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och
jag lirkat ihop ännu ett num
mer av Emissionen. Och pre
cis när man trodde man var klar att
åka till tryckeriet, påminner någon
mig att jag nog borde skriva en ledare.
Vet ni vad klockan är?
Runt mig har jag ett tappert gäng
hestoriker som sitter och snickrar på
hestorieskriften. Börjar se lite slitna ut
såhär frampå morgonkvisten. Vet inte
riktigt hur pass vana de är vid natt
skiftet, fast, de är segare än jag först
trodde!
Om man skulle försöka samman
fatta detta nummer lite kort. Det har
festats lite granna med både SIKgas
que och Skräckfest. Vi har fått vara
med om en smärre revolution och
dessutom varit iväg och intervjuat en
musiker vid namn Roger Karlsson,
känd bl a från Tuk-Tuk Rally.
Ett annat gäng som visat sig vara
segt är partyreportrarna Camilla,
Nicklas Unbeck och Fredrik Arnerup.
Och när man monterat nästan allt
och trott man sett det mesta, kastar
man ett getöga på Dianas 'Savannen'
och upptäcker att det är en hel sida på
rim!
En annan liten nyhet, som Marielle
och Fredrik Arnerup ordnat är Emis
sionens julkalender.
Nu kan man ju verkligen fråga sig
om denna s k 'ledare' enbart är till för
att che ska berömma sina underhugHAR MIN R EDAKTIO N
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Joar, che

Emitteurer

Hur lämnar man in

Magnus Almkvist
manus?
e96_alm,
0710- 18 62 95
Emissionen är Elektrosektio
Fredrik Arnerup
nens tidning. Den finns till för
e97_far,
560 428 35 att täcka sektionens verksam
Rasmus Kaj
het samt att förmedla informa
kaj,
65692 02
tion och nöjsam läsni.ng till
Ulf Kalla
dess medlemmar.
e97_uka
Du som sektionsmedlem är
Fredrik Lilieblad
välkommen med dina bidrag
e96_fli,
600 2792 till tidningen. Allt material
Jonas Linden
skall vara redaktionen till
612 14 70 handa senast på dagen för
e96_jol
Olof Lindqvist
manusstopp. Lägg textfilen i
768 16 16
e92_oli,
ditt Public directory och
Roland Mattsson
skicka ett mail till oss och
e96_rma
berätta vad filen heter.
Nicklas Unbeck
Skicka gärna med instruk
e97_nun
tioner för hur du vill att den
UlfWallentin
slutliga produkten skall se ut.
e93_uwa,
583 528 07 Vi garanterar inte att vi gör så
StefanWarnqvist
som du skulle vilja men goda
e92_stw,
756 89 01 idt?er 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. Tcke 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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NIO ÅRS GRUNDSKOLA,
FYRA ÅR PÅ GYMNASIET
OCH FEM ÅR PÅ KTH
Att låta högutbildad personal arbeta med datorer som inte fungerar är ett slöseri med resurser.

Produktiviteten minskar, kvaliteten sjunker och bristerna i datormiljön blir en onödig belastning för

hela organisationen. Intelligenta system tar vara på

värdefull kompetens. De stimulerar istället för irriterar.

Med en serverlösning från Sun får du en stabil plattform för dina affärskritiska

Sun.
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system. Det ger dig färre sömnlösa nätter och dina medarbetare får tid att fokusera på sina arbet-

suppgifter snarare än struliga datorer. Som IT-chef kan du dessutom skryta med en maximalt

skalbar lösning för framtida behov. Just nu får du extra bra betalt för dina gamla datorer när du

byter upp dig till en ny serverlösning från Sun! Läs mer om marknadens bästa serverlösningar på
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Ordford

N

1998 är nu en
månad gammal och sektions
livet har återgått till sin var
dagliga verksamhet. Jag hoppas att
alla ni ettor fortsättningsvis finner ett
intresse för sektionen och kåren och
engagera i er i studentlivet och tar del
av allt som erbjuds. Ett gyllene till
fälle är att kandidera till en funktio
närspost på Konglig E-sektionen.
Detta ger er möjlighet att lära känna
nya trevliga E-Osquarer och E-Osqul
dor. En helt ny styrelse för år 1999
kommer även att väljas. Ta chansen
att kandidera och var med och
påverka och leda in sektionen i det
nya seklet.
Vill du kandidera så kan du eposta
val@e.kth.se. Information om dessa
val kommer att tillhandahållas under
de närmsta veckorna.
Den 21 november klockan 19.10 är
det historiefest på sektionen. Den nya
historieskriften fylld med historiska
vingslag kommer att släppas under
denna fantastiska tillställning. Ta
chansen att berika ditt liv och få en
OLLEGASQUEN

inblick i sektionens rika historia. Har
du frågor om sektionens historia
eposta hestoria@e.kth.se
Den 30 oktober var det fest med E
sektionen, SIK, vid Helsingfors Tek
niska Högskola och den 31 oktober
var det skräckfest med Medicinska
Föreningen och sjukgymnasterna. Jag
hoppas att du tog chansen att få träffa

andra studenter från andra utbild
ningar.
Rektor Janne Carlsson har tackats
av och den 1 november kommer en
ny rektor. Han heter Anders Flod
ström, har varit professor på KTH och
har senast suttit som rektor vid Linkö
pings Universitet.

Lys i höstmörkret

Vi går nu mot mörkare tider. Dagarna
blir kortare, vädret blir gråare och
höstdepressionerna börjar göra sig
gällande. Detta gör det än mer viktigt
att lätta upp stämningen och lysa upp
tillvaron. Ha fest, umgås med vänner,
ta många fikapauser, plugga inte för
mycket, plocka färgglada blad, rulla i
det våta gräset, ät en god bakelse, gå
på sektionsfester, bli funktionär, bjud
ordförande på en öl ...

Håkan Löfgren,
ordf. Kongl. E-sektionen
eordf@e.kth.se

Emissionens Adventskalender

S

ÄR
DET julomtenta
period. Före dess är det dock
advent. I mitten av denna tid
ning finner du, som extra bilaga,
Emissionens adventskalender. Gör
såhär:
1. Böj upp häftklamrarna och tag
loss arket ur tidningen.
2. Perforera luckorna med en skal
pell eller ett rakblad.
NART

3. Tejpa eller häfta ihop kalenderns
fram och baksida i kanterna.
4. Öppna en lucka per dag fram till
julafton - tjuvkika inte!
24. God Jul!

Emissionen
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Vår utbildning

Dags att lägga om kursen!
Så har då äntligen arbetet med alternativa undervisnings och examinationsformer avslutats!
Ett års hårt arbete med att få till en förändring av utbildningen på elektro fick sin kulmen i ett
seminarium för ansvariga lärare och studierektorer den 12 Oktober. Ett femtiotal kursansvariga
fick sig en duvning i alternativ pedagogik och Ny Teknik var där och dokumenterade alltihop.

