: ELIN
Detta görs enklast genom att skicka ett
ebrev till oss:

Alla som vill kan få komma och titta på
matchen mot Handels. Ni kan kontakta
den ansvarige för detta: AMSe.
Även här är det enklast att nå den
ansvarige genom ett ebrev:

elin @e.kth.se

Det är 11-mannalag som gäller. Det ska
vara minst 2 personer av varje kön på
plan hela tiden och de som spelar ska
gå på KTH.

amse@ e.kth.se

Vi kommer att lotta ut biljetter till de
som får komma och kolla på de båda
matcherna. De som tittar ska vara
inskrivna på KTH.

När ni anmäler er, skicka med: namn, årskurs, adress och telefonnummer. På detta vis kan
Svenska Spel AB nå ut till er med information innan företagsbesöket och matcherna.

Sista anmälningsdag 1 juni !
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Nu var det dags att låta e95:orna grillas över den öppna elden
och synas under ett mikroskop. Influenserna är många och det
märks att det är många som känner varandra...

D

Det allmänna intrycket av
e95:orna är bättre än av de
tidigare årgångarna. Mycket
därför att det inte är lika många
hemsidor som bara är upplagda för
att "Jag vill ha en hemsida". De flesta
har något vettig att säga även om dis
positionen inte alltid är den bästa.

Länkarna

Konstateras kan att länkar spelar en
stor roll på många hemsidor. Det
finns till och med dem som endast har
länkar på sina sidor. I och med
utvecklingen av nätet och att allt fler
använder internet för att hitta infor
mation, gratisprogram som man kan
behöva och en massa annat spelar
dessa länkar en stor roll hos använ
darna av internet. Det är ett enkelt
sätt att fylla upp en sida om man inte
har några ideer om hur sidan ska se
ut. Om du vill hitta något så kanske
e95_aol eller e95_lra redan har gjort
det åt er. Där finns en hel del använd
bara länkar. Dessutom är e95_lra
Djurgårdare och det är alltid bra.

helt. I e95_nru:s fall har den bara för
sämrat intrycket, det finns värre
exempel som vi inte ska ta upp här.

Stolta över Sverige

e95_ela, e95_jop och e95_lra har haft
den trevliga egenskapen att lägga upp
Sveriges flagga på sina sidor. Testpa
nelen har inte noterat detta tidigare i
sådan vågad form på någons första
sida...
Vissa har lagt in teman på sina hems
idor som man kan tro speglar vad de
tycker är kul och intressant.
Några teman är Opus (e95_dca),
film- och tv-intresse (t.ex e95_dra) och
Roskildefestivalen (e95_jol).

Bild på Mhabad som inte gör sig
rättvisa i detta tryck!

Bakgrund och så

Opus i sitt esse!

hemsidan dessutom. e95_nry har
bidragit med en något plottrig bak
grund och plottrigt på det, tyvärr.
Rätt bakgrund gör underverk för en
hemsida medan fel kan förstöra den

Nu blir det en uppräkning av snygga
sidor! e95_eha har komponerat en
sida i blått och vitt som är skön att se
på. e95_eam har en stilren hemsida
där man lätt ser vad som avses med
olika saker. e95_jla har en halvenkel
sida som är trevlig att titta på. En av

Teman

Testpanelen skulle vilja börja denna
del av artikeln med att varna för att
ha en plottrig bakgrund om man tän
ker ha något annat än just bara bak
grunden. Visst kan bakgrunden i sig
vara snygg, men det hjälper inte om
man skulle vilja se vad som står på

Exempel på svårtytt.

Snyggaste sidorna

När man först kommer till en hems
ida brukar det ta 1-2 sekunder efter
att sidan är laddad tills man har bildat
sig en uppfattning om personen som
har sidan. Många tycker om tecknat,
vilket syns då många har tecknade
figurer på sina hemsidor.

de snyggare bilderna som ligger uppe
på e95:ornas sidor är faktiskt en bild
på en stad (!) e95_sso har en bild på
Mhabad. e95_lol har hittat en bra dis
position med snygga färger (det
märks att testpanelen gillar blått och
vitt!. red:s anm.). e95_mah har skapat
en enkel, men bra sida som tilltalar
sinnet. Med en enkel förstasida där
man tar sig vidare via några länkar till
intressantare sakerger plus i kanten.
e95_msc har schyssta färger på sin
sida, dock lite för många, trots detta
kom den under rubriken "Snyggaste
sidorna". e95_pbe har lyckats skapa
en mycket snygg förstasida, tyvärr
fungerar ingen av länkarna vilket
drar ner betyget. Vinnaren den här
gången blir e95_mzo som med en
enkel och ifrågasättande stil sätter en
massa andra på plats.

Testpanelen
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Rockrep ortage

Aka Bi l
0

Äka Bil är en ny, mycket bra grupp från Stockholm. Emissionens utsände
har fastnat för gruppens musik och beslöt sig för att ta reda på mer om dem.

V

I N T E RV J U A D E sångaren
Christ��n Edgren, gitarristen
Tony Osterman och basisten
och gitarristen Stefan Söderberg.
Åka Bil har precis givit ut sin andra
CD, "På Ett Annat Sätt". Det är en CD
som blir bättre och bättre för varje
gång man lyssnar på den. Medlem
marna själva anser att den är en
naturlig utveckling av hur gruppen
lät på debut-CDn.

Gruppen tog tillfälligt in Spass som
basist. I mars 1997 ersattes han av Ste
fan Söderberg och man tillförde en
gitarrist vid namn Peter Helleday.
Helleday är en duktig musiker, men
den musikaliska kemin infann sig inte
riktigt och under inspelningen av nya
CDn slutade han i gruppen.

Krapotkin och Inferno

Gruppmedlemmarna har gedigen
erfarenhet från tidigare grupper. I slu
tet av 80-talet var Christian gitarrist i
kultbandet Krapotkin. Gruppen fick
aldrig det stora genombrottet, men

Stefan Söderberg

nära" och "Hålla om dej" uppmärk
sammades av etermedia.

Tony Österman

Historia

Åka Bil gjorde sin första spelning vin
tern 1994 på ett releaseparty för grup
pen Coca Carola på Studion i
Stockholm. Originalsättningen av
gruppen var Christian Edgren, Tony
Österman, Benke Carlsson (trummor)
och Håkan Larsson (alias Kung Krax)
(bas). Senare samma år gav gruppen
ut sin första skiva, en CD med fyra
låtar. Idag anser de att låtarna på den
CDn är bra, men att produktionen
inte riktigt håller.

