Atlas Copco Tools är världens ledande tillverkare
av verktyg för industrin.
Nu söker vi mer av det material som givit oss vår
ledande ställning.
Men det vi söker är knappast någon hårdvara.
Vi söker kompetenta medarbetare som hjälper oss
att interagera och skapa bättre relationer med våra
kunder. Som hjälper oss att bättre förstå våra kun-

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigurd@atlascopco.com
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Hur funkar det?

G
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Hmm, Emissionen .. ? Vad är det för nått?

du h�r just lagt
vantarna pa nummer
fem av Emissionen,
Elektrosektionens i särklass
bästa tidning. Håll i den hårt så
att inte någon annan snor den.
Emissionen kommer ut med
åtta nummer per år och totas i
huvudsak ihop av oss emitteu
rer (se figur 1). Det är vi som
sätter ihop tidningen och vi är
även skyldiga till en hel del av
artiklarna. Det är däremot långt
ifrån alla artiklar som är skrivna
av oss, något som du kanske
märker i det här nummret.
Men varför berättar jag allt
det här egentligen? Jo jag tänkte
att alla nyblivna elektriker ska
bli lika "emissionskunniga" som
den redan trogna läskretsen.
RATTIS,

I vår enkät som vi delade ut i
våras visade det sig att inte
mindre än 74 % av de tillfrågade
läste emissionen varje nummer.
Mycket smickrande. Jag vill
passa på att tacka alla som
hjälpte till och fylde i en blan
kett, vi ska försöka ta till oss av
kritiken och göra en ännu bättre
tidning. Har du nyss börjat här,
eller missade du enkäten av
någon annan orsak? (extratidigt
sommarlov kanske?) Misströsta
inte, det går givetvis alltid bra
att maila (emission@e.kth.se) oss
om du har synpunkter på det
som står här.Jepp, så funkar det!
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Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Kong
lig
Elektrosektionens
tidning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla information och
nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmed
lem är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
redaktionen
tillhanda
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
epost
skicka
till
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
texter
behandla
att

skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i reht textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ. Då
kan vi nämligen läsa in
dem i den upplösning
och det format vi vill ha.
Dessa lämnas lämpligen
direkt till en emitteur
eller emitteuse.
Skicka gärna med
instruktioner för hur du
vill att materialet skall se
ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du
skulle vilja men goda
ideer är alltid väl
komna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i
insänt material.
Emissionen kan inte
på något vis garantera

att inlämnat material
återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om
så särskilt anges att
betrakta som uttryck för
Elektrosektionens stånd
punkt.
Icke signerade artiklar
tar
Emissionen
ansvar för.
Emissionen kommer
inte att ta upp allmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
mänpolitiska
frågor.
Vad gäller nationellt stu
dentpolitiska frågor är
Emissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen
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Sommaren är över!

D

FÖRSTA jag vill
göra är att hälsa alla
nyantagna
väl
kommna till Elektrosektionen
och naturligtvis även ett väl
kommen tillbaka till de som
redan går här. Jag hoppas att ni
ET

haft en bra sommar och kopplat
av ordentligt så att ni kan ta tag i
studierna igen.
Tillbaka till de nyantagna
igen. Jag är lite avundsjuk på er.
Jag kommer ihåg hur roligt jag
hade under nOllningen och bör
jan på min tid på Elektro. Att
lära känna ny vänner och att gå
på gasquer. Så se till att ni har
roligt, och utnyttja alla tillfällen
till att göra något tillsammans
med era nyblivna vänner. Ni
kommer inte att ångra er.
Kom också ihåg a
tillvara på det som sekti
har att erbjuda er. För
sektionen har mycket att
erbjuda. Framför allt

är det en mycket fin gemenskap,
där folk bryr sig om varandra.
PR ser till att ni får gå på roliga
fester och Källeriet fixar inte
bara fikat utan förser er med
overaller och märken. Tolveriet
ser till att vår vackra sektionslo
kal, 12:an, fortsätter att vara
vacker. Och inte att förglömma
Emissionen.
Om du känner att du vill bidra
till vår Elektrosektion på något
sätt, är det bästa sättet att bli
funktionär.Vi kommer att ordna
ett flertal olika möjligheter att få
information om sektionen och
de möjliga funktionärsposterna.
Kom på dessa och ta reda på vad
just du kan göra för vår sektion.
Och glöm inte att ta till vara
på oss i styrelsen. Se till att vi får
något att göra, för vi finns här för
er skull. Det är bara att ta tag i
oss och fråga om det är något ni
undrar över. Missa inte möjlig
heten att gå på sektionsmöten
för att göra er stämma hörd, det
är trots allt ni som bestämmer.
Eder eordf, Tobbe

Torbjörn Abrahamsson, eordf@e.kth.se
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Få information om sektionen via sms

Du kan få aktuell sektionsinfo via sms c:a en gång i veckan. För att få det gör du
följande:
1 Gå till http://room33.com.

2 Skaffa ett användarkonto där och kom samtidigt ihåg att...

3 fylla i mobilnumret, samt

4 fylla i 'joar33' i fältet för 'tipsad av'.

Om du redan har ett room33-konto och vill vara med eller om du vill avregistrera
I
dig, skickar du ett meddelande till joar33@room33.com och säger till om detta. Ditt I
telefonnummer kommer naturligtvis inte att användas av andra än Elektrosektionen. :

---· ·- - --··-·------- --·
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Nu är nOllningen snart över och det är dags
att ägna sig helhjärtat åt studierna!

D

ÄR trots allt studi
erna som fört Dig till
KT H, eller?

ET

Du påverkar själv
undervisningen!