V

DET FÖRSTA ESN-mötet
och Hans Sohlström (S3). Några
förra året beslutade vi, under andra som var där som inte direkt har
ledning av dåvarande SNO, kopplingar till elektros utbildning var
Peter Andersson, att tillsätta en vicerektor Christina Moberg, ordarbetsgrupp som skulle undersöka förande i projektet röda tråden, Mats
om det fanns andra former av under- Eriksson, några representanter från
visning och examination på andra kåren och teknologer från elektro
högskolor runt om i landet. Framåt jul sektionen.
hade gruppen fått, förutom en ny ordDagen inleddes med att Christina
förande i Sara Lundström, en hel Moberg gav sin syn på utbildning och
massa
informalärande och sedan
tion från olika
man slås av den lyhörd- t o g f ö r d a g e n
skolor och även en
inhyrd seminariehet J'
.för teknologernas
del från andra
värd
Mohsen
önskemål och vilja att Hakim över och
sektioner här på
teknis.
Arbetet
förändra som finns hos inledde diskussiomed att sammannerna. Mohsen
ställa all denna kursansvariga och lärare undervisar till var
information bördags i kvalitetstek
jade och till påsk hade vi ett kampen- nik på mälardalens högskola och är
dium klart. Kompendiet "Dags att en mycket känd personlighet inom
lägga om kursen!" omfattar cirka 25 utbildningsutveckling. Bland annat
sidor med tips om hur man kan för- har han synts med ett antal artiklar i
ändra och förbättra sin utbildning om Ny Teknik.
man är föreläsare och/ eller kursan
svarig och kan rekvireras från ESN av Kan kunskap överföras?
Fem grupper med ungefär tio perso
intresserade.
Men vi kände att det behövdes mer, ner i varje spreds sig sedan för att dis
nåt handfast, nåt som skulle göra att kutera tre frågor som AAEF lyckats
vårt kompendium inte bara passerade knåpa ihop med visst bistånd av
som en del i det vardagliga pappers Mohsen Hakim. Dessa löd som följer:
flödet på institutionerna, kort sagt: ett 1. Kan kunskap överföras?
2. Vilka konkreta åtgärder kan institu
seminarium.
tionerna vidta idag för att undervis
Oväntat stor uppslutning!
nings- och examinationsformerna
skall präglas av mångfald och vari
Sagt och gjort, i slutet av sommaren
ation?
gick inbjudningar ut till alla institu
tioner som är kopplade till undervis 3. Hur engageras teknologen i de nya
formerna av undervisning och exa
ningen, och oväntat många svar dök
mination? Vilka problem kan upp
faktiskt upp! Sedan kom då dagen D,
stå i inledningsskedet och även
12:e oktober 1998, vi hade bokat salar
fortsättningsvis? Hur undviker
i V-huset för gruppdiskussioner och
man problem?
morgonsamlingen var i Vl. En efter
en började lärarna droppa in och Den första frågan var den som vållade
bland andra kunde man se: Ulf Ring mest huvudbry hos professorer och
ström (fysik), Gunnar Larsson (tet), lärare. Deras spontana svar var "ja
Stefan Arnborg (nada), Hans Tran självklart!", men efter lite diskussion
berg och Harald Lang (studierektorer blev de alltmer osäkra. Vad är kun
på matematik), Stefan Östlund (EKC) skapsöverföring? Är det att skriva
D

=============================::::i

ned en massa information på tavlan
så att teknologerna kan skriva av det,
eller är det att ge teknologerna utbild
ning i hur man själv hittar informa
tion ur vilken man kan skaffa sig
kunskap? En något filosofisk fråga
alltså men i slutet var nog de flesta
överens om att det bästa man kan
göra är att skapa rätt förutsättningar
för att teknologerna skall kunna
skaffa sig kunskap på det sätt som
passar var och en bäst. Detta var alltså
vad professorer och lärare vid
elektros gundutbildning kom fram
till! om du vill!

i==============================::::i
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Gör om Diff & lnt kursen

Efter de första gruppdiskussionerna
bjöd kansliet på lunch på hyllan i
Quantum, detta uppskattades som
vanligt, speciellt av teknologrepresen
tanterna! Lunchen gav utrymme för
många intressanta diskussioner mel
lan grupperna och man slås av den
lyhördhet för teknologernas önske
mål och vilja att förändra som finns
hos kursansvariga och lärare på insti
tutionerna när man talar med dem
under lite mer informella förhållan
den.
Efter lunch var det dags att kasta
sig över nästa arbets uppgift, nämli
gen att ta fram ett förslag på hur man
på något sätt, utan hänsyn till eko
nomi och organisation, skulle kunna
förändra elektroettans kurs i differen
tial och Integralkalkyl. Tanken med

emmsmnen
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den här uppgiften var att man skulle
få fundera över de konkreta problem
eller möjligheter som dyker upp när
man väl ska göra om en verklig kurs.
Att det blev just diffinten i det här fal
let var inte för att den är särskilt dålig
utan mest på att det är en kurs som de
flesta kan identifiera sig med och
snabbt förstå vad den innehåller. Här
kom många med mycket bra ideer
men några konkreta förslag på en helt
ny kurs dök väl inte upp direkt. Nåja,
det viktiga var i alla fall att deltagarna
tänkt i förändringens banor under en
eftermiddag och att de tar med sig de
tankarna hem till institutionen.
Dagen avslutades med lite gemen
samma diskussioner ledda av Moh
sen Hakim viss utvärdering av dagen.
Lite kort kan man säga att AAEF fick
väldigt bra betyg av seminariedelta
garna för den genomförda dagen och

de flesta var nöjda med det de hade
lärt sig.

Framtiden

Vad leder då detta seminarium till?
Är det nån som gör något därute? Ja,
det verkar faktiskt så! Några av er har
säkert märkt att tet-institutionen
numera inleder sina kurser med en
informationsföreläsning om institu
tionen och dess verksamhet, en nog så
viktig bit i arbetet att motivera tekno
logerna. Dessutom äter numera tet
och matematik lunch tillsammans
med jämna mellanrum, allt för att få
ett informativt utbyte mellan utbild
ningarna. AAEF har slängt i en sten,
och nu börjar ringarna på vattnet att
sprida sig.
Även Ny Teknik har fått upp ögo
nen för förändringarna på elektro
sektionen och AAEF har varit utsatta

för en intervju som kommer att publi
ceras i kommande nummer av tid
ningen.
Vi som har jobbat med det här
under det senaste året ser gärna att
någon tar över här, gör en uppföljning
av seminariet och ser till att åtmins
tone några av institutionerna verkli
gen gör någon förändring. Själva
tackar vi för oss, ger varandra en
klapp på axeln, släpper taget och tar
itu med våra egna studier igen.

AAEF, Arbetsgruppen för
alternativa utbildnings- och
examinationsformer
<aaef@e.kth.se>
genom Niklas Eriksson

Två Kvar
Nyåret närmar sig och det behövs nya funktionärer inom ESN.
Det är nu två ESN-möten kvar innan
nyår, då någon annan tar över mina
arbetsuppgifter. Många andra ESN
funktionrer byts också ut. Det gör att
det är hög tid att börja söka efter nya
förmågor, som är intresserade av allt
från att representera THS i en institu
tionsstyrelse till att laga mat på ESN
möten. Av denna anledning har ESN
en valberedning, som har till uppgift
att finna ambitiösa och intresserade
personer.
Valberedningen består av mig, Sara
Lundström E96, Monika Slusarczyk
E97, Niclas Kjellgren E97, David Möl
ler E98 samt ytterligare en E98. Intres
serad - hör av dig!

Senaste mötet

På det senaste mötet genomförde vi
äntligen kursnämndslotteriet. Under
övervakning av sektionens ord-

förande slumpade jag medelst lott
ning fram två kursnämndsprotokoll
med sammanlagt 6 deltagare i. Dessa
kommer att få dela på 5.000 kr som
morot för att medverka i olika kurs
nämnder.

AAEF-seminariet

Arbetsgruppen för alternativa under
visnings- och examinationsformer har
i princip slutfört sitt arbete. Den 12
oktober genomförde vi det planerade
seminariet för studierektorer samt för
kursansvariga i basblockets kurser.
Deltagarna diskuterade runt några
frågor, omarbetade en hypotetisk kurs
och så avslutades dagen med en
gemensam diskussion. Resultaten
skall sammanfattas och sedan distri
bueras till de medverkande. Se sär
skild artikel om seminariet på reseten
av detta uppslag. Resultaten av semi-

nariet ser man naturligtvis inte på en
gång. Det måste gå lite tid så att insti
tutionerna hinner bearbeta våra syn
punkter. Det går förmodligen också
fortare om ni hjälper till och pratar
med era föreläsare och påminner dem
om att det finns alternativ till enbart
föreläsningar och tentor.