Medlemsbyten

I samband med att debutalbumet
"Åka Bil" gavs ut hösten 1996 hop
pade "Kung Krax" av gruppen för att
istället ägna sig åt att vara tränare åt
ett innebandylag.
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lättare för nya grupper att få spel
ningar. Nuförtiden är läget betydligt
kärvare - spelställena är färre och
grupper är mer beroende av att få
radiospelningar.
Åka Bil fick en del radiospelningar
med sin första CD - främst låtarna
"Grammofonen spelar pop", "Hon är

C:hristian Edgren

..,
i�
s
���� j

deras skivor är idag samlarobjekt.
Undertecknad såg nyligen en av
deras singlar på en skivbörs, priset
låg runt hundralappen.
Under tiden spelade Stefan, Benke
Carlsson och "Kung Krax" i gruppen
Inferno. Gruppen gav ut två singlar
och gjorde ett hundratal spelningar i
Stockholmstrakten.

Musikföreningar

På den tiden fanns en del olika musik
föreningar, vilket gjorde att det var

Nittonhundratalsräven

Efter att Krapotkin och Inferno lagt
.
ner verksamheten böIJ ade Christian
och Stefan omkring årsskiftet 1989 / 90
att spela in demokassetter tillsammans. Man använde sig av trumma
skiner och kallade sig själva för
Nittonhundratalsräven.
Duon blev nöjda med resultatet och
utökade gruppen med Roger Karls
son (som också varit med i Inferno)
på trummor och Mike på bas. 1992
kom en femlåtars-CD ut.

Tuk Tuk Rally

Ungefär samtidigt hade Stefan och
Roger Karlsson startat en annan
grupp. Gruppen hette Tuk Tuk Rally.

______________ ennssmnen�
---�-.o�

.

Under åren 1992-96 gav de ut tre CD
och sex singlar.
De fick bra recensioner, en hel del
radiospelningar och sommaren 1994
framträdde de på Hultsfredsfestiva
len. Just den spelningen är Stefans
bästa minne av tiden med Tuk Tuk
Rally..

Roger Karlsson

När gitarristen Peter Helleday slutade
i gruppen i december förra året kon
taktade de Roger Karlsson från
Inferno, Nittonhundratalsräven och
Tuk Tuk Rally. Roger spelar gitarr på
ungefär halva albumet och medver
kar även på gruppens spelningar,
men är inte fast medlem (efter eget
önskemål).
Han är annars soloartist och jobbar
för närvarande med sin andra solo
CD. I hans liveband ingår Tony och
Stefan från Åka Bil.

Låtskrivande

I Åka Bil är det Christian, Tony och
Stefan som skriver låtarna. På debut
CDn skrev Christian och Tony delvis
tillsammans, men på nya CDn har de

tre låtskrivarna jobbat var och en på
sitt håll.
Eftersom gruppens texter är på
svenska är det av betydelse att tex
terna har innehåll. Det går inte att
gömma sig bakom bra (men kanske
innehållslösa) formuleringar, som
svenska grupper ibland kan göra när
de skriver på engelska.

Lennon lever!

Bland medlemmarnas egna favorit
grupper finns till exempel The Posies,
Fireside och Bob Hund. Christians
stora musikaliska hjälte är annars den
inte helt obekante John Lennon.
Redan på debut-CDn nämndes ex
Beatlen i den lite lätt kryptiska låten
"När änglarna dansar". På nya CDn
har Christian tagit steget fullt ut och
skrivit en hyllningslåt till rocklegen
den (låten heter "Lennon och jag").
Spetsa öronen, Lennon-fans!

Gruppens namn ...

Vad ligger bakom namnet "Åka Bil"?
På den punkten gavs inget klart svar.
Gruppens medlemmar är en smula
ovilliga att analysera detta mer ingå-

-

.Z

ex:,

ende. De säger att förklaringen är
"sekretessbelagd" (men är den preski
berad?). Här kan vi kanske ha en liten
tävling... vad syftar Åka Bils namn
på? Skicka in just Ditt svar till
emission@e.kth.se - fina priser utlovas
till den bästa gissningen!

Åka Bil live

Ett par dagar efter vår intervju gjorde
Åka Bil en spelning på Söder i Stock
holm. Emissionens utsände var där
tillsammans med ett hundratal entu
siastiska åhörare. Det är ingen tvekan
om att de som redan har upptäckt
gruppen verkligen "diggar" musiken.
Hur låter de då live? Bra musik blir
oftast ännu bättre live. Så är även fal
let med Åka Bil. De är väldigt sam
spelta och Christian är en mycket
energisk och karismatisk frontper
son. Låtmaterialet är också mycket
starkt och om det finns någon musi
kalisk rättvisa här i världen så bör
Åka Bil få sitt genombrott snart. Kom
ihåg var Du läste det först!

Stefan Warnqvist
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En rödgrön röra

SkalärQuonsair
Lite då och då dyker SMusK upp ur det fördolda för att presentera
en, enligt traditionen, formidabel quonsair! Här kommer den!

E

felåkning, "Det
borde ju vara i Solna så
grönröd och fin som den sta
tionen är", hittar vi Gamla filmstaden.
SMusK har skyltat från tunnelbanan
men sista biten går vi efter ljudet.
Konsertlokalens bekvämlighet och
utrustning för publik och artister
påminner om kårhusmatsalen fast
tvärtom. Publiken är tilldelade en fin
åskådarläktare med röda plychfåtöljer
i rader. Som på bio. Muskikerans scen
består av lastpallar i konstfull upp
byggnad. Skaletten får hålla till godo
med golvet.
F TER D I VER S E

Koncerten

SMusK spelar lika bra som deras
utstyrslar är gräsliga. Det är en salig
rödgrön och grönröd röra men det
låter bra. Baletten skaletten låter inte
så mycket men ser desto mer ut. Vi
bjuds på ett flertal sång och dansnum
mer. SMusKs eminenta vokalissa Åsa
sjunger med glöd i ögonen. Evert
sjunger Johnny Pärlas gamla hit På
havet. Som mellanspel serveras skets-

Enlevering i lindyhoppstil . . .

SMusK är inte bara roliga - de kan
spela också!

Där solen lyser med sin lampa
Jag röker hampa, jag blir så hög

14

her och reklaminslag. Vi får även se
en livs levande Tubadomptör. Tuban
är också instrumentet i den föreläs
ning om sväng som vi delges. Publi
ken bidrar även i en mycket
långdragen sketsh på temat "i vilket
land... " frågar någon på scen:
- Var borstar man tänderna oftast?
En mycket ung röst ur publiken ropar
till svar:
- I badrummet!

SMusK är banjo. BO är banjo. BO är SMusK.

....."_..� z

ennssmnen�
.

-

(X)

-��.,� z

...________ e1111ssmnen�

. - ex:,

Har Bengta roligt? Eller är hon bara
koncentrerad?