Din kommande studietid inne
håller rikligt med undervisning,
en undervisning som är
till för Dig. Det innebär
även att Du bestämmer
hur Du vill att undervis
ningen skall vara, samti
digt som föreläsare,
övningsassistenter och
annat löst folk står till
Ditt förfogande! Dessa
vill inget hellre än att
hålla en så bra undervis
ning som möjligt, men
hur skall de göra det om
de inte vet hur Du vill ha
den?
Nyckelordet är feed
back! Och det är Du som
ser till att de får feed
back! Och ju tidigare
kommer,
feedbacken
desto mer kan man
påverka! T änk dig att Du
sitter på en föreläsning
och föreläsaren använder
en dubbeltimme för
matematisk härledning
av en blykropps förmåga
att flyta i sirap. Tycker
Du detta är oerhört spännande
och vill höra mer, säg då till
föreläsaren!
Tycker Du däremot att han/
hon istället bör lägga undervis
ningstiden (för det är ju trots allt
Din dyrbara tid som går åt) på
att räkna ett illustrativt exempel
eller att han/hon skall anordna
en paneldiskussion om huru
vida noshörningen är utrot
ningshotad eller inte, säg till

föreläsaren så ordnar han/hon
det!

Kursnämnder

Det finns även möjlighet att
samordna feedbacken genom så
kallade kursnämnder. Cirka 4
teknologer (det vill säga Du själv

utöver de "materiella privilegi
erna" såsom att kursnämnden
som tack för hjälpen får dela på
två häften bas- och två häften
tilläggslunchkuponger samt får
det kursmaterial som institutio
nen ger ut helt gratis, så får Du
en bättre undervisning! Vill Du
veta mer om kursnämnder?
Kolla in ESNs hemsida,

www.e.kth.se/esn

ESN arbetar för
bättre utbildning

och några till) går ihop och
bildar en kursnämnd vars upp
gift är att hålla en dialog med
kursansvarig I föreläsaren om
hur undervisningen kan förbätt
ras. Kursnämnden fungerar
även som länk mellan studen
terna och föreläsaren i den mån
kursnämnden löpande samlar
på sig åsikter från årskullen och
framför dessa till föreläsaren
under kursens gång.
Vad finns det för fördelar med
att vara med i en kursnämnd? Jo,

ESN - elektrosektionens
studienämnd - är en sam
manslutning elektrotekno
loger som arbetar på olika
nivåer för att förbättra
undervisningen. Kurs
nämnder är ett medel för
omedelbara förbättringar
av en specifik kurs. Men
ESN arbetar även i ett mer
långsiktigt perspektiv.
Exempelvis så sitter vi i
flera institutionsstyrelser
och är med på möten där
utbildningens framtid dis
kuteras.
ESN behöver Dig! Det är
Du som ger oss ideer om
hur Du vill att Din utbild
ning ska se ut och hur ESN
ska arbeta! T veka inte att
oss
kontakta
på
esn@e.kth.se! Och lycka till med
studierna!

Adam Malmcrona,
studienämndens ordförande.
sno@e.kth.se

PS. Har Du räknat antalet
gånger jag använde "Du" eller
liknande i texten ovan? För
hoppningsvis inser Du att det
enbart är Du som kan förbättra
din utbildning! DS.
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Tolvan

Vad är det där Tolvan alla pratar om?
Jobbar verkligen inte min mamma där?
Hur kommer det sig att blommorna inte dör?
Finns det någonstans att värma min mat?

T

o L v AN ÄR elektrosektio
nens sektionslokal, här
kan man tillaga sin fru
kost, lunch eller middag. Det går
att köpa godis, spela biljard, gå
på tentapub, ha fest eller bara
ligga och slöa i sofforna. Det
mesta som rymms i en e
teknologs liv kan man göra i
Tolvan. Man kan, utan att betala
en enda krona, boka Tolvan för
sektionsrelaterade fester eller
sammankomster. Detta gör man
enklast genom att skriva upp sig
på bokningslistan som sitter på
anslagstavlan bredvid funqrum
met.

Q-köket

Vi i elektrosektionen har även
tillgång till ett pentry i Q-huset,
det så kallade Q-köket.Här finns
möjlighet att förvara sin mat och
att värma denna.

Vilka är vi?

Vi som sköter om Tolvan och Q
köket kallar oss för Tolveriet.
Tillsammans tar vi hand om
fiskarna och blommorna. Vi ser
till att nollestädningen blir gjord
och att det finns handdukar och

6

toapapper. Det vi däremot inte
gör är att plocka undan disk och
diska skitiga matlådor! (Det får
du göra själv ... Red. amn.)

Fixarkvällar

Under terminen anordnar vi en
eller två så kallade fixarkvällar.
Då är alla på sektionen väl
komna ner i Tolvan för att
tillsammans reparera och fixa
iordning Tolvan. Vi avslutar
kvällen med att äta en bit och
umgås lite. En vecka i augusti
anordas en större så kallad
fixarvecka. Då
tar vi oss an ett
lite större pro
jekt i Tolvan.
Nu senast var
det taket i
V1::XT-rummet
som fick sig en
omgång.
E f t e r f i x a r
veckan är det
tradition att vi
tillsammans
med Källeriet
har en gemen-

sam kräftskiva med allt som hör
där till. Under året brukar det
även finnas plats för en utma
ning i något slags laserspel,

bland annat har elektrosektio
nens vördade styre fått sig en
rejäl holmgång.

Hör av dig!

Vi i Tolveriet tycker om när vi får
förslag om vad som kan göras
bättre i Tolvan. Så om du har
någon rolig eller praktisk ide så
är det bara att rycka tag i någon
av oss eller maila till

tolvan@e.kth.se

Vi ses i Tolvan!

Tolveriet

-------------------e1111ssmnen
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Overall!

D

http://www.foreningar.kth.se/overall/
nen, men vi har några andra som
upptäckt vår hemsida och visat
sitt intresse för att vara med och
värna overallen.