Hemsidan

Nu börjar det bli värt att surfa in på
ESN:s hemsida. Där finns länkar till
en sida där man kan köpa och sälja
begagnad kurslitteratur. På hemsidan
kan man även skriva kursnämndspro
tokoll direkt in på nätet och kolla
lokalbokningar på KTH.

Magnus Almkvist
Studienämndsordförande
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Sagan om belysningen i Q 1

D

Vi har äntligen fått ny tavelbelysning i Ql och här följer sagan om hur det gick till.

för länge,
länge sedan i ett land
långt, långt bort (norr om
Upplands Väsby!) en grabb som hette
StURe. StURe var en briljant ung man
med strålande intelligens och super
snyggt yttre. Trevlig var han också,
och bra på att... okej - jag fortsätter
med historien istället. Det enda han
inte kunde var läran om den lilla, lilla
elektronen.
En dag blev StURe kär i en tjej och
för att impa skulle han bygga en
mojäng som kunde blinka. StURe
byggde en mojäng men hur han än
försökte ville fanstyget inte blinka, så
han gick och sökte råd hos stadens
vise man. Den vise mannen sade att
man för att kunna bygga något som
blinkar måste förstå läran om den
lilla, lilla elektronen och det kunde
man bara lära sig i Elektrien.
StURe sade alltså adjö till familj och
vänner och gav sig iväg mot det fjärr
ran landet Elektrien för att lära sig allt
om denna underliga elementarparti
kel som gjorde att saker kunde blinka.
Väl framme började han så plugga
TET. Men det visade sig att allt inte
var frid och fröjd i Elektrien, det fanns
nämligen en ond trollkarl som hette
Riddar Kato och han hatade T ET. Han
hatade ämnet så till den grad, att han
hade förtrollat tavelbelysningen i
föreläsningssalen Ql. De stora fina
lampor som en gång belös tavlorna
var nu små discoljus, så eleverna såg
inte vad föreläsaren skrev och allt fler
började missa TETen.
För att göra saker ännu djäkligare
hade Riddar Kato lagt ännu en förET VAR EN GÅNG

bannelse: Den som missade T ETen
blev förvandlad till en skata och fick
cirkla runt i Elektrien skränandes Rid
dar Katos egna lära om elektronen:
"Syns inte! Finns inte!"
StURe tyckte det var faschineran... ,
fasiner.....hmmm, faszch ... , äh - intres
sant att ingen, trots hjältemodiga för
sök, hade lyckats göra något åt saken
tidigare så han gick till sektionsmötet
och blev vald till sektionens studieso
ciala representant för att ta upp kam
pen mot riddar Kato. StURe försökte
med alla möjliga fredliga medel att
övertala Riddar Kato att ta bort för
trollningen så att han kunde lära sig
TETen men det ville inte Riddar Kato.
Till slut blev StURe trött på detta och
gick och pratade med Herr Ordfö
rande. "Ta denna," sade den visa Herr
Ordförande och räckte StURe ordfö
randeklubban. StURe knallade upp
till Riddar Kato och dängde ordföran
deklubban i huvudknoppen på
honom, TJONG sade det. Sedan blev
Riddar Kato lite mer medgörlig och
trollade tillbaks den fina tavelbelys
ningen i Ql, sen levde alla lyckliga i
alla sina dar. (Om StURe sedan tog
T ETen förtäljer inte historien.)

Seminarium

Ny högspänningsgenerator re
volutionerar elproduktionen
med Mats Leijon, mottagare av
KTHs stora pris.
Sal E l och ljusgården Lind
stedtsvägen 3
fredagen den 20 november
1 998, k:1 12.00- 14.30
1 2.00 Lättare förtäring serveras
12.30 Presentation av pristaga
ren, Rektor Anders Flodström
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Disclaimer: Alla personer i berättel
sen är påhittade av författaren och om
du känner igen dig får du skylla dig
själv ... eeeh ... jag menar, så är det en
ren slump!

Kenneth Sundström

Från tanke till verklighet
Tekn Dr Mats Leijon, ABB
Corporate Research
Powerformer i kundperspektiv
Tekn Dr Kjell Isaksson, Vatten
fall
Högspänningsgeneratom ut i
världen
Tekn Dr Thommy Karlsson,
ABB Generation
Från ide ti11 innovation, Diskus
sion
Forskningsdirektör Harry
Frank, ABB Corporate Re
search
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Här ska raggas !
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Ta en djärv satsning och kandidera till en funktionärspost. Detta kan bli den avgörande händelse som du
har väntat på. Framtiden är din att forma! Vänta inte, kandidera nu!
Det är snart dags att kandidera till
Elektrosektionens funktionärsposter
och styrelse. Varför skulle just du vilja
kandidera? Funktionärer lägger ned
ett antal timmar av sina liv på att höja
trivseln på KTH. Detta enkom för att
alla ska tycka att det är både roligare
och trevligare att plugga här.
Systemet är inte unikt för Elektro
eller ens för KTH. Ideellt arbete före
kommer på alla universitet och hög
skolor. Det är bara det att vi på KTH
är extra bra på detta. Vi har en väl
fungerande organisation och kan
erbjuda en mycket hög service till
våra sektionsmedlemmar. Sektions
medlemmarna är ju för övrigt du och
jag, det är vi som drar nytta av funk
tionärernas arbete.
Funktionärer har dessutom roligt.
Att göra en insats för sina kurskam
rater ger förutom känslan av att göra

något bra också upphov till mycket
skoj. Funktionärer har alltid gott om
kamrater och behöver aldrig ha det
tråkigt. Funktionärer har roligt när de
arbetar. Funktionärer träffar många
nya kamrater. Sist men inte minst,
funktionärer belönas med ett riktigt
skojigt kalas. Denna fest är oftast gra
tis - tänk på det du!
Vad vill jag då ha sagt med detta?
Jo, ta chansen nu och förbättra din
livskvalitet under din studietid
genom att engagera dig som funktio
när. I december på sektionsmötet
skall samtliga poster inom sektionen
tillsättas. Det finns både hel och halv
årsposter att välja mellan, från ordfö
rande till strängare.
Som ordförande i valberedningen
skulle jag bli jätteglad om du hör av
dig till mig när du bestämt dig för att
kandidera. Du har hela november på

dig att välja en post som passar dig.
Jag ska göra mitt bästa för att se till
att du får göra den insats som du vill
göra. I varje årskurs finns en represen
tant för valberedningen. Prata med
honom/henne om du har några frå
gor. Dessa är:
1:an Anders Tillven
email: e98_ati
2:an !sabel Gauffin-Holmberg
email: e97_iga
3:an Camilla Hiertner
email: e95_chi
4:an Johannes Lindman
email: e95_jli

Johannes Lindman
alias Moby Dick

Telefo n : 08-789 70 00 I nternet: http://www. stud . s i f . se

Specialist?
I en komplex och accelererande värld är det omöjligt att kunna
allt. Det är nödvändigt att specialisera sig, samtidigt som det är
viktigt a tt förstå utvecklingen som skapar helheten.

SI F har si ktet i nstä llt på framtiden, men finns framför a l lt till för
att hjälpa dig här och n u . Vi beva kar och analyserar ständ igt
trender och förändringar i omvärlden för att skapa oss en så bra
helhetsbi l d som möj l igt. Men på dj upet koncentrerar vi oss i första
hand på a rbetsmarknadsutvecklingen i industri-, data- bygg- och
konsultbra nscherna.
Vi vet vad som krävs - och vi vet hu r vi kan hjä l pa dig utifrå n d i n a
individuella förutsättningar o c h önskemå l .
V i l l d u veta mer? Besök vå r hemsida p å i nternet, s å får du s e h u r
v i k a n hjälpa d i g att agera smart både idag och imorgon.