Kungen av Memphis, smuskmed
lem sedan länge.

Lawrence of Arabia

En rödgrön svartblåsare

Smuskfester är beryk

tat lyckade ..

Emissionens

bildhuggare.

Kommer kläderna från Pirelli?

Uh la la la!
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Tunnelbaneköret

var alla lika ivriga att överösa SMusK
med allehanda gåvor. Bland de som
begärde ordet - eller i alla fall reste sig
upp och talade - märktes PQ, Osquar
Mutter, Kårsdraget och Merqblecket.

Eter konserten slut kan de som vill
köpa ett tunnelbanekit för resan till
festlokalen. Detta kostar 30 pix och
består av två flaskor öl i brun påse. I
samlad tropp går vi så till tunnelba
nestationen för att ta tåget. Vi ska få

Efterkör

Efterköret gick naturligtvis på
levande såväl som inspelad SMusK
musik och allmänt irrjammande till
långt in på morgonen. Ypperligt att
dansa till...

Cool katt eller kall coon, vem
dompterar vem ?

Perrongdansen kunde hållas med
ett mlnum av avbrott. Tack flit för
stående bevaknlngspersonal.
ett alldeles eget abonnerat tåg. I vän
tan på detta spelar en liten de av
SMusK perrongmusik. Genast skyn
dar två vakte till. Det är förbjudet att
Ra trevligt i tunnelbanan. Efter en
lång diskution med trummisen

avlägsnar sig vakterna en liten bit
från orkestern. Trummisen ställer sig
upp i sin fulla längd och uppmanar
alla att hålla sig lång ifrån
perrongen ... ? Ska vara spåret. Han
::a. mot golv
·· r trappor
och instruerar. Dansen sker här. Efter
ett par vanliga tåg kommer så vårt
och vi kliver på.
Snabbt bildas två små orkestrar i
vagnens båda ändar av diverse kåror
kestermusiker. För första gången
skymtas den pytttepyttelilla trumpet
som Kår,sdraget har. Färden går mot
Kista och vi gissar vilt. Blir det Elec Upplagt förJam: Klarinett och
trum eller? Tåget åker till slutstatio "-banjo, vad mer kan man begära?
nen.och stannar en stund för att sedan
åter vända mot staden. Vi passar på
att ta oss en svängom till den __m\mtr<1musiken. Vid stationerna vinkar vi åt
väntande resenärer som ser lite förvå
nade ut. Förvånade blir vi också när
tunnelbanan stannar igen - i Näckro
sen.

Sittningen

Den sjönsjungande sirenen Asa

Väl tillbaks vid gamla filmstaden fick
vi åtnjuta fördrink, fortsatt jammande
och allmänt mingel.
När det så var dags att sitta till
bords kom en positiv överraskning i
form av själva maten. När studentor
kestrar har fest får man i allmänhet
vara beredd på att stå ut med vilken
smörja som helst. Så ej i detta fallet.
Här var det i stället fråga om ypperlig
mat och kland.ertri servering.
Naturligtvis var det gott om gäster
från andra orkestrar på festen, och de

Text: Rasmus

& Katarina, F-95

Foto: Joar

Partaj!

E FFE KT -98
En fest för elektro och kemi tillsammans. Kan vi tillåta något sådant?

E

S Ä N D E U T Anna
Molander för att skydda de
små oskyldiga elektropoj
karna, och skrämma iväg eventuella
närmanden från kemister. Typ.
MISSIONEN

Iklädd en alltför kort kjol och utrus
tad med en vass tunga, begav jag mig
nynnandes till sittningen som ägde
rum i kemifiket. En gammal låt dök
upp i mitt huvud: "Where have elec
tricians gone? Gone to chemists eve
ryone. When will they ever learn... "
Ja, jag hade bilden klar - en patetisk
drös hysteriska kemister och brun-

Maten var mycket
god, och efterrätten
var så finurligt
gjord att man var
tvungen att dela
den med sin bords
herre
respektive
bordsdam. Mycket
charmigt!
Efter middagen
var det rusning till
Tolvan, där discot
snabbt var i full
gång. Det enda
negativa med DJ:n

Den onde, den gode, den fule. . .

Stereo!!
stiga elektriker, ett köttmarknadernas
mecka! Jag visste vad som väntade.
Trodde jag.
Lättad över att vara BAKOM kame
ran, för en gångs skull, intog jag min
plats på ena änden av ett långbord. På
var sida om mig hade jag en slips
prydd ung herre, den ene en elektri
ker och den andre en kemist (jodå, det
fanns såna där också!). Efter en snabb
överskådlig blick ser jag att större
delen av festdeltagarna är av manligt
kön, och jag njuter av att ha hamnat
rätt!
Under
middagen
framfördes
diverse spex och tal, bland annat av
respektive ordförande. Tal, alltså!

var att det var att
han inte ens lät sig
manipuleras av två
tjejer som blottade
sina strumpeband!
Efter att ha tappat
hoppet om att fånga
smaskiga poj ... öh,
BILDER, lade jag
kameran åt sidan
och ägnade mig
j helhjärtat åt dan
� sen. Men senare
� under kvällen lyck
ades folk tydligen

Hos oss kan Ni få dagens
husmanskost serverad
Vardagar 10 - 23
Helgdagar 11 - 24
Maten kostar 45:- - 68:Du kan välja på fem
olika rätter där måltids
dryck, smör, bröd, sallad
och kaffe ingår.

hitta någon att "mysa" lite med. Jag
tog flertalet spionage-bilder, somliga
mer eller mindre publicerbara... Ni
som känner att ni ligger i farozonen
kan sätta in lämpliga bidrag på post
giro 547 ... Nej, jag bara skojade!
Jag står visserligen för den ideella
grundfilosofin att när några strular så
har allmänheten rätt att få skvallra
om detta. Men då flertalet av kandi
daterna från kemi var synnerligen
svår-identifierbara, lämnar jag detta
åt er! Se och begrunda!
Runt tvåtiden beslöt jag att lämna
partyt. Vad som hände när jag gett

Välkommen till

Restaurang

Babylon
Chef du restaurant:
Stamenko
Ni hittar oss på
Körsbärsvägen 1
Hotell Arcadia

em1ssmnen�
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mig av kan jag tyvärr inte redogöra
för, men antagligen försvannn några
hämningar samtidigt som kameran!
Om det var en lyckad tillställning?
Absolut! Kul med lite nytt folk, he he.

Fast jag hade gärna
unnat de stackars
helt
elektrikerna
andra proportioner
på folket. För en

Vad kärleken ändå är vacker!
skull, i alla

En Fylle Fest där Elektro blev Kram
Tokiga - 9 hångel, 8 däckade. Tja?