ATT
VISA att
overaller och tekno
loger är så mycket
mer än bara acne, bärs och ord
som spex, gasque och devisch(?).
Samtidigt som vi har att kämpa
med ett minskat förstående från
kårens sida vad gäller studenti
kosa traditioner exempelvis i
form av overaller. På Chalmers
håller det på att gå så långt att
sektionsplagg, det vill säga
overaller och liknande, troligen
kommer (om så inte redan har
skett) att förbjudas i deras nya
kårhus.
AGS

Tack Kalmar

Overallens vänner bygger på en
ide från Kalmar och vår "filial"
är just nu under uppstart där vi
håller på att sätta ihop stadgar

Mer overaller åt folket

och skapa en grund att stå på. I
nuläget är det flesta av våra
medlemmar från elektrosektio-

En av grundtankarna är att vi
skall börja med att sprida oss
över KT H:s alla sektioner, en så
kallad over-all, för att sedan
eventuellt expandera mot andra
universitet och högskolor. Vad
kommer vi då att syssla med? Ja,
förutom att värna overallen
handlar det om att ha kul
tillsammans oavsett utbildning
och sektion. Den gemensamma
faktorn är att vi trivs med overall
och gillar att ha kul.
Uffe Kalla

Sandslott och lek
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Jag fick en ny chans att leka i somras. En chans
att om inte bli ung på nytt i alla fall vara fuskbarn

D

E T HELA ustpelade sig
på en strand ute i
Stockholms skärgård.
Där låg jag och solade. Så
plötsligt dök det upp några
föräldrar från en förening som
klargjorde att det var dags för
den årliga sandslottstävlingen.
Kul tänkte jag och solade
vidare, samtidigt som jag öns
kade att jag var barn igen."Och 
fortsatte utroparen - självklart är
tävlingen öppen för alla.Något i
mig reagerade på den frasen.
ALLA! Det inkluderade mig.
Men tänkte jag, det går ju inte.
Ett gäng grabbar i 18-års
åldern kom till stranden och
skämtade om att de skulle vara

med. Fnys, tänkte jag, det är
inget att skämta om, för jag vet
att ni liksom jag vill vara med.

Insikt

Jag skulle minsann vara med och
leka. Så sagt och gjort så gick jag
och anmälde mig. Det ledde till
att grabbgänget även de
anmälde sig.Det slutade med att
det var totalt 27 olika lag som
hade anmält sig. Efter att
domarna gått runt och bedömt
de olika kreationerna var det en
spänd väntan på utslaget.
Alla samlade sig kring pris
bordet efter ett tag och väntade.
De som hade vunnit lagtäv
lingen hade gjort ett snyggt

koloseum i sand. Så gick de
vidare till singelklassen som jag
faktistk vann. Så nu kan jag
titulera mig själv mästare i
sandslott. Dessutom kan jag nu
bygga sandslott på stranden
utan att behöva pinsamma för
klaringar då jag bara enkelt
säger att jag tränar inför nästa
års tävling. Jag har ju en titel att
försvara.
Mer sandslott åt alla. Våga
leka. Det är inte försent att bli
ung på nytt. Jag kommer aldrig
att bli vuxen så det så ... Nu vet
ni!
Uffe Kalla
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Cognac
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Fram med kuporna ...

s T s o M A M r R ALEN hade till förståndet klen chef så ska
satt sig i sin favoritfåtölj i hans bristande känsla för stil och
gunrummet och tänt en finess inte få sprida sig bland
cigarr så kom Signalamiralen besättningen.
med ett brådskande telegram till
Amiralen:
Skeppscognac
Mayday Mayday Mayday Då cognacens alla smaker skulle
STOP Skeppscognacen är slut! komma till sin fulla rätt begav
STOP Undsättning begäres av sig Amiralitetet med en rikligt
Det Konglig ST OP Amiralitet fylld humidor ut i vår underbara
med en låda ST OP De Luze skärgård medelst torpedbåt och
Cognac V.S ST OP Kk Sillsump, förtöjde p å en för fosterlandet
HMS Fylgia ST OP GMY ST OP
strategiskt mycket viktig jagarAmiralen svarade genast:
brygga där de möttes av komMYT STOP
mendörkaptenen och dennes
Innan Amiralen skred till sekond. Bryggan lades relativt Under samtal om krutmängder
undsättning skänkte han en omgående in i en gemytlig och skjutavstånd testades cogna
stilla tanke till sin olycksbroder rökridå av Västindisk modell cerna samtidigt som kvällsbriombord på pansarkryssasen hälsade på.
= =..---.w
ren. Inte nog med att -=
- Så punktlig att
Kk Sillsump, HMS Fylgia STOP
kommendörkaptenen bara
man
skulle
var kommendörkapten och
GMY STOP
kunna
ställa
inte A �iral som Amiralen,
sitt
skepps
_
�r
Amiralen svarade
genast:
MYT STOP
_
w
_
nu var aven cognacen slut.
--.
_
_
efter
den.
Am1=
-= ,
I samma stund insåg Amiralerna hade
ralen varför kommendöroch flaskorna ställdes fram.
fullt sjå att hålla rökidån av
bara
kaptenen
var
Amiralerna betraktade flas- adekvat tjocklek.
kommendörkapten. Amiralen korna med stigande men återtillkallade sina mannar i Amira- hållen entusiasm och Amiralen Rökverk
litetet, och utrustade med lämp- presenterade utbudet som var
Det är ju nu så med cognac att
lig uppsättning spirituosa skred följande: Grönstedts monopol, den smakar annorlunda vid
de till verket. Amiralen tänkte Grönstedts XO, Hennesy VS brukandet av rökverk. Smaken
att även om besättningen har en samt Remy Martin VSOP.
kan även uppfattas olika bero
Av någon för amiralerna out ende på vilket rökverk som
grundlig anledning försågs de avnjutes. Att inte alla på vår jord
även med en flaska Apricot vandrande människor anser
Brandy. Detta kunde ingen för cognac vara det livselixir som
stå, med då den stod till förfo stärker kropp och själ och ingju
gande så skulle naturligtvis även ter mod i det mest förskrämda
den testas grundligt. Amiralen manskap är självklart för varje
betraktade stolt sina mannars Amiral oförståeligt. Vi anser att
mod.
sådana, möjligen i andra sam
Amiralen är av den lite äldre manhang förträffliga, personer
skolan och minns fortfarande helt enkelt bör inmundiga en
den gamla hederliga femgradiga annan dryck. Dock ska sägas att
betygsskalan vilken ansågs vara äpplecider vore ett högst olämp
korrekt att använda. Den ligt val, för att inte säga ödesdi
numera använda fyrdelade ska gert. Är det äpplena man vill åt
lan förkastades direkt, vilket kan amiralitetet rekommendera
även skolverket borde göra. Calvados eller Pommac.
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Remy Martin
VSOP.