EilF=

SVENSKA IND USTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUN DET
-för individuell och i11dustriell 11tveck/ing-

Inte bara science fiction

Do you want to
become a guru?

In traditional Hinduism, gurus inherit their status. At Ericsson, gurus are made,
not bom. The opportunity to study, learn and lead is available to any qualified
engmeer.
Enterprise Solutions is looking for 1 2 aspiring gurus for its R&D Center in
Nacka Strand near Stockholm . To qualify, you must have Master of Science degree
and be interested in working with advanced tele/datacom technology. You must
want to work in an environment that offers continuous learning and development.
And you must want to take charge of your own career. The choice of pursuing a
career as a technical specialist or generalist is yours .
Qualified applicants will be offered six-month positions as technical trainees,
starting January 2 5 , 1 999. If selected, you will get specific product training and
an opportunity to work with ongoing projects in product development and solu
tions integration. Once the training is completed , you'll be able to choose from a
number of opportunities available in our global company.
If a career in a global company that offers continuous learning and devel
opment in an international environment appeals to you, fill out an application at
www. ericsson. se/SE/jobbforum/ before November 2 3 , 1 998. Or send a copy of your
resume to our partner in the selection process : Manpower AB, Ulrika Martinius,
P.O. Box 646, SE- 1 1 3 82 Stockholm. If you have any questions, call Ulrika at
08-7 36 29 47 .
Remember: Gurus are made, not barn.

Ericsson Enterprise Solutions
EN/LZT 102 3062 RA

ERICSSON
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Sanna historier

Fysi kproblem

E

i termodynamik
gav sina avgångsstudenter
som hemtentamensuppgift
en enda fråga: Är helvetet exotermiskt (avger värme) eller endotermisk
(absorberar värme)? Bevisa din teori."
De flesta studenter hänvisade till
Boyles lag - gas kyls av när den
expanderar, och värms upp när den
komprimeras - eller någon liknande
lag. En student skrev dock följande:
N P RO F E S S OR
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"Först och främst måste vi veta hur
helvetets massa ändras med tiden. Vi
behöver alltså veta hastigheten av hur
många själar som anländer till helve
tet och i vilken hastighet de försvin
ner därifrån. Jag tror vi kan anta att
när en själ väl kommit in i helvetet så
kommer den inte därifrån. Alltså,
inga själar lämnar helvetet.
När det gäller antalet själar som
anländer till helvetet behöver vi titta

på världens alla olika religioner. En
del av dessa religioner säger att då du
inte är en anhängare av just deras reli
gion så kommer du att sluta i helvetet.
Eftersom det är fler än en religion som
säger så, och eftersom människor inte
är anhängare av flera religioner samti
digt kan vi anta att samtliga männis
kor och själar kommer att hamna i
helvetet. Med födelse- och dödstalen
som vi har i dag kommer antalet sjä
lar i helvetet att öka exponentiellt.
Nu måste vi räkna in ändringar i
helvetets volym då Boyles lag säger
att för att temperatur och tryck i hel
vetet ska kunna hållas på samma
nivå, måste helvetets volym öka då
nya själar kommer till. Detta ger oss
två möjligheter:
1. Om helvetet expanderar med en
mindre hastighet än den hastighet
med vad det kommer till nya själar,
kommer temperaturen och trycket i

helvetet att öka tills hela helvetet bra
kar loss.
2. Om helvetet å andra sidan
expanderar med en högre hastighet
än den hastighet med vad det kom
mer till nya själar, kommer tempera
turen och trycket att sjunka tills
helvetet fryser till is.
Så vilket stämmer? Om vi tar med i
beräkningen den grundprincip som
gavs till mig av unga damen Therese
Banyan under mitt första universi
tetsår: "Helvetet kommer att frysa till
is innan jag går till sängs med dig"
och sedan tar in det faktum att jag
fortfarande inte haft några fram
gångar i att förverkliga en sexuell
relation med henne, faller möjlighet
nummer två, och därför är helvetet
exotermiskt."
Denne elev fick den enda femman i
klassen.

Löstipset
Funktioner av en variabel
av Leo Ullemar
Detta är den spännande historien
om x, som kan anta oändligt många
skepnader, och läsaren gäckas stän
digt i sina försök att avslöja x:s rätta
identitet. x reser genom funktionernas
farofyllda värld, och upplever många
äventyr. Efter att med knapp nöd ha
undgått att bli krossad av en hop
ningspunkt, blir x både deriverad och
integrerad, och tvingas gå i limes, där
lille epsilon blir en vän i nöden. Med
nya krafter från oändligheten kan så x
fortsätta sin resa, och där lurar de
sammansvurna, Taylor och Mac
Laurin, och deras dresserade stora
ordon. x tvingas utkämpa en kamp på
liv och död mot dessa monster, som
försöker sluka hans potens. Halvdöd
tas x om hand på det berömda sjuk
huset !'Hospital och får tillfriskna där.
Undder konvalescensen får x lära sig
grunderna i över-, under- och beskatt
ning. Till slut skrivs x ut, och får med

sig Leibnitz sats att ta vid behov. x
inser att resan konvergerar, och via
krökningscentrum slutar den lyckligt
i de generaliserade integralernas för
lovade land, där Cauchys konver
gensprincip till slut återfinns.

Funktioner av flera variabler
av Leo Ullemar
En direkt fortsättning på x:s även
tyr, med de tillförs nu nya dimensio
ner som läsaren aldrig kunnat ana. x
möter här y och z, och de tre vän
nerna ger sig ut i världen. Under
tiden har fienden fått tillgång till ett
nytt, fruktansvärt vapen - differentia
len. Denna hemska uppfinning blir
nästan vännernas fall, men de lyckas
tillämpa differentialen geometriskt,
och överlever. Efter att än en gång ha
besegrat den onde Taylor, står de tre
hjältarna plötsligt öga mot öga med
multipelintegralerna. I den strid som
uppstår dukar z under, men x och y
undkommer, och genom en variabelt-

ransformation lyckas de anta nya
identiteter. När de så deriverat de
sista integralerna når de till slut lik
formig konvergens.

Inledande kurs i matematik

av . . . . gissa . . . ja, just det!
Har med rätta kallats Ullemars "Sil
marillion". Här berättas om deriva
tornas och integralernas ursprung och
om orsakerna till deras eviga kamp.
Man får veta hur x för första gången
mötte vektorerna, och med deras
hjälp fann de komplexa talen och
deras ledare, den diaboliske i, som
alla trott var rent imaginär. Slutkapit
let, där x avslöjar den listiga intrigen
med ett bländande induktionsbevis,
är en av de mest förbluffande upplös
ningar en bok i denna genre någonsin
haft.
Saxat ur Emissionen 4, 1985, som i
sin tur saxade ur den första d-buggen
någonsin.
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Leve Revolutionen !
Efter gårdagens lysande revolution har Elektrien fått en ny bemärkelsedag, DKS.