Anna Molander

Vad kärleken ändå är vacker!

Dags att skaffa ett liv?
Som bekant kan man bli en smula insnöad här på Teknis.
Känner du till den mytomspunna "verkligheten"? Om du
är osäker, göra detta speciellt framtagna studenttest...
D u vet att du inte har något liv:
- när du äter lasagne och tänker på
Lagrang'e
- när hinkar får dig att tänka på hur
många gånger du skall hälla
- när du ser vågor på sjön och und
rar om de är kontinuerliga på toppen
- när funderar på om sex kan deri
veras
- när du ser en penna, pekpinne
eller liknande funderar på villken typ
av vektor det kan vara
- när du frågar om din flickvän
någonsin fått multipla integraler
- när någon pratar om schyssta kur
vor på stranden och du genast tänker
på sinus & cosinus...

- när någon ber dig säga ett slump
mässigt tal och du svarar 4711
- när du endast lever på snickers
och nudlar
- när du säger att du skall åka hem
då du är på väg till KTH
- när solen går i moln och du börjar
klaga på att de aldrig fixar belys
ningen i föreläsningssalarna
- när du börjar trivas med luften i
Q-datorsalarna
- när du ska försöka hålla tillbaka
för tidig utlösning genom att betrakta
penis som en singulär flödeskälla

- när du börjar klaga på att det inte
finns någon make-empty-que på sys
temet
- när det enda sättet att umgås i
datorsalarna är via zwrite eller X
Blast, trots att man sitter precis bred
vid varandra
- när man ser ett ord med många 1 i
och funderar på hur man skall bryta
ut l:et

ihopsamlade grodor, sanningar
och myter av Uffe

Studentpris
Nybryggt kaffe 5 kr/kopp
Hemlagade pajer 1 5kr

Billigt Kontorsmatriel
Färgkopiering, bra paketpris
Laminering och Bokbindning

Öppet vardagar 10 - 1 8
Valhallav. 47 Tel: 08- 1 50570
Fax 08- 150580
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WWW.helavärlden

A

e. oge11

Kan man säga annat än succe? !

E

G Y C K E L i tidens anda. En
humor med klass. Samt sist
och störst, en given vinst på
sångartäfvlan med WWW.helavärlden.
TT

En suverän a-capella framförd av:
Peter Roos & Sebastian
Bas:
Tarkowski
Mattias Jonsson
101011:
Kastrat: Martin Andersson
Lead:
Stefan Söderberg
Givetvis vill även du tillhöra Elogen
och vara med då vi firar framtida
framgångar, segrar och inte minst vår
uppsättning nästa vår. Sök någon av
våra spännande grupper på Elogens
tavla i tolvan.

elogen@e.kth.se
WWW.helavärlden

WWW.helavärlden - Stefan, Peter, Sebastian, Martin och Mattias

Text: Stefan Söderberg och Martin Andersson
Mel: 'Lay all you love on me'
intro: Jag har dator med modemkort
56 komma 6 kilobaud
Hela min värld finns nu i mitt rum
Utanför dörren till mig känner jag mig ganska dum
Jo mina vänner på chatten sa
På skämt till mig tänk om vi skulle ta och ses nån dag.
Jag har tillslut förstått, på gott och ont jag nått
en väg utan reträtt, limes vanvett , på Internet
www punkt hela världen, till mig som liten är
Min bank har öppnat ett webkontor
Med möjligheten för mig att hålla mig ajour
(internetkontor)
Mitt liv är rikt med variation (en hög ton)
En natt med netscape ger tillräcklig inspiration
(ännu högre ton, nu har jag tappat tron.

(ref 2)
att prova något nytt, när morgonen har grytt
för hälsans skull, smugglad genom tull, riktig Red
Bull !
(för halsens skull nu vill jag sjunga bas ej kastrat! )
www punkt hela världen ge mig mitt dagliga bröd !
www punkt hela världen du är mitt själsliga stöd !
(vers 3)
(Du har inget liv ! bara tidsfördriv, panik)
Det finns en tjej som gör mig helt vild
och vilken tur att kvinnor gör sig bäst på bild
(det dummaste jag hört)
För med ett jack på min toalett (ditt sinne är ju stört)
Har du räddat mitt sexliv, älskade internet (helt kört)
(nu räcker det lägg av)
Det finns ett sätt , (vill inte veta av) åh det känns så
rätt
En ljuvlig stund som cyberkund på internet !
(Jag känner nog inte dig, pinsamt nej, det här är inte
jag ! )
www punkt hela världen, jag är fö r alltid din!
www punkt hela världen, lova att du blir min !
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Blues är bättre live l så
det så !
.

Bilderna nedan är tagna den 19:e april på Jazzklubb Fasching samt vid Järfälla Jazz- och Bluesfestival i
Viksjö den 25:e april. Förhoppningsvis är bilderna tydbara trots fotografens (Uffes) insats, och
förhoppningsvis kan man se att blues faktiskt ÄR bättre live.
Till vänster: Otis Grand slår sig ner i
publiken vid Järfälla Jazz- och
Bluesfestival.

ström vid Järfälla Jazz- och
Bluesfestival. Som om det nu
skulle synas på fotografierna...
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Avlånga bol lar
på Bengt!

V

Nu har äntligen säsongen satt igång och vi spelarfor andra året i rad i div 1 norra.

H A R T Y V Ä R R förlorat fler
spelare än vi fått i år så det ser
mörkt ut på avbytarbänken.
Därför vore det kul om ni kom och
hejade på oss på våra matcher, som ju

·,

!i
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är gratis. Mer info om KTH Osquars
finns på
www.student.nada.kth.se I -d90pno I osquars.html

KTH Osquars kan avnjutas vid följande tillfällen:
Hemma Zinkensdamms IP
2 I 5 Arlanda Jets
Borta
9 I 5 Berga Bulldogs
Borta
16/ 5 Jämtland Republicans
Borta
23 I 5 Nyköping Baltic Beasts
30 I 5 Västerås Roeders
Hemma Zinkensdamms IP
Hemma Zinkensdamms IP
6 I 6 Linköping Dragons
13 I 6 T äby F2 Flyers
Borta
27 I 6 Jämtland Republicans
Hemma Zinkensdamms IP
Hemma Zinkensdamms IP
4 / 7 Berga Bulldogs
Borta
11 I 7 Arlanda Jets

11

Erik Hansson

17.00

13.00
17.00
13.00
13.00

:1

I

Eder på plan hårt ansatte quarter
back,

> Hej E l hand !
> Jag är nyf i ken på hur mycke t antal e t utskr i f t e r
s j unki t i och med 2 0 0 - gränsen n u s enas t e halvåret .
> Har ni s i f fror på de t ?