Cognacen föll de flesta amiraler
i smaken, även om den inte var
den bästa någon druckit.
O m d ö m e : Druvig / spritig,
påminner om monopol, rakt på
sak stark men inte spritig, rullar
runt och smakar även efter
svälg. Plus i kanten

Det bör även påpekas att
rökverk, även i ringa mängd,
inte faller alla i smaken. Därför
undviker vi cigarrer just denna
gång då cognac var det som
skulle avhandlas. Osquar och
Osqulda får helt enkelt ge sig till
tåls med att förkovra sig i sina
cigarrkunskaper. Möjligen åter
kommer Amiralen en annan
gång med en berättelse berö
rande detta. Under tiden kan
Osquar och Osqulda bege sig till
Brobergs alternativt Cigarrum
met på Södermalm och där fråga
om råd. Självklart kan även en
Amiral tillfrågas, om en sådan
råkar vara tillgänglig vid tillfäl
let.
Då cognacerna hava olika
lagringstid och betingar olika
priser, kan viss orättvisa utläsas
ur testerna, detta är förvisso
precis som i verkliga livet.
Rättvisa finns inte! Dock kan
man få en fingervisning i hur
smakerna skiljer sig.
Nu följer testet tecknat fritt ur
minnet av Signalamiralen:

Hennesy VS.

bra om man vill betala för
mindre smak.

Apricot Brandy

Q)

Varför Apricot Brandy deltog i
testet förstod vi ännu inte. Den
var ju fel helt enkelt.
Omdöme: Hallå där, jag skulle
ha cognac och fick en prinsess
tårta rakt i ansiktet. Söt sliskig
och löjlig. Passar vilken syjunta
som helst som mustaschen på en
Grönstedts
diktator,
inget för mig med
Monopol.
andra
ord,
jag hade träslöjd.
Monopol hade det icke helt lätt
Amiralen
tog nu fram en av
att slå sig fram då storebror XO
flaska
cognac
av samma sort
var med i testet.
som
pansarkryssarens
och lät
Omdöme: Lite rökig, whiskyten
amiralerna
prova
den.
Likheten
dens, enkelspårig platt. Spritig
fruktig doft+smak. Lagrad. med Apricot Brandyn var slå
ende. Där fanns en tydlig smak
Minus i kanten
av aprikos och vi tänkte alla
genast
på manskapet ombord på
Grönstedts
HMS Fylgia som måste ha lidit
fruktansvärda kval.
Om Amiralen får rekommen
Vi förstod nu att vår Amirals
dera en skeppscognac för Pan
val att ta med sig likören endast
sarkryssaren blir detta den som
var i undervisande syfte, och
blir utvald! Omdöme: Vad skall
inte ett tecken på sviktande
man säga? Komplett! Ojdå, nu
ledarskap. Kommendörkapte
har jag en ny favorit, passar mig
nen insåg sitt misstag och lovade
perfekt, finns det mer? Stor rund
att i fortsättningen alltid rådgöra
fyllig - det blir inte bättre! Klar
med amiralitetet i dylika spörs
favorit. God, ej för rökig.
mål.
Lysande vilken smak vilken
bouquet! Jag är nöjd.Len och fin,
Konglig Amiralitet

xo

'Q)Q;'Q)

Denna cognac blev snabbt kväl
lens snittcognac. Helt enkelt den
som man utgick ifrån. Anled
ning var månne att cognacen
inte var särskilt något i samman
hanget.
Omdöme: Snäll och välsma
kande, fruktig, eventuellt något
stickig.
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PR från början
PR, eller ProgramRådet, är
elektrosektionens klubbmästeri.

S

E F T ER
det att
s�ktionen__ bildades 1910,
bildades aven PR för att
vi studenter skulle kunna ha
gemensamma fester. Detta gör
PR till den äldsta föreningen på
elektrosektionen. T vå klubbmäs
tare har huvudansvaret och
resten av medlemmarna kallas
kalaspinglor eller festPRissar. Vi
är idag åtta medlemmar som
studerat olika länge och kommit
olika långt i våra utbildningar.
Sorger glömmas och glasen
tömmas när PR fixar fest.
T R AX

Det är ett kalas strax innan lucia
och är en försmak på såväl
lussefirande som julbord. För
utom dessa fester och kalas
finnas det under året en del
andra roliga tillställningar och
tentapubar. Vår målsättning är
att ni ska ha så roligt som möjligt
och aldrig vilja gå hem.

PR är fest.

I, :,

I
I

Under nOllningen är det vi som
står för nOllepubrundan och
nOllegasquen. NOllegasquen är
ett kalas som funnits ända sedan
nOllningen blev strukturerad och
är en av de mest besökta festerna
under året tillsammans med
V årbalen. NOllegasquen är
givetvis till för de nyantagna
men är även en populär fest som
elektriker från alla årskurser
besöker med glädje. En annan
fest med tradition är LussePRe.

'
!I

Vi er förnöja och ni ska röja
det gör ni allra bäst.