D

KS, Den Konglig Självständig
hetsdagen, kommer att
varje år den 29 oktober att
firas med bobbel och kanondunder
till minne av den lyckade andra revo
lutionen, då vi avsatte de schlemma
rektor Janne "Loffe" Carlsson. Revo
lutionärerna är vid ett strålande
humör och kommer i allframtid att
förbliva sådana.
Förrutom de kämpande fotogra
ferna Joar Jacobsson och Marielle

Mähl fanns där också
lande:

Talargeneralen Thord Schibler

regnets por

Kongl. Kalle Becker ÖSK em2
Kongl. TalarGeneral
Thord Schibler ÖSK em
Kongl. Petra Barkeby
Kongl. GlasGeneral Johan Eng
Kongl. BobbelGeneral
Klas Johansson
Kongl. Martin Andersson
Kongl. FyrverkeriGeneral. Patrik
Lahti
Kongl. Marcus Larsson
Kongl. Christin Wendel
Kongl. BatteriGeneral
Björn Carlsson

Kongl. Johan Ribrant
Kongl. Ove Lundfeldt
Kongl. Anna Hammarwall
Kongl. Maria Torpo
LEVE REVOULTIONEN!

Thord
PS.
Vi valde att inte införa en ny tidräk
ning då det inte är så kul att ha vårbal
på hösten! DS.
Elektrien, 29 oktober u. n. a. 101011

Denna dag!
Kamrater!
Vi har samlats här > vid de sclemma Q-husen, denna dag.
Denna dag som borgar för en ljus framtid med lycka och
framgång för alla deltagande. Denna dag som markerar
slutet på inskränkt otolerant vanstyre a\· den sclemma
.Janne " Loffe': Carlsson.
Denna dag, den 29 oktober uti nadens år 101011, som
vi alla kommer att minnas; med stolthet, då vi visade
Yåra. sanna känslor, med glä.<lje, <lå vi firade öxgå,ngen
av rektorn. Vi kommer även att minnas denna dag med
ofantlig excellens då det var vi, kamrater, vi som avsatte
rektorn Janne " Loffe" Carlsson.
Låt oss nu gemensamt utbrista, den sedan U r -Osquars
strålande tids oavgjort högsta önskan; "Rektor! Äntligen!
Leve den nye Rektorn.n Ty Ur-Osquar har sedan unnin
nes tider vetat att denna revolutionens dag skola kom
ma och har genom oss, kamrater, absolut utan tvekan
förberett tillfället att, denna dag, avsätta rektor i dess
avklingande form , Janne " Loffe:' Carlsson.
Lilla Manasse: KABOOOOOOOM!!!
Minsann, kamrater, en ny era har inletts. En era av fröjd
och välgång. Må alla tvivel nu vara intet och träd fram i
den strålande framtiden. REVOLUTIONEN LEVER'
SKÅL'
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Rockintervju

Roger Karlsson
Emissionen har intervjuat Roger Karlsson, före detta sångare och
låtskrivare i gruppen Tuk Tuk Rally, numera soloartist.
EMISSIONEN: Du har varit med i
gruppen Tuk Tuk Rally, som gav ut tre
CD, och sedan har du givit ut en egen
solo-CD. Hur skulle du beskriva din
musik för någon som aldrig någonsin har
hört dig?
ROGER KARLSSON: Åh... nu
kommer vi till dilemmat man alltid
får när någon frågar vad man spelar
för musik. Jag tror att jag spelar gan
ska traditionell musik egentligen,
men om det är något som sticker ut i
det jag gör - vilket jag inte är säker på
att det är - så är det nog att jag försö
ker få fram mycket energi i det, men
sedan... Jag tänker sällan när jag gör
låtar, utan jag går hemma som i ett
epilepsianfall
eller
någonting ...
(skratt). Om något av det kommer
fram så är det bra. Som sagt, jag försö
ker tänka så lite som möjligt när jag
gör låtar och sådär.
EMISSIONEN: Det senaste året har

du gjort demoinspelningar av ett tjugotal
låtar. Hur tycker du att du har utvecklats
som låtskrivare de senaste åren?
ROGER: Jag vet inte... det är nog
mera texter i så fall. Som sagt, låtar
bara gör jag, det blir vad det blir. Tex
terna har jag nog försökt hitta någon
kärna i vad jag egentligen vill berätta
om och som jag vill uttrycka.

EMISSIONEN: Vilka tre låtar tycker
du är de bästa du skrivit och vad är det
som är så bra med dem, tycker du?
ROGER: Det måste nog bli någon
från "Luftballong" i alla fall. Det
känns som om det var där man lärde
sig att göra låtarna på ett sätt som låg
en naturligt. Kanske låten "�uftbal
long" hör nog dit. Menar du låtmäs
sigt totalt sett, både text och musik?
EMISSIONEN: Ja, just det.
ROGER: (funderar) Man vill ju
säga det där som du fick nu, för det är
det senaste, men det vet jag inte...
..."Vaduville" tycker jag är en gan
ska bra låt. Det var två låtar...
Jag gillar det du fick där, jag körde
den på 44:an, "En Gång Till" heter
den. Den är lite kul textmässigt, den
är inte så jävla deppig som det jag
brukar göra.
EMISSIONEN: Har du skrivit tre
låtar som du inte tycker är så bra då?
ROGER: 0 ja! (skratt) Nu börjar vi
snacka... ! Nej, men det är mycket från
"Eurodisco"-skivan med Tuk Tuk.
Den var konstigt gjord, gjord under
stress och på fel sätt och vi var inte
riktigt tighta ihop där. Vi visste inte
hur vi ville göra saker och ting. Jag
kommer knappt ihåg vad jag gjorde
för låtar, men det finns mycket skit på
den! (skratt)

EMISSIONEN: Berätta lite om ditt
låtskrivande - bygger det på "flit och
EMISSIONEN: Dina texter ger oftast
rutin" eller på inspiration? Hur går det intryck av att vara väldigt personliga och
till, från det att du får en ide till att du självbiografiska. Är det inte utlämnande
att framföra dem på scen inför ett antal
har en färdigskriven låt?
ROGER: Det beror lite på. När jag främlingar ?
ROG ER: Nja, fast där ligger nog
gjorde skivan så hade jag en extrem
tidspress. Det blev bestämt att jag lite charmen i att spela live, för jag är
skulle få göra skivan ganska kort inpå ganska blyg som person egentligen.
att den skulle spelas in, plus att jag Det har jag märkt när jag börjat
pluggade på Komvux, så det blev väl plugga nu, jag tycker inte om nytt
digt konstruerat och tvång och så där. sällskap och sådär. Men det blir något
Den här demon - det där du har hört, suggestivt när man spelar inför folk
det jag skickade till dig - det är väl och man gör saker som är riktigt perdigt sådär bara kommit liksom, på sonliga och det blir lite läskigt. Men '
g�und av att det funnits tid.

då blir man lite kaxig och växer samti
digt, man spelar någon roll.
EMISSIONEN: Blir det en roll du

spelar när du står på scenen?
ROGER: Ja, det är det nog mycket.
Det är ingen roll när man gör låtar och
när man skriver det, men visst fan
spelar man teater och apar sig lite när
man står på scen. Jag gör det i alla fall,
jag vet inte hur det är för andra.
EMISSIONEN: Men kanske är det så
att du känner dig lite blyg, du får chansen
där ?
ROGER: Jo, för det är många som
känner mig som speciellt i början när
jag känner folk, då kanske de går och
kollar på någon spelning och blir för
vånade, "det där var ju inte du!". Fast
jag vet inte vem som är mest jag, när
jag står på scenen eller i andra situa
tioner.
EMISSIONEN: Vad tycker du om
Tuk Tuk Rallys skivor idag, med några års
perspektiv ?
ROGER: Jag är nog nöjd med det
mesta utom "Eurodisco" som jag är
nöjd med några låtar sådär, absolut
inte som helhet. I övrigt... "Luftbal
long" är jag jättenöjd med, det var bra
då liksom. Den kan jag lyssna fortfa
rande på utan att reagera negativt.
Sedan gillar jag den här sista vi
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gjorde, "Då Å Nu"-skivan, det blev en
värdig avslutning på något sätt.