Hjälptill att fylla
Emissionen!
emission@e.kth.se

Det ä r osäkert d å v i inte hade några exakta mätningar
innan " revolutionen " , l iksom ingen mät t e
bakgrunds s t rå lning innan Tj ernoby l . E f ter v i s s möda kan
man l e t a i gaml a logg f i l er och hö f ta .
En sak som är klar är a t t det s krivs ut mindre , och
betyd l i g t mindre kas ta s .
Första veckorna e f t er genomförandet kördes mindre än en
halv tunna returpapperut . I normal a f a l l brukar det vara
2 . 5 - 3 tunnor . I bland 4 . Nu e f ter en t id verkar folk
inte v ara l ika skrämda s å a t t nu kanske man anta a t t
l ä g e t " s tabi l i s erat s " . S enas t kördes e n tunna ut . Jag
är inte säker på hur ful l den var .
Uppska t tningsv i s har s p i l lmängden halvera t s . De tta är
e t t s tort frams teg då det sparar kanske uppemot 1 0 0 0 ark
i veckan undan a t t s l ängas .
/Max
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Vilken relation har Du
till Din mor?
Inför mors dag den 31 maj ger Emissionen Dig en chans att begrunda vilken relation Du har till Din mor.
Var ärlig mot Dig själv, räkna ihop poängen och ta reda på om Du är en morsgris eller inte. Lycka till!

1 . I vilken ålder ville Du gifta
Dig med Din mamma?
A. 2 år (lp)
B. 12 år (3p)
C. 22 år (5p)

2. Vilken är Din favorit sång?
A. Mors lilla Olle. (8p)
B. Mamma är lik sin mamma. (5p)
C. Pappa kom hem. (-3p)

5. Vad har Du och din
mamma gemensamt?

A. Vi röstar på samma parti. (4p)
B. Vi delar på allt. (12p)
C. Ingen av oss tycker om
mormor. (Op)

8. Vad är det viktigaste Din
mor lärt Dig?

A. Ohms lag (8p)
B. Allt om blommor och bin. (28p)
C. Att stryka skjortor. (5p)
D. Att bete mig som en gentleman
dygnet runt. (6p)

6. Hur skulle Du helst uttrycka
9. Vad tror Du Din mor tycker
Dina känslor för din mor?
om det här testet?
A. Hon är stöttepelaren i

A. Mammas avbild. (lOp)
B. Makaroni lockar, stora meloner
och schysta stjälkar. (3p)
C. Som min tvillingsyster. (5p)

mitt liv. (lOp)
B. Vadå känslor? Det har jag aldrig
funderat över. (5p)
C. Tvättmaskin, diskmaskin och
dammsugare, vad mer kan jag säga?
(lp)

A. Det ska jag höra när jag kommer
hem. (lOOp)
B. Äntligen kanske han kommer
ihåg att jag finns. (O.lp)
C. Den där flickväns biten borde
han läsa en gång till.

4. Vad tycker Din mamma
om Din flickvän?

7. Vad tror Du att Din mor
känner för Dig?

Nu kära läsare återstår endast att
räkna ihop poäng och vända sida.
Observera att det är lättare att få
poäng för vissa saker än för andra.

3. Hur ser din flickvän ut?

A. ***censur*** (2p)
B. Bättre än om mig. (5p)
C. Mamma har inte godkänt någon
ännu. (15 p)

A. Hon följer varje steg jag tar. (18p)
B. Hon ser mig endast som en barn
barnsproducent. (8p)
C. Ännu en mun att mätta. (-2p)

Datorer skall

Förstående: Diana

lösa problem, inte skapa dem ...

hjälper dig med programmen på KTHCD och hur du kopplar upp dig mot KTH

tekdat-support@kth.se Vardagar: 16-21 Helger: 13-17
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Summa summarum

Läs . Tyd . Tol ka .

S

kan
jag inte låta bli att grunna över
vett och etikett och annat kul!
Om du vill undvika att göra bort dig,
följ dessa enkla regler till punkt och
pricka, så gör du succe.
Å HÄR I VÅRBALSTIDER

Ankomsten:

- Man bör inte komma för tidigt, ej
heller för sent, eftersom flickor ogillar
att vänta.

Vid middagen:

- När damen tänker sätta sig på sto
len bör vi ta tillfället i akt att föra in
den åt henne.
- När damen satt sig vid bordet bör
hon ta av handskarna. Detta för att
inte avlånga föremål ska glida ur hän
derna på henne och orsaka förlägen
heter.

Biljard:

- Eftersom vi inte bör skylta med
våra boxershorts, bör vi aldrig skåla
med öppen front.

- Bara man stöter tillräckligt hårt är
det alltid något som går i någonstans.

Desserten:

Poker:

Vi vet alla att män gillar sånt som är
sött. Men då vi skär en tårtbit åt en
dam finns det vissa saker att betänka.
- Damer vill ofta ha en liten, och
den bör stå upp ty då blir hon gift.
- Överdriv aldrig med portionen,
hur gärna du än vill höra henne yttra
orden "Oj, vilken stor!".

Dansen:

- Vi bör ej förglömma att för en
gångs skull är det mannens plikt att
föra.
De nöjen åt vilka vi ägna mycket tid
ära många. Här följer ett urval:

- Vi bör ej försöka imponera genom
att skylta med att vi har klöver i fick
orna då vi riskerar att bli anklagade
för fusk.

Tedrickande:

- Vi bör iaktta största försiktighet så
att vi ej spiller, stänker eller skvätter
på damen.
- Vi bör servera teet efter damens
tycke vad gäller sötma, fyllighet,
beskhet.
- Kom ihåg att inte hälla upp teet
för snabbt, då ett lyckat te skall stå
och dra för att antaga sin rätta arom
och smak.

Anna
To : emi s s ion@el ixir . e . kth . se
Subj ect : Tj usigt
Date : Thu , 1 6 Apr 1 9 9 8 2 0 : 4 5 : 1 3 + 0 2 0 0
From : Fredrik Jonsson < f redrikj @e . kth . s e >
Jag satt j us t och bl äddrade igenom nummer Pi av Emi s s ionen ,
och vi l l bara tacka för en bra och l äsvärd tidning !
Bäs ta på länge !
Sedan vi l l j ag vara med i läsar tävl ingen , för ni har väl en sådan?
Svar : Dans s tegen på s i dan 9 är val s .
mvh
/ Fredr i k

pgp W 8U!lU081JU JQD 'JgUO!lUJ
gJOUU!A)( upqmm.J UU!P unu U)(JgAlJd nu JgUIUIO)( JOUI
U!G H!l uguoquyg1 nu t;d )(U�.L :unu H!l UO!lUUIJOJUI
·8up SJUJ JQ.JU! lglSgl t;d 8u�od JglJ na Jl}J
g)(SUU)I ·ug8! 8µpyu JgUIUio)( ugmopUJUq ! lUJOJJQ.J na
lgG ·µg)( lgp � 8!P JQJ 'JJ�AA.L :8u�od u18t;u g)(SUU)I
l, !801
O)(ASd ! sm)( ug t;8 na glu! gp1og :8u�od gl!l U)(suuo
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Väntat besök
Vem vill egentligen få oväntat besök? Är inte dessa mycket överskattade?
Speciellt i dessa tider då man inte riktigt vet vem eller vad som kommer att kliva genom dörren.
Barrikera er medmänniskor! Inbjudningarna är redan skickade!!