PR h?(aä)r kul

Att vara med i PR är enormt
mycket kul men också mycket
ansvar.Det tar längre tid än man
tror att planera och genomföra
en bra fest eller pub. Du vet hur

det känns när man börjar längta
efter sängen och vet att det är
dags att gå hem. Det är då vi
stannar kvar. Det är mycket att
göra och planera men att vi har
så roligt tillsammans som grupp
gör att det är värt varenda
timma. I gruppen finns många
olika personligheter men skilda
ideer och blandningen av dessa
är nödvändig för att anpassa
festerna till så många som
möjligt. Det är vårt ansvar mot
oss själva att alltid vara på gott
humör och fortsätta göra bättre
och bättre arrangemang.
PR har en fladdermus som
symbol, den hittar man lite var
stans i tolvan där vi markerat
vårt revir. För att få information
om fester och tillställningar kan
man titta på den röda PR tavlan,
med en svart fladdermus på,
som hänger strax till höger när
man kommit in i tolvan eller på
internet. Det går även bra att
skicka mail till våra klubbmäs
tare på pre@e.kth.se
Minns du den enorma känslan
av att ha gjort någonting bra? Så
vill vi känna efter varje arrange
mang vi ordnat. Så vill vi kunna
känna varje kväll när golven är
blänkande rena och kassan åter
är räknad. Det är det vi jobbar
för.

PR
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-S KALAR m us i ken
En storhet utan riktning sedan 1 962!

Vad är SMusK?

SMusK är Elektrosektionens egna studentorkester.
Detta namn är en förkortning för Kongl. 1
SkalärMusikKåren,
eller
Skalärmusiken
som
orkestern kallas i dagligt tal. Sedan 1 966 ingår i
SMusK även den förtjusande baletten Skaletten, som
gett SMusK en dos av starquality, alltid en
jordskredssucce i sina färgsprakande, fantasifulla
danser och dräkter.

Varför vill du gå med i SMusK?

SMusK är främst till för SMusK:are själva. Vi trivs
ihop, alltså finns vi ! Därför blir också alla kalas och
tillställningar så kul och alltid åker instrumenten upp
förr eller senare. Mången SMusK:are har i
festångoma varit med om sitt första jam, kanske
provat att spela ett litet solo, improvisationsdansat
fram nya steg och rörelser eller helt enkelt bara
umgåtts glatt med sina medsmuskare ! Fast
höjdpunkterna är ändå när SMusK får en hel publik
att gunga och stampa takten. Det går bara inte att låta
bli ! Därför lånar SMusK ut sig under flertalet
tillfällen på KTH och hyr ut sig till diverse kalas,
bröllop, invigningar och kick-offer.

Jazz

Jazz är kärnan i SMusK:s musikaliska verkstad.
SMusK, som är helakustisk i sin sättning, har blivit
kända för sin fartfyllda speedjazz. Merparten av
musiken är arrangerad av medlemmar ur
Skalärmusiken och Skaletten koreograferar alla
danser själva. Förutom de självklara jazzpärlorna
bjuds publiken på en cocktail av allt från tysk
umpaumpa och egyptiska toner till Lindy Hop och
Fritz Belandez magiska stämma. Det låter kanske som
en samling professionella musiker/dansare, och visst
finns här en uppsjö av musikvirtuoser och
ekvilibrister, men alla var vi gröngölingar i början.

Klädsel -en rödgrön röra

Givetvis är klädseln en viktig gemensam faktor värd
att betonas. En sann orkestermedlem bär stolt sin
gröna rock med röd krage, samt röda byxor/kjol.
Skalettan (både herrar och damer) bär lika stolt röd
rock samt gröna byxor/kjol.

Fåret

SMusK:s symbol är fetsvansfåret, vars historia du kan
be din närmaste SMusK:are förtälja, och han kommer
räta på ryggen, se mot fjärran, le lite stolt och delge
dig något du aldrig kommer glömma.
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Vårquonsert och 40-årsjubileum!

Varje vår sätter SMusK upp sin bejublade
Vårquonsert under dagarna två. Publiken bjuds på full
show i form av medryckande jazzmusik, dansnummer
och märkliga sketcher och trick. Quonserten för 2002
är extra trevlig att se fram emot då SMusK fyller 40
gyllene år! Detta skall naturligtvis firas med extra
mycket pompa och ståt och den efterföljande
quonertfesten blir en grandios födelsedagsfest. Vill du
se SMusK så är detta ett guldtillfälle. Men varför
vänta så länge? Börja i SMusK redan nu och upplev
hela härligheten inifrån ! Tag kontakt med valfri
SMusK:are så lotsar denne dig vidare, eller besök
www.smusk.nu och klicka dig fram till kontakter!

Turneliv

Tyskland är ett stort land i Europa som fullkomligt
ÄLSKAR studentmusik, vilket har gjort att allt fler
studentorkestrar i Sverige letar sig ned dit. SMusK
brukar åka på turne i juni och spela på otaliga
Schiitzenfeste och Biergärten samt förgylla gator och
torg mot kost och logi. Det är alltid strålande väder,
glada bussfester och jublande publik!

Join the family!

Känns det som att du tycker att något av detta med
SMusK låter intressant? Ser du dig själv på scen
framför tusentals skrikande fans, men inte lyckas
boka tid i Cheironstudion? Gå med i SMusK! Vi
söker alltid nya medlemmar. Nuvarande sättning är:
tuba, banjo, trummor, saxofon, klarinett, trombon,
trumpet, tvärflöjt, sång och dans. Trakterar du inte
något av dessa? Det gör inget. Vi har plats för alla!
Intresserad?
Hör av dig till DIR@SMUSK.NU !
Ring Markus (orkester) 073-698 24 62 !
Ring Åsa (balett) 070- 1 8 1 52 72!
Besök oss i Qaakn, Drottning Kristinas väg 37F!
Eller ta tag i närmsta rödgröna person!
Kan du köra buss? Vi söker busschaufförer som kan
ta oss till spelningar och turneer!
Undrar du över någonting? Titta i praktverket
"Encyclop�dia Scalarica" på www.smusk.nu !

"I begynnelsen rådde kaos. Sedan kom SMusK. Då blev det ännu mer kaos. "

www.smusk. nu

Toppen
Här ovanför alla molnen är himmelen så förunderligt blå .. .
Det finns mycket konstigt som folk gör, jag har funderat på varför
folk utsätter sig för fara till synes i onödan. Det finns många
exempel, dock har jag attraherats av en speciellföreteelse, nämligen,
vad får människor till att klättra upp på berg? Är utsikten verkligen
så lockande eller försöker de bara se vilket håll som är hem när de har
gått vilse?