EMISSIONEN: Var den tänkt som en
avslutning eller hade ni tänkt fortsätta?
ROGER: Nej, det var inte tänkt
som det, men jag tror att det fanns
undermedvetet hos alla. Vi kom inte
så mycket längre.
EMISSIONEN: Jag tänkte komma in
på ämnet titlar... Tuk Tuk Rallys andra
skiva hette "Eurodisco" och din solo-CD
hette "Veckans Babe". Vad ligger bakom
de här titlarna?
ROGER: Jag är fantastiskt dålig på
att hitta på titlar! "Eurodisco" var nog
bara något ordbajseri, vi kom inte på
något. "Veckans Babe" var... när vi
spelade in skivan, det var just när
Expressen började med det här tredje
siduppslaget "Veckans Babe". Det var
så jävla fånigt tyckte vi.
EMISSIONEN: Då måste jag fråga...
vissa skivor som artister gör har en titel
som inte har ett dugg med låtarna att
göra, vissa har namnet på någon av
låtarna, vissa följer någon sorts tema och
temat beskrivs av titeln...
ROGER: Fast jag tyckte ändå att
"Veckans Babe", det går ihop lite med
den skivan. Den skivan känns rätt...
den skrevs under en kort period och
jag tyckte att den blev rätt bra. Det var
rätt ärligt i alla fall och då kom den
där titeln som en "tvärtom"-titel lik
som. Någonstans hänger det ihop
tycker jag. "Eurodisco" hänger inte ett
skit ihop med hur det låter.
EMISSIONEN: Hur kommer det sig
förresten att "Veckans Babe" blev en
soloskiva och inte en Tuk Tuk-skiva?
ROGER: Vi gav ju ut rätt mycket
med Tuk Tuk, det kom singlar stup i

kvarten och någon skiva så där varje
år. Det blev nog någon mättnad där. I
början, när vi gjorde "Luftballong",
då fanns det en nerv i det, alla tyckte
det var så jävla kul. Vi blev bort
skämda på slutet tror jag. Sista sing
eln vi gjorde... det blev en mättnad, vi
var så nöjda på något sätt. Det blev en
slentrian. Sedan snackade jag med
Johan (Johansson) som spelar trummor
(på "Veckans Babe") och han var jätte
sugen på att göra någonting. Det föll
sig naturligt. Skivbolaget tyckte att
det lät kul, de hade pengar just då.

EMISSIONEN: Din första solosingel
hette "Dansar så dåligt". Syftar perso
nerna i texten på några verkliga förebil
der ?
ROGER: Nej, det var en sån här
text som det var svårt att hitta på en
text till låten. Det är väl en lite allmän
giltig text, jag tror de flesta har lite av
de där sidorna i sig.
EMISSIONEN: Sedan mot slutet av
-95 tog ni upp Tuk Tuk Rally igen. Var
det svårt att gå tillbaka till att vara
gruppmedlem efter att ha varit soloartist?
ROGER: Ja, jag tror det var svårt
för bandet i alla fall. Leffe - trummi
sen - hade hoppat av och vi var så
tighta kompisar i Tuk Tuk, ett kompis
band sådär, och när Leffe hoppade av
blev det lite konstigt.
EMISSIONEN: Ni ersatte aldrig
honom, eller... ?
ROGER: Jo, det gjorde vi, det var
flera olika trummisar vi hade. Det var
liksom... skulle Tuk Tuk hålla på var
det vi fem som varit med från start.
EMISSIONEN: Sedan upplöste ni
Tuk Tuk hösten -96. Kom det bara plöts
ligt att "nu vill vi sluta" eller hade det
växtfram ?
ROGER: Sista sommaren var det
läge att sluta. Vi spelade på lite festi
valer och det kändes inget fräscht.
EMISSIONEN: Med Tuk Tuk Rally
så spelade ni på Visfestivalen i Västervik
och på Hultsfredsfestivalen i Småland.
Hur var de spelningarna?
ROGER: De var bra båda två. Vis
festivalen var första stora festivalen vi
gjorde och det var jättenervöst. Det är
en rätt "präktig" festival, det finns
sådana traditioner där. De har hållit

på i 20-30 år och så kommer vi och är
tjänis med Lasse Berghagen och alla
som springer runt där i logerna. Så
det kändes som "här kommer vi, lilla
punkbandet", det var jättenervöst.
Ulla Skogh var konferencier, hon kom
fram och skulle snacka, hon var dyng
rak. Det var verkligen coolt, vilket
proffs det är. Sedan när hon gick upp
på scenen då var hon jättebright. Det
var en syn.
Hultsfred var kaos för då glömde vi
hälften av utrustningen i replokalen,
som vi inte märkte förrän vi skulle
börja soundchecka. Så det blev jätte
kaos, folk fick löda om grejer åt oss
och vi fick spela på reservgrejer. Det
kanske var bra, för då släppte nervo
siteten.

EMISSIONEN: Hur mycket folk var
det på Hultsfred?
ROGER: Det var jättemycket. Vi
var på lilla dansscenen, det tar bara
700 pers, men det var 2500 där. Det
var jävligt kul. Jag vet inte om det var
en så bra spelning, men det blev en
väldigt bra stämning.
EMISSIONEN: Du har även gjort
spelningar på till exempel Kafe 44 med
lite mindre publik. Är det svårare eller
lättare ?
ROGER: Oo, jag var jättenervös när
jag spelade där senast. Det är jättes
vårt att spela när det är så lite folk.
EMISSIONEN: Är det en besvikelse
att man inte får mer folk?
ROGER: Nu var det nog det. Det
var synd, en månad innan körde vi på
Tre Backar och då var det ganska
mycket folk. Då hade man nog räknat
med att det skulle vara det där också,
fast det var en tisdag och så... det är
sånt man får ta.
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Roger Karlsson
kul att göra en spelning någon gång
och bara köra supersoft. Jag vet inte...
man är nog lite konservativ där, man
är uppväxt med punken och tror att
det måste vara så mycket fart och
action hela tiden.

EMISSIONEN: Vad tycker du känne
tecknar en bra spelning?
ROGER: Jag tror det är när man
liksom kan "speeda" sig själv. Man
ska nog vara nervös för en spelning
egentligen. Man får en kick av den
där nervositeten på något sätt, för det
tror jag att publiken märker. Det blir
en kommunikation mellan en själv
och publiken som inträffar ibland, då
och då. När vi körde i Uppsala - du
var väl och kollade? (SW: Ja, just det)
och det var jättelite folk i början och
, sedan var det ganska mycket folk mot
slutet, då uppstod det någon sorts
kemi i det tysta på något sätt. Jag vet
inte vad det var, men den hade något
extra.
EMISSIONEN: Vilka är det som är
musiker i ditt liveband nu?
ROGER: Det är Tony (Österman,
gitarr) från Åka Bil och så är det Kjelle
(Alinger, klaviatur) som är med på ski
van. Men han är inte med alltid, han
spelar så mycket, men så ofta det går.
Stipen på trummor och Åke Noring
på bas. Han spelade med ett band
som hette Rolands Gosskör förr. Och
Calle från Tuk Tuk är med ibland.
EMISSIONEN: Hur bestämmer man
låtordningen, är det typ "inte för många
ballader" och så?
ROGER: Ja, det är lite så. Samti
digt... vi har snackat om att det är lite
fånigt också. Man tror att om man kör
en lugn låt måste man köra några
snabba, för annars somnar publiken.
Jag tror inte det är så viktigt. Det vore