V

som vaknade en
Måndag morgon med en his
nande känsla i magtrakten
och insåg att man skulle lämna in en
färdig artikel innan klockan tre? Inga
kommentarer! En timme innan dead
line var den klar. Jag ska inte tråka er
med fakta om satelliter som var mitt
självvalda ämne men det finns lite
roliga detaljer runtomkring. Nog
finns det någon därute som har hört
talas om SETI - Search for Extra Ter
restrial Intelligence? Detta är ett inter
nationellt projekt med syfte att lyssna
på rymden och höra
ifall det kommer in
några extra intres
santa signaler. Det är
väl en sak att passivt
lyssna på vad våra
grannar har att säga
men när det kommer
till att skicka ut saker
då blir jag lite mer
tveksam. Det finns en
rymdsond vid namn
Voyager I som skicka- En framtida
des ut för ett antal år granne
sedan. Syftet var att måhända?
samla in information
längs vägen och sedan låta den för
svinna utom synhåll. Just på grund av
denna lilla men ack så viktiga detalj
utrustade man även Voyager I med
information om människan. Det kän
ner alla säkert till. Bilder på hur vi är
konstruerade och några John Lennon
låtar som säkert ställer utom allt rim
ligt tvivet att vi är fredligt sinnade. En
vän till mig förklarade att denna Voy
ager I alldeles snart kommer att för
svinna utom räckhåll för våra ögon
och öron. Just nu tar det åtta timmar
för signaler att komma fram till oss.
Åtta timmar! Det ger onekligen en
känsla av avstånd när man betänker
det faktum att man kan studsa en sigM VA R D E T

nal mot månen och få tillbaka den på
någon sekund. Det är bara det att jag
inte kan låta bli att känna en viss tvek
samhet och jag erkänner, även rädsla,
inför detta, nu oåterkalleliga äventyr.
Jag menar, varför väcka den björn
som sover? Varför så skeptisk i just
denna fråga kan man undra? Jag vet
inte men ponera att Voyager stöter på
någon slags civilisation längs vägen.
Ifall det är en högt utvecklad civilisa
tion så kanske de har möjligheten att
komma förbi på en kopp kaffe. Fint!
Då återstår bara den lilla pikanta frå
gan huruvida de är fredliga eller ej.
Den cyniska inställning som jag får
när jag tänker på detta kan säkert spå
ras till för mycket tittande på "V" i
unga år och på senare tid "Indepen
dence Day". Störst åverkan har nog
Alien-filmerna haft på mig och jag
skyller allt på dem. Dock kan man ju
bara kasta ett öga på den mänskliga
civilisationens historia för att konsta
tera att en överlägsen civilisation
oftast söker få kontroll över en min
dre utvecklad sådan. Visst, det är den
mänskliga historien kan man replikera
med. Är det då inte möjligt att själva
kärnan i Darwins teorier kan applice
ras på universum och det eventuella enligt mig helt säkra - livet i det? En
liten liknelse vore kanske på sin plats.

Tänk om det en dag upptäcktes att
det verkligen finns tomtar i skogen?
(Det är nu jag blir fråntagen fortsatta
uppdrag som kåseus.) De lever djupt
nere i marken i sina hus med sina
familjer och har så gjort i decennier
utan vår vetskap. Kommer vi att
lämna dem ifred? Undertecknad tror
inte det. På samma sätt tror jag inte att
vi skulle
lämna en
upptäckt
under
lägsen
civilisa
tion på
en närbe
lägen
Hur vill ni ha ert kaffe ?
planet
En sockerbit kanske?
med
ofantliga, lämpliga naturresurser som t ex
råolja, ifred heller. Dessvärre. Sådan
är den mänskliga naturen. Vi har
våra goda och onda sidor. Det vi har
som är värdefullt ifall vi nu råkar illa
ut är i alla fall vår humor. En ytterst
viktig egenskap. Dock, för vår fort
satta överlevnad hoppas jag verkli
gen att jag slipper yttra följande ord i
en nära framtid: Vad var det jag sa! :- I

Alexandra

Möt oss på
www . hat t e l and . no
THE HATTELAND
GROUP
Välkommen!
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Trio-Obj ecta söker
app likationsutvecklare
Företaget:
Trio-Objecta utvecklar och tillverkar CTI- och talsvarssystem för den skandinaviska
marknaden. Bland funktionerna i våra system kan nämnas: interaktivt talsvar (typ:
'bank på telefon'), talad hänvisning, röstbrevlådor, köhantering, samtalsfördelare,
faxback, callcenters, mm. Kontor finns på S:t Eriksgatan och i Täby.
Arbetsuppgifter:
Som nyanställd får du börja med att utveckla talsvarsapplikationer till några av våra
stora kunder. Utvecklingen sker i vårt egenutvecklade script-språk, VoiceTrain.
Utbildning i språket får du hos oss när du börjar. Efter en tid (när du börjar bli varm i
kläderna) så får du snart många bollar i luften. För en anställd på Trio-Objecta kan
arbetsfördelningen se ut enligt följande:
Tekniskt
säli stöd
Applikations
utvecklin!!

Dokumentation

30%

10%
Installationer
av svstem
10%

I,,

Hålla i
utbildnin!!
5%

Projektledning
15%

Hur din fördelning kommer att se ut beror till största del på vad du själv är intresserad
av att hålla på med. Är du en riktig 'hacker' kommer du förmodligen ägna mest tid åt
systemutveckling medan en mer kundinriktad person lägger större del åt
projektledning. Det är ungefär som att välja kurser på teknis.
Att arbeta på Trio-Objecta:
Arbetet på Trio-Objecta präglas till stor del av 'frihet under ansvar', d.v.s att du till stor
del själv kan styra över hur och när du arbetar, bara projekten blir klara i tid och
kunderna blir nöjda.

Trio
G

•. I

System
utvecklin!!