D

I

S K A L L fastslås att
det finns berg och så
finns det BERG. I
Sverige har vi berg, men i
Sydamerika, Nepal och en del
andra platser finns det BERG. Ta
ett exempel: Sveriges högsta
berg heter Kebnekajse och är
2114 m ö h och världens högsta
berg Mount Everest 8848 m ö h
är alltså 4 ggr Kebnekajses höjd,
en lilleputt på den internatio
nella marknaden. Saken kunde
inte passa bättre att undersökas
under sommaren som varit, då
jag passade på att besöka Syda
merika under dryga två
månader. Som nybliven äfven
tyrsfaddier så var jag bara
tvungen när tillfälle gavs. Det
fanns inget att skylla på och den
11 I 7 - 2001 gav jag mig på att
bestiga Cotopaxi. Det hela bör
jade inte så bra. Jag fann mig
själv strandsatt 8 kilometer ute i
ingenstans utan guide och utan
bil. Guiden dök upp efter en
dryg timme, han hade haft

Toppen
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ET

Cotopaxi 5897 m ö h
problem med bilen, bra eller
dåligt när man skall ut i ingen
stans? Det tog ytterligare en
timme på små grusvägar, genom
floder (bron hade regnat bort)
och upp i bergen innan vi nådde
foten på Cotopaxi, världens
högsta aktiva vulkan med sina
5897 m ö h. Det var förälskelse
vid första ögonkastet, Cotopaxi
är ett stort och vackert berg, där
det står i ensam majestät med
toppen vit av sockervadd

Klättring

Det ter sig nu dags att närmare
berätta hur det går till att bestiga
Cotopaxi.Är man turist så börjar
man inte bara klättra vid foten,
nej, ofta tar man bil upp till en
stuga där man acklimatiserar sig
en halv dag. Under tiden tränar
man på att använda utrust
ningen och på hur man använ
der cramponerna (spikar man
sätter fast på skorna) för att få
grepp på isen/snön.Sedan ger
man sig på att klättra upp de
sista 1000 höjdmetrarna till top
pen på natten. Glaciären blir
nämligen väldigt farlig att gå på
på dagen, då solens strålar får
den att smälta. Den blir farlig för
att man inte får lika bra fäste
med cramponerna samt det
finns djupa klyftor i isen som blir
svagare och därmed mer sanno
lika att brista då klättrarna
passerar över dem. När man
sedan når toppen är det bara att
ta kort och ta sig ner igen.

ennssmnen 8
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Tro mig, det låter mycket lättare
än vad det är...

Väderförändring

Vid den här tiden är det vinter
på Cotopaxi vilket medför oför
utsägbart väder med snabba
omslag och det är betydligt fler
som får vända än som får njuta
av faktumet att vägen är slut och
att den enda vägen ifrån toppen
är den de just kom dit på. Jag har
varit där. Jag har vandrat in i
riket ovan molnen där fantasi Refugee
och verklighet är samma sak...
7 timmar på sig att nå toppen, kl
8 på morgonen var deadline.

Hög höjd

När jag klättrade de första 300
höjdmeterna från parkeringen
upp till "refugeet" som huset
kallas så var jag starkt tveksam
till om jag skulle orka nå toppen,
visst, jag bar en massa saker som
inte skulle till toppen då, men
det var väldigt, väldigt jobbigt
då marken var sand (två steg
framåt och ett tillbaka) och jag
inte var helt van vid höjden, i det
här fallet 4500-4800 m ö h. Väl
uppe åt vi lunch och sedan bar
det av till en närbelägen glaciär
för att träna på hur man går med
"crampons" som är en sorts
spikar man sätter på fötterna för
att få fäste på snön/isen, på hur
man bromsar ett fall och hur
man använder isyxorna. Efter
det var det dags för middag,
sedan var det marsch i säng för
att försöka få ett par timmars
sömn innan midnatt då det var
väckning och frukost fram till
klockan 1 . Därefter hade man

Tur med vädret

Normalt är det dåligt väder på
vintern, men jag brukar ha tur
med vädret så det var inte helt
oväntat att jag var "the luckiest
man alive". Det var molnfritt,
vindstilla, stjärnklart och full
måne! Molnen låg spridda 1000
meter under oss och i natt
mörkret såg jag neonlysena från
Quito som ligger 1,5 timmer
bussfärd bort. Vi lämnade Refu
geet ( 4800 m ö h) sist av
klättrarna runt klockan 1.30 efter
midnatt. I fullmånens glans
syntes de andra klättrarnas
pannlampor leka kurragömma
sporadiskt över bergets is...
Behöver jag säga att jag blev
tagen av tillfällets skönhet?

Magiskt landskap

Första timmens klättring var en
fröjd för ögat och jag njöt av
varje sekund. På vägen upp
ändrades landskapet. Ibland fick

jag gå över isbroar för att ta mig
över klyftor med till synes
obestämt djup och landskapet
blev mer och mer magiskt ju
närmare toppen jag kom. En
långsam dimma smög sig samti
digt in, suddade ut bergets
konturer och förde oss in i en
annan värld, en värld där allt var
möjligt. Under resans gång blev
jag tröttare och tröttare, jag var
väldigt nära att ge upp flera
gånger, men på något underligt
sätt hängde jag kvar och till slut
stod jag på toppen invirad i
dimma.5 timmar tog det upp till
toppen och vi nådde toppen
först av de klättrare som försökte
den natten, trots att vi startade
sist. Var det värt det då, det är
trots allt ganska dyrt, i alla fall i
Ecuador. Hur kan väl det vara
att klättra berg? Tråkigt, långtrå
kigt, eller, eller...eller helt under
bart!
Att klättra Cotopaxi är det
jobbigaste jag gjort, men samti
digt, det absolut bästa,trots det
kommer jag gräma mig tills jag
dör att jag inte klättrade ett berg
som var högre än 6000 meter,
men det är sådan som jag är. Det
är svårt att förklara känslan. Jag
kan bara säga att det var
magiskt och att jag aldrig kom
mer att glömma det! Ingen
trodde att jag skulle klara det
och det krävdes en ansträngning
större än någon annan jag
någonsin presterat, men jag
klarade det!