EMISSIONEN: Men Tuk Tuk Rally
började som ett mer akustiskt band - var
det någon sorts reaktion mot det här med
snabbt tempo och det?
ROGER: Det var ju den där tiden
när Traste Lindens Kvintett och Pers
sons Pack och alla de där som man
tyckte lät rätt ballt, att det inte måste
vara ösigt hela tiden med <listade
gitarrer och sånt där. Så det var väl ett
slags experiment, plus att det nog lig
ger lite i mitt sätt att göra låtar egent
ligen, det är något sorts visa
grunden. Det passar mig liksom.
EMISSIONEN: Du har nu ett tjugo
tal nya låtar. Hur kommer du att välja
sedan när du spelar in din nästa CD?
ROGER: Det blir nog lätt att sålla...
EMISSIONEN: Jaså ? ?
ROGER: Nej, men jag har nya
musiker nu och musiker har alltid så
olika sätt att lira, vad som passar
deras spelsätt och så. Det blir nog
mycket att man kör det som funkar
ihop. Men det är några av de där
låtarna som känns självklara för mig.
EMISSIONEN: När tror du att din
nästa CD finns klar ?
ROGER: Vi ska försöka skicka den
här (demon) ganska mycket nu och
det blir om man får något nytt skiv
kontrakt. Det går inte på Beat But
chers, de har inga pengar så det är
ingen ide. Vi får se... man får väl lik
som tjata.
EMISSIONEN: Vilka förväntningar
har du av ett skivbolag som du vill jobba
ihop med ?
ROGER: Det som har varit fördelen
med Beat Butchers är det att man fått
frihet att göra vad man vill, det är jät
teviktigt. Så det vill man ju ha någon
som är lik det. Sedan att man inte blir
jättelågt prioriterad. EMI till exempel
har man hört skräckexempel om, de
kan spela in en artist och sedan ligger
skivan i träda i två år och sedan är det
inget roligt att ge ut det. Att man får

ge ut det rätt fort och att man får så
mycket frihet som möjligt.

EMISSIONEN: Stig Vig recenserade
en gång en Dag Vag-skiva och gav den
betyget fyra av fem med motivationen att
om han gav den fem så skulle han inte ha
något att arbeta för i framtiden. Är det så
för dig också, att målet är den perfekta ski
van ?
ROGER: Nej, det är det nog inte.
Men det är så att när man gör en ny
skiva så vill man att den skall vara
bättre än den gamla. Ja det är klart i
och för sig, man vill vara nöjd med
varje låt man gör, men varje skiva
lever lite sitt eget liv. Man sneglar nog
mest mot vad man gjort och vad man
vill göra efteråt. Det känns ofta i
magen om man gjort en bra låt, som
man själv tycker är bra.
EMISSIONEN: Hur mycket betyder
det vad närstående som familj och vänner
tycker om din musik?
ROGER: Det är viktigt. Om de
backar upp en och tycker att det är
bra, då tycker man att man kommit en
bit på vägen. Morsan lyssnar jag
mycket på, för det märks när hon inte
tycker att det är bra, för då säger hon
inget. När hon tycker att det är bra så
säger hon det. Samtidigt ska inte mor
san tycka att allt är bra, då är det för
smörigt...
EMISSIONEN: Hur mycket betyder
det vad fans tycker om låtar ?
ROGER: Sånt är skitviktigt.
EMISSIONEN: Får du mycket
respons från dina fans?
ROGER: Ja, ganska. När man spe
lar är det mycket folk som kommer
fram. Det är kul, jag tänker inte så att
folk kommer och lyssnar på det jag
gör. Jag gör det jag gör, sen tänker jag
inte så mycket mer på det. Men sen
kommer folk fram och ska snacka och
kan låtar, det är ju skitkul. Med Tuk
Tuk, när vi körde i Hultsfred, där kom
alla från alla håll och kanter ute i lan
det och då kunde alla texterna och då
var det jäkligt kul.

Stefan & Olof
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Klimatkontrast

Så genant

I I I

Brukar du ramla i snöhögar, halka på bananskal eller trampa i det berömda och ack så
förrädiska klaveret? Misströsta inte! Världen av full av pinsamma händelser och människor.
Acceptera dig själv som det skämt du i verkligheten är!

S

v1 DÅ kommit in i den
underbara hästperioden då
kvällarna börjar vid tretiden
på eftermiddagen och morgonen bör
jar mitt i natten. En ljuvlig tid med
häststormar, regn, rusk och annat som
gör livet värt att leva. Så småningom
kommer förhoppningsvis snökristal
lerna nedsinglande från himlen och
jag behöver ju knappast påpeka att
jag ser fram emot detta. Julen med till
hörande tända ljus, Arne Weise och
julklappar är också osedvanligt
mysigt. Arne Weise i sig är inte mysig
men ni förstår säkert vad jag menar.
Så egentligen kan man kanske säga
att vi har gått in i den s k mysperio
den. Helt enligt undertecknad.
T änk att få stanna inne någon rus
kig, mörk dag och krypa upp i någon
stor, varm fåtölj och kanske läsa en
ruskig, mörk bok? Lite varm choklad
är inte helt fel i en sådan situation.
Apropå situationer så tänkte jag prata
lite om pinsamma sådana. Jag inbillar
mig att alla någon gång i livet hamnar
i någon pinsam och jobbig situation.
Dock kan jag inte låta bli att undra
huruvida det inträffar oftare för vissa
av oss.
Mig händer det med jämna mellan
rum och jag har lärt mig att leva med
det. Det brukar i och för sig inte
handla om några större incidenter
men likväl så kan det vara upphov till
viss förbittring. På detta plan är det
en fördel att tillhöra äen kvinnliga
delen av befolkningen. Skulle något
pinsamt ha yttrats och man helst av
allt vill försvinna så finns det några
små men handfasta och ytterst effek
tiva tips att använda sig av.
Det första man kan pröva är att le
stort och gärna skratta lite intelligens
befriat. Detta ger motståndaren - de
runt omkring som gärna vill håna dig
lite - en uppfattning, förhoppningsvis
felaktig, av att du är lite allmänt för
virrad och hamnar i dessa bryderier
Å HAR
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ofta. Sedan är det en helt annan
femma att du faktiskt befinner dig i
dagdrömmarnas land nästan jämt.
Följaktligen kommer de att ignorera
händelsen i sig utan att för den skull
avskriva dig som den idiot du är.
Du har alltså på ett smidigt sätt fört
händelserna förbi det stopp som van
ligtvis brukar inträffa i dessa sam
manhang. Jag tror inte att denna
metod är lika effektiv för den manliga
befolkningen men det skadar ju aldrig
att pröva.
Något som man ska försöka und
vika är att bli alltför förlägen. Detta
fenomen kan man tillskriva eventu
ella nackdelar av att tillhöra det
kvinnliga släktet då jag tror att det
förekommer mer frekvent där. Det
finns ingenting som är så avslöjande
och förvärrande av situationen som
att försöka ta hem första priset i täv
lingen "tomat-look-alike". Det finns
heller ingenting som är så uppskattat
av motståndarsidan. Men för all del,
den allra bästa lösningen på dessa
"problem" är ju faktiskt att försöka
skratta lite åt sig själv och inte ta sig
själv på för stort allvar, som det så fint
heter.
Trots det kan det vara lite svårt att
slå an en käck och munter ton när
man precis har halkat på väg ut ur

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.

bussen med 350 åskådare som plöts
ligt har förvandlats till ett enda stort
öga och en enda stor tankebubbla som
säger "Det där måste ha gjort ont men
hon ler ändå".
Det som jag brukar tycka är mest
enerverande i dessa situationer är att
alla drabbas simultant av stmnhet.
Varför är det så sällan som någon vän
lig själ kommer fram och frågar hur
det gick? Upprörd. Det är vad jag blir.
Det är väldigt kul och intressant att
se hur människor runt omkring oss
handskas med liknande händelser.
Vissa människor skrattar till åt sig
själva och de små snedsprång man
råkar ta. Andra blir arga och gör utfall
mot en intet ont anande omgivning.
Ytterligare en grupp försöker att låt
sas som om det var någon annan som
gick ner i spagat på trottoaren.
Visst, vissa saker kan man inte rå
för men det finns även många situa
tioner som man hamnar i enbart på
grund av att man låter handling gå
före tanke. Jag skulle kunna ge en hel
del utmärkta exempel på hur fel det
kan bli när man är impulsiv som jag
men jag måste ju ha någonting att
skriva i nästa nummer, eller numret
efter det, eller ...