R O

U

P

Trio group bildades genom en sammanslagning av tre företag:
• Trio
- Faxlösningar
• Preseco - Hänvisningsdatorer
• Objecta - Talsvar
Information om företaget, m.m. :
www. trio.se
Intresserade kan skicka ett mail till: stefan.gustavsson @ trio.se

Vårbalen i backspegeln
Det var en dag i februari, vi hade just kommit hem från en underbar vecka i Val d'Isere då det
slog oss: Hjälp, snart är det Vårbal! Vi hade redan bestämt oss för att i år skulle den bli något
extra. Olyckligtvis ledde detta till, eftersom antalet platser var begränsat, att alla som ville gå
tyvärr inte fick plats, vilket vi härmed vill be om ursäkt för.
Som tur var hade vi hjälp av våra mest rutinerade kalaspinglor Jenny och Linda som la all sin
tid och kraft på själva balen samt transporten till och från lokalen. Tack ni gjorde verkligen ett
hästjobb. Så det vi hade att göra förutom fixa lite fester och andra löpande uppgifter var att
planera och iscensätta det spektakulära efterköret. Årets tema blev efter en lång överläggning:
Grottor.
Med glatt humör satte vi igång med att bestämma hur det skulle se ut och vilka ombyggnatio
ner som det krävdes av 12:an. När sedan rfi övrig låg hemma på sofftocket och njöt av påsklo
vet eller satt och svettades över någon omtenta öörJade arbetet med att samla material till
ombyggnationen. Det var inte det lättaste efterso vi är helt beroende av att vi lyckas tigga
ihop allt vårt byggmaterial. I alla fall gick allt bra och tisdagen den 28/4 syntes det första rik
tiga tecknet på att något 1Var på gång. Vi stäugde av halva 12:an oefi målandet och byggandet
tog fart I?.å riktigt. Vi joboade · stort sett dygnet r nt de två si ta dagarna fram till balen, men
skulle ändå inte ha unnit allt utan den ovärderlig,a hjälp vi fick från Magn · s 'Sr:1iiöld, om
ndrew Östberg och Fredrik Arnerup sam 'Blab. ack ännu en gång, det är något vi sent kom
mer att glömma.
Så var det plö sligt valbar. och vår al. Vi an bara acka maktema ..Jör det unllerbara vädret.
Hur själva balen var är inte upp till oss att bedöma, men vi hoppas att alla ade trevligt både
på Grand Hotell och under efterköret. Det tråkig är att timmarna går så fort.
Framåt halv sex återstod så bara att riva odi täda undan allt. Utmattade men lyckliga kunde
PR vid niotiden på morgonen, ackompanjerade av fågelsång, krypa ner i sängen och sova sin
skönhetssömn.
Men var inte oroliga, vi kommer tillbaka. Nästa gång blir den stora Slutfesten 30/5 då vi till
sammans kan festa in sommaren.
Slutfesten kommer dock bli min sista fest som klubbmästare och vill därmed passa på att tacka
PR och alla andra för alla lyckade kalas och trevliga stunder. Samt hälsa vår nya klubbmäs
tare Djamila Holmlund välkommen.
Till Djamila vill jag bara säga: Lycka till och tänk på att Petter inte är så farlig som han ser ut,
stå på dig bara.
Hälsningar
Program Rådet
Genom: Pär Windahl
Avgående klubbmästare

Gott nytt l 0 1 0 1 1 !
Äntligen en fest med lyx och glamour som förtecken.
Nu skulle jeans och t-shirt bytas mot balklänning eller frack
för en kväll med skratt, dans och utsökt mat i goda vänners lag.

H

så långt
ögat kunde nå, flaggorna
vajade i vinden och solen
IM LE N VAR B L Å

goåtta minuter senare än angivet.
Men se där hade man fel. In på kajen
kommer en taxi åkande och ut stiger

I väntans tider. . .

1
,1
IT !

I

·I

sken. Det kunde inte varit en mer per
fekt dag för vårbal. Vilket bättre sätt
att inleda en sådan tillställning än
med en båttur från Nybrokajen till
Saltsjöbadens Grand Hotell där sitt
ning, dans och diverse överrask
ningar skulle följa? M / S Östanå I
skulle avgå kl.16.12. Omkring 16.00
började de lyckligt lottade som lyck
ats införskaffa de åtråvärda biljetterna
att anlända.
På klänningsfronten syntes de
mest varierade stilar medans herrarna
höll sig till svart frack som sig bör.
Med ett undantag... en herre gjorde
revolt och vägrade följa den påbjudna
klädstilen.Civil högtidsdräkt inte civil
olydnad var det väl? Efter trevligt
småprat på kajen skulle så alla gå
ombord för att börja resan ut mot Salt
sjöbaden. Allt väl trodde man och
började lägga ut runt 16.40 alltså tju-

Mot nya mål.
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en halvt hysterisk dam i röd balklän
ning. Landgången har dragits in och
för att komma ombord fanns inget
annat sätt än att hoppa. Lyckligtvis
gick allt bra. Vi har olyckligtvis inte
lyckats luska ut vem ovan nämnda
dam var och har därför inte lyckats få
någon kommentar på händelsen. För
hoppningsvis och troligen blev fort
sättningen på dagen bättre än så. På
båten bjöds på välkomstdrink och
aptitretare av yppersta klass. Vackra
minnen från nOllningen kom åter då
DKS sågs stå vid en strandkant på
vägen. De välkända "kanonerna" ute
blev naturligtvis inte.
Det vackra vädret började sakta
övergå i en ljummen afton då resans
mål siktades. Turen till land gick
betydligt lättare även för den förse
nade damen. Efter tillbörligt pud
rande av näsan begav vi oss in i
j matsalen och väntade ivrigt på
,; hedersgästernas intåg. Så kom de då
"' efter lång väntan, vissa ända från
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Annika Sigemo,
emissionens fotograf och
Ulf Wallentin, CHE emeritus
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Ordförande Niklas Agren och vice ordförande Ulrika Söderström i ViVet.