Mikael

Cotopaxi omgiven av dimma
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MÅ
VA R A regnigt,
blåsigt och jäkligt men de
har en sak att avundas, de
traditionella irländska pubarna.
LAND

märker man snabbt att de endast
har två(!) irländska ölsorter i
sortimentet. Guinniess samt Kil
kenny på flaska, vilket är lite
klent. Att de sedan spelar Ted
Gärdestad på stereon ger ju inte
heller det några pluspoäng, inte
heller den tjuriga dörrvakten
som blänger surt utan att säga
hej.

The Loft

The Loft är en irländsk pub med
mycket genuin stämning. Allti
från stort ölutbud som servera
des av infödda irländare till
dartspel och träinredda toaletter
med whiskytunnor till pappers
korgar. Vi fann även en stor
hårdrocksvakt som såg mycket
genuin ut. Till des nackdel kan
dock påpekas att de serverade
nudlar vilket knappast kan räk-

Regeringsgatan 66

The Loft vet att informera gästerna.

skyddar du dig
mot elektriska stö'
tar" skylt intryckt bland
alla irländska d ito och det
fick testpanelens hjärtan att
vekna.

Galways lrish Pub &
Restaurant

Galways kan närmast beskrivas
som en skolmatsal. Med stora
förnster mot Kungsgatan och
stora luftiga ytor ingav den
minimalt med mysstämning.
Bokhyllorna på väggarna gav ett
plottrigt intryck och hindrade
inte att fjortisfaktorn var hög. Då
veckans öl var Pripps blå prö
vade testpanelen det irländska
whiskyutbudet och blev snabbt
varse varför det var den skotska
och inte den irländska whiskyn
som blivit världsberömd. Kalkon med en efter
smak av persika
blev omdömet.

Kungsgatan 24

Men varför åka dit, riskera
halsfluss och jätteförkylningar,
bara för att
avnjuta en -I---------·
Guinnies?
Det ryktas att . . .
!
När man
I
lika gärna
i
. . . det är billigare med en flygbiljett till Dublin.
Wirströms
kan stanna
l
Stora Nygatan 13
hemma? Det
_L" ---- ··--------------·
"sjuk miljö!" Det
är bara att
var den första kom
peta russinen ur kakan och gå på nas till de med traditionsenliga entaren som testpanelen fällde
en helirländsk afton här i Stock irländska rätterna. Men å andra efter att ha tagit sig in till
sidan hittade vi en "så här
holm.
rummet längst in på Wirströms.
Låt emissionens testpanel
guida dig!

.I

H-

Bally James Duffs

Längst ner i hörnet på centralsta
tionen hittar du den irländska
puben Bally James Duffs. Det är
en pub med tågkänsla, det finns
inga mörka hörn eller tjocka
rökridåer för att ge äkta stäm
ning. Väggarna är fulla med
irländska citat och souvenirer.
Arbetar man sig inåt baren

Centralstationen
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Testpanelen testar. . .
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och samma standard-Irland
skyltar som vi sett på de andra
pubarna men då spelade
'
Shania Twain och dessutom tog 49:- för en Pripps
blå bestämde vi oss ganska
snabbt för att "såga stället
I
och gå vidare".
I

stereon hade hög Lili & Sussie
faktor. Bra service och lång

--------· top 6
-=1::-.::.-=-..-Irland

l

Shamrock

Wirstöms orginal?

Då hade vi tunnlat igenom de
berusade britterna i baren, trass
lat oss förbi publiken som stod
och lyssnade till livebandet som
spelade och virrat oss igenom
katakomber som fick oss att
mumla saker i stil med "dunge
ons and dragons". Lokalen med
sina små rökiga vrår med
levande ljus och omaka stolar
och bord är den i särklass
mysigaste av testpubarna, men
det kan kanske diskuteras om
hur genuint irländsk den egent
ligen är.

Patricks

Götgatan 29
Testpanelen gjorde även en blixt
visit på Patricks. Visserligen
pryddes väggarna av pistoler

1 . The Loft
2. Wirströms
3. Shamrock
4. Bally James Duffs
5 . Galways
6. Patricks

'
Folkkungagatan 102
;
Sista anhalten var puben
I
Shamrock. Då vi slank in,
!
strax före stägningsdags
I
var det ganska folktomt
vilket inte kändes helt fel
för den något trötta test
panelen. Puben har en
- --·--·· ' '
hemtrevlig stämning med
I :
II 'I
mycket vinrött trä och
I I
segelbåtar på väggarna.
whiskylista ger trots allt pluspo
Men när man skrapade lite på äng och puben kan helt klart
ytan fick man intryck av att rekomenderas.

I
I

- ---·------- - ·--'-'-

Och vinnaren blev ...

Gallaways, måttligt irländskt

puben var mer svensk än
irländsk. Bakom dartluckan
fanns det ingen darttavla utan
ett proppskåp och musiken på

Men vem vann då, kanske ni
undrar nu? Jo, det var ju trots allt
Irländskheten vi var ute efter
och den hittade vi framförallt
hos The Loft.Wirströms kom tätt
efter då den hade hög mysfaktor.
Bronspengen kniper Shamrocks
men sedan är det ett glapp i
listan till de sista tre pubarna. De
spelar inte riktigt i samma liga
som de på medaljplatserna, men
ska man ändå gradera dem kom
Bally James Duffs på fjärdeplats
och Galways kom femma.
Patricks kom på en hedersvärd
sistaplats.

Text: Camilla
Foto: Anders H

En och annan öl testades.
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Tesla . N i kola Tesla .
I förra numret berättade vi om Teslas uppväxt. Nu fortsätter
vi att berätta om hans uppgång - och fall.