Alexandra

Välkommen till

Restaurang

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

P

Nu är det kallt. Här kommer något för att värma upp den som känner sig frusen.
Å

SAVAN N EN behöver man
mat för dagen. Kanhända
man får sin granne i magen.
Den snabbe och sluge får kräset välja
men den saktfärdige får ofta blunda
och svälja. I savannens köttdisk krävs
taktik, den ene raggar vilt, den andre
smaskar lik. Zebran och gasellen vill
ej se blodet flöda, på grund av etnisk
bakgrund avstår man från att döda.
Andra väljer att lugnt vid sitt favorit
träd beta, eller ta det gröna för att inte
bli svulstiga och feta. Ofta får man
dela sitt dagliga bröd, särskilt om
man jagat i överflöd. Savannens char
mör får upp en bra sniff, -så snart hon
dör blir hon en bra biff. En kyss blir
ett nafs, ett nafs blir en tugga, sen är
det bara att in på middagen hugga.

Sol stekande sol

Vid kräftans vändkrets gassar solen.
Och hela djuruppsättningen samlas
vid poolen. Inte för att min vän geo
parden brukar klaga, men ingen i en
sådan bastuvärme orkar jaga. Dröm
mar fylls av snö och is, men den enda
trösten är en högtrycksbris. Flodhäs
ten funderar på semester i monsunen,
när han gyttjebrottas med en noshör
ning i lagunen. Lejoninnan muttar: Dunsta ditt snabelfläsk, dig och ditt
släkte byter jag helst mot en kall läsk.
Ödesdigert då man av eld ser röken,
ty det enda som då återstår är öken.

SKIDRESAN 99
en 14:e januari åker vi, ett gäng
nösugna teknologer och andra
glada skid/brädåkare ner till V AL
il'HORENS i Frankrike. Priset är
ndast 2600:- för resa och boende.
N'i kommer bo i lägenhetshotell i
, nslutning till backen.
ör dig som ännu inte har anmält

Möte i mörkret

När de flesta andra gått i säng samlas
savannens mörka och otäcka gäng.
Det är sömniga flugan, malaria myg
gan, tarantella och Palle parasit som
samlas till möte bland de andras
avträde och skit. -Nu får det vara nog,
vi står inte ut. Storlekens betydelse
måste få ett slut. De stora och fläskiga
måste ner, ända tills de står på bara
knän och ber. De endast av vår lort får
beta, då blir de minnsan inte så stora
och feta. Vår arme utrustas med sjuka
effekter för att som mål ge rättvisa åt
alla insekter.

Av värde vid vändkretsen

Det kostar att vara elegant, särskilt
om man är en noshörning eller en ele
fant. Alla vet att honor och tjuvskyttar
letar efter kolossen med häftigast
betar. Schysta spiror är i elfenben och
långa, gärna sådana som sina konkur
renter kan stånga. En gourmet önskar
sig gärna, både struts, kollibri och en
gorillas hjärna. Geopardpäls till frun
och guld till tand hämtar man ibland
från detta exotiska land. Även djuren
dör i striden, om makten, äran och
tiden.

Savanngasque

I afton är det savanntillställning med
dans, under månens och stjärnornas
glans, flora och fauna samlas till fest,
här umgås man fredligt... mest. Lejo
net gav sin bordsdam, antilopen, en
kyss, vänta satt hon inte där nyss?

Frekvensschakalen ser en ny Vid vat
tenhålet hör man ett plaskande
"SKÅL", elefanten har druckit mer än
han tål. Hyenan nafsar efter vildsvi
nets svans, jagad av ormen som vill
fråga chans. Ryktet sprids att nån'
badar naken, tjugo rusar dit för att
bekräfta saken. Gamen klagar "Det e'
ju inge' drag, syrsor schysta, spela
Deaf metal ett tag!". Giraff med struts
slingrar hals om hals, har redan dan
sat tango till "Blommornas vals". Syr
sor spelar nu serenaden, hettan avtar
sakta med passaden. Geoparden som
nar i min famn, lycklig är han att vi
fann varann. Natten, den är under
bart lång, varar ända till nästa festsä
song.

Diana Du Rietz, [dyrieh]

dig finns det fortfarande möj
lighet. Hör av dig till skid
resan@e.kth.se så snart som
möjligt.

väg till krogen och ta 11ågra öl, titt
på skidfilmer mm. ALLA ··
välkomna, inte bara ni som ska
med på resan !

SKIDPUB
Den 1 3 :e november 1 9: 00 är det
dags för skidpuben. Kom förbi
1 2:an efter föreläsnigen eller på

VI

S E S I P I S TE N !

Reseledarn
Marcus & Maria
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Nu är det slut

Nu är det dags att boka Din biljett till en av
elektros större begivenheter denna höst:
Elektro

Philmfestival
För info och bokning:
http://www.e.kth.se/,-e,97_uka/hemsidor/philmfestival.html
Philm unå 101010
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elogen
Sök elogen

Efter en väl genomförd audition med mycket bra resultat kan vi konstatera att elogen
nu nästan har en komplett skådespelarensemble. I övrigt har elogen nu börjat växa så
att det knakar i fogarna. Så skynda och anmäl dig genom att skriva upp dig på elogens
anslagstavla, prata med någon av oss i elogen eller maila till: elogen @e.kth.se.

Club eloge

Sedan får ni självklart inte missa Club eloge i tolvan fredagen den 20:e november.
Club eloge kommer att dra igång under eftermiddagen/kvällen. För er som inte skall
gå på elektro Philmfestival, kom och festa i tolvan under kvällen och för er som skall
gå på elektro Philmfestival, kom och festa i tolvan direkt efter festivalen och fortsätt
in på natten. Club eloge kommer att erbjuda på underhållning i form av Irländsk
steppdans.
Elogen

Hört i Q:

-Hur får man en sån där fjång då?
Håkan Löfgren skriver historia.

Adressändring

Susanne Celper
Nortullsgatan 36, 5 tr
113 45 STOCKHOLM
tel 33 84 71
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Det ryktas att . . .
... PR har gruppsex med mopparna 0430.
... Johan Eng förstår när man inte får upp den när man har gruppsex.
... Fjonsson vill att hestorieskriften ska tillägnas Cajsa-Lisa Ejemyr.
... Hela teknis vet att Hanna är ootroligt snygg!
... det finns fler bimbos än någonsin bland e98orna.
... Gabbe är tråkig i bingo.
... datafolk våldgästade handikapptoan med en blindkäpp och en avsågad
rullator.
... neandertalarna tar över.
.. . Misse o Uffe går på toa tillsammans.
... där blir det nej ... bestämt N E J !
... Christian hade blodiga kalsonger efter PR-internköret ...
... EKC har beställt 20 exemplar av AAEF's kompendium "Dags att lägga om
kursen!".
... Jag har nåt kul att skriva här ... Men det har jag inte.

Professiona l
development

G l o ba l o p po rtu n ities
I n n ovative e nvi ro n m e nt
Respo n s i b i l ity fro m sta rt

We give you the tools for professional development,
but you create your own future !
K o n t a kt a :
j e p p e . s t r a m b e c k @ a t l ascopco . c o m
fred r i k . m o l l e r @ a t l a s c o p c o . c o m