Lund, Helsingfors, Trondheim och
inte att förglömma våra sektionsmed
lemmar från Västerås. Efter välkomst
hälsning från Klubbmästaren kom så
ett tal från vår ordförande Håkan Löf
gren. I storslagna ordalag beskrevs
vår sektion, dess historia, vår utbild
ning och vart vi är på väg. Talet hade
en marin anknytning. Vackert, har
herr ordförande funderat på en sido
karriär som författare månne? Efter
denna förtjusande inledning hade för
rätten anlänt. Denna anrättning
bestod av viltterrin med rårörda åker
bär. Till detta serverades rött vin.
Magnus Almqvist, SNO, höll kvällens
mest underhållande tal. Inleder man
med "Det är ett helvete att vara SNO
på Elektro ... " kan det inte bli annat än
lyckat. Ovannämnda inledning till
trots är Magnus mycket nöjd med sin
befattning.
Efter att ha fått vår uppmärksamhet
annonserades nu årets lärare på Elek
tro. Utnämningen hade gått till Karim
Daho, universitetslektor för undervis
ningen i Differential och Integralkal
kyl. Till vår stora besvikelse uteblev
fräckisen som skulle ackompanjera
desserten. Vem vet, det kanske är möj
ligt att den person som hindrade
underhållande fräckisar på föreläs
ningarna även fanns bland oss denna
kväll och hann förmedla en formell
protest. Frekvensnormal denna kväll
var en herre vid namn Caloric, säkert

inte helt okänd för dem som bevistat
sektionstillställningar de senaste åren.
Han gjorde en föredömlig insats
denna kväll. Trots försenade sånghäf
ten lyckades en någorlunda bra ver
sion av Kungssången genomföras.

Denna grandiosa tillställning och det
faktum att Kungen fyllde år hade inte
varit fullbordad utan denna hyllning.
Nu hade feststämningen infunnit sig
och så hade även huvudrätten. Den
bestod av någonting som vi alla med
igenkännande blickar konstaterade
var nudlar. Vid närmare betraktelser
visade det sig dock vara av något
högre prisklass än det vi är vana vid.
Ovanpå dessa låg två spett med
scampi och kyckling. Primörer deko
rerade även denna anrättning. Här
följde ett intressant kapitel av kväl
len. Angreppssätten av spetten var
minst lika många och varierande
som antal gäster. Turligt nog lycka
des ingen med bravaden att skicka
någonting ätbart i en elliptisk eller
f
för den delen annan form av bana
Si
över matsalen. Ljudnivån sänktes
betydligt när alla lyckats oskadlig
göra spetten. Konversationen avstan
nade när vi var upptagna med att
njuta av den läckra skapelsen. Sångfå
geln Martin Andersson uppfyllde nu
sin plikt och anordnade sångartäfvlan
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och därpå följande kampen om den
afrikanska tandborsten.
Sångartäfvlan inleddes med Sty
rets bidrag. Inga kommentarer. Det
andra bidraget kom från PR. Inga
kommentarer. Det tredje bidraget
framfördes av medlemmar ur Elogen.
Klar hit, vid namn www.helavärlden.
Publiken jublade och segern var själv
skriven. Styret bad om att inte få
hamna på andra plats i år igen, det
bidde en tredjeplats trots mutförsök.
När huvudrätten hade avslutats änt
rade desserten borden. Mycket gott
men av olika skäl var det problema
tiskt att få i sig hela skapelsen. Skapel
sen bestod av Hjortron-panacotta
med spegel av äppelsås och färska
hjortron. En trevlig händelse under
kvällens lopp var utnämningen av
årets kamrat. Den gick till Niklas
E97.
Eriksson,

Skönsång från vinnande Elogen.

Foto: Annika

Sångartäfvlans jury: Gunnar Petersson, Franz Cech och
Harald Eriksson-Grindelöw
Bland motiveringarna nämndes "för
att han kan få en att skratta en mån
dagsmorgon". Kan vi se fram emot
fräckisar på föreläsningarna månntro?
Även han utlovade fräckis under
kvällen men ingen sådan framfördes.
Efter mycket glam och skålande var
det så dags det som alla hade väntat
på. DKS u.n.å 101011 skulle se dagens
ljus. Vilka dessa är vet vi som var där.
Ni andra får försöka att överleva utan
denna livsviktiga information. Vi kan
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väl drista oss till att
nämna att B-song
numer tagit över. Den
traditionella presenut
delningen lyste inte
med sin frånvaro.
Mycket alkoholhaltigt Så här glad blir ordförande när han får presenter
blev det. Bland de från kemi.
övriga
presenterna
från kåren. Allt kommer att kunna
kan nämnas Elektroner från Kemi, beskådas i Tolvan inom förhopp
foto på Mälardalens Högskolas kår ningsvis en snar framtid. Dock ej prehus från ViVet och discobelysning
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senter av alkoholhaltig karaktär,
tyvärr.
Taffeln bröts runt elvasnåret och
dans följde i Franska matsalen. Tyvärr
spelades bara en vals och detta inne
bar att alla inte hann dit. Danstakten
eskalerades så att man lagom fram till
tolvslaget hunnit befästa sin egen per
sonliga dansrytm. Så kom då kvällens
höjdpunkt. År 101011 skålades in i
bubbelvatten som sig bör.
Därefter drog vi oss mot de vän
tande bussarna för färd in i den Kung
liga Hufvudstaden och efterköret i
Tolvan. Bussarna var redo och lite
smågulliga och smålulliga tog vi
plats. Färden inåt den stora staden tog
ungefär en halvtimme och det räckte
för att man skulle komma in i ett sta
die av komaliknande sömn. (Var det
någon mer som hade önskat att takbe
lysningen hade släckts?) Väl framme
var damerna och herrarna förpassade
till två rejäla omklädningsrum. Bal
klänningar tar plats och det hade man
tagit hänsyn till. Damerna hoppade
alltså i någonting bekvämare och lätt
tare att festa loss i. Herrarna gjorde
detsamma.
Tolvan hade kvällen till ära blivit
förvandlad till en grotta och ville man
beställa en drink var man tvungen att
ta kontakt med en neanderthalare
(inget ont om servicen, den var högst
civiliserad). Personalen var också
mycket tidsenligt klädd i grottman-

Vår käre CHE Joar Jacobsson
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I aftons dans.
nens allt-i-allo höftskynke a la skinns
tycke. Alla beundrade vi de läckra
grottväggarna och de intressanta sta
lagmiterna och stalaktiterna. En
väninna till skribenterna uttryckte sin
beundran för just stalagmiterna. Det
är alltså de klippformationer som står
upp från marken. Man kunde även
beskåda en mycket trevlig liten grotta
med eldhärd och ett litet vattenfall.
Något ännu mer intressant och
upphetsande var de finurligt place
rade små "hångel"-grottorna. De var

Kvällens värdar PR.

lite svåra att hitta men när man väl
hade gjort det så var det inte många
som ville lämna dem. Synnerligen
populära tillhåll. Givetvis var det
dans, inte direkt vals denna gång men
mer lämpad för den nya klädstilen.
Allteftersom natten utanför blev
ljusare och ljusare festade man på i
Tolvan.

Alexandra och
Marielle
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Kårord. Caroline Silfverryd och vår ordf Håkan Löfgren

Årets lärare på e/ektro Karim
Daho med sin fru Karin Daho.
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