V

I

r

S L U T ET AV 1800talet var Tesla en av
USAs mest lovande
forskare. Människor flockades i
hans laboratorium i Colorado.
Där gä<>:kade Tesla åskå
darna bland. annat
genom att låta ström
flyta genom sin kropp
så att en lampa som
han höll i handen
började lysa. År
1891 uppfann Tesla
teslaspolen, som kom
att bli en mycket vanlig komponent inom
den trådlösa elek
troniken. Samma år
fick han ameri
kanskt medborgar
skap.
Trots sina fram
gångar inom de elek
triska fälten hade Tesla
inget affärssinne att tala
om. Han sålde sina patent
för spottstyver och rev
upp kontrakt som rena
vänskapsgester. Dessutom
hade han en mäktig fiende,
Thomas Edison. Denne
hade satsat stort på lik
ström och försökte till
varje pris stoppa Teslas effektiva
växelströmsmaskiner.
Edison
anordnade bland annat offent
liga demonstrationer där man
avrättade söta små djur med
hjälp av den "osäkra" växel
strömmen.
I början av 1900-talet började
Tesla få ont om pengar, men det
bekymrade han sig inte om.
Militära tillämpningar skulle
lösa alla hans problem.
D

Kittlar dödsskönt i kistan

Tesla satte igång med att
utveckla allt mer fantasieggande
vapen. Han påstod bland annat
att hans resonansgenerator
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skulle kunna klyva Jorden i två Efter ett tag flög en förvirrad
bitar. Den amerikanska militären uggla in i ljusstrålen och dog
avböjde förslaget, och Tesla fick ögonblickligen - till publikens
nöja sig med ett kontrakt med skräckblandade förtjusning.
Samma dag ägde en enorm
den tyska marinen, som ville ha
Teslas turbiner på sina skepp. explosion rum i Tunguska i
När första världskriget bröt ut Sibirien. Oljudet hördes många
tvingades han dock avsluta sitt hundra kilometer från epicen
samarbete för att slippa bli tret. Man tror att explosionen
hade orsakats av en meteorit,
åtalad som landsförrädare.
..._. men Tesla visste förTeslas krigs
" _.. ___
stås bättre. Han
insats kom att
Tesla var
menade
att hans
bli
hans
överlycklig
över
stråle
råkade
hamna
"dödsstrålar".
på
avvägar
och
Ingen vet rik
att hans skapelse
den
orsakade
tigt vad det
inte dödat någon största explosionen i
egentligen var
den moderna histonågot.
för
Tesla själv påstod att hans rien. Tesla var överlycklig över
maskin kunde rikta en extremt att hans skapelse inte dödat
fokuserad energistråle mot fjärr någon och avbröt genast sin
eftersom
ran belägna objekt. De fjärran dödsstråleforskning
belägna objekten ifråga, säg han ansåg den vara alldeles för
10 000 flygplan på 400 kilome farlig för mänskligheten. Under
ters avstånd, skulle då genast första världskriget skrev Tesla
dock ett brev till president
förstöras.
År 1908 skulle Tesla bevisa sitt Wilson där han erbjöd sig att
påstående. Passande nog var bygga supervapnet. Svaret blev
äventyraren Robert E. Peary just ett artigt men bestämt nej.
I ett sista försök att hjälpa sitt
i färd med att försöka nå
Nordpolen. Tesla informerade nya fosterland ville Tesla kon
expeditionen om att han skulle struera en anordning som skulle
komma att försöka kontakta bestämma motståndarens posi
dem på något sätt och bad tion med hjälp av speciella
expeditionsmedlemmarna
att energistrålar - men blev utskrat
hålla utkik efter ovanliga feno tad (delvis på grund av att
men ute i tundran. En vacker ärkejunikväll försökte Tesla mycket
riktigt kontakta expeditionen genom att
klättra upp i ett
torn och rikta
sin dödsstråle
över Atlanten
rivalen
mot ett område
Edison
nära polarexpedi
var rådgi
tionen.
vare för det
amerikanska
försvaret). Under
andra
världskriget
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Kontroverser som Tesla g iv it
upphov ti ll under s itt turbulenta
liv har överlevt honom. Bland
annat anger en hel del "w anna
beleivers" Tesl as utspel
Kvällspressens favorit
som vetenskapligt bev is
Strax därefter förklarade
för att utomjording ar
Med t iden blev Tesl a något
Tesla stolt att han fick
existerar. Även FBI lär ha
av kvällspressens favor it.
H an fortsatte att forska
morsemeddelanden från Mars intresserat sig för Teslas
supervapenforskning.
kring växelström och gjorde
Tesl a h ar nog varit en av
en rad v ikt ig a upptäckter inom Ingen visste längre om man
området. År 1917 fick Tesl a skulle t a Tes las senaste uppfin vetenskapens starkaste person
ligheter. Trots sitt något oseriösa
ironiskt
nog Edisonmedaljen, ningar på allvar.
rykte h ar h an betytt oerhört
som var det amer ikanska elek
mycket för den moderna elektro
troingenjörsfö rbundets finaste The end
utmärkelse. S amtid igt blev han Den sjunde janu ari 1943 dog tekniken, och hans ins atser bör
känd för en rad konstiga uttalan Tesla, ens am och utfattig trots j ar få allt me r erkännande. Om
den i pressen. En gång när Tesl a sina över 700 patent. Under inte annat har vi Tesl a att
fortfarande höll på med sina senare år av sitt liv lär han ha förbanna för kurserna i T ET,
dödsstrå lar började hans maskin delat sitt rum med en flock v ilket föreläsare på Elektro
ge ifrån sig konstig a klickande duvor, som h an ansåg var a hans borde var a tacksamma för.
ljud. Str ax därefter förklarade enda vänner.
Sergej
Tesla stolt att h an fick morsenågra årtionden senare kom
dock radarn som bekant att
spela en v iktig roll för de
strid ande parterna.

meddel anden från M ars. En
annan gång föreslog Tes la att
bygga en maskin som kunde
fotografera människors t ankar.
L WLWC :�a
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Id rotta i KTH-Hal len
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Vågar du besöka Stora bollhallen?

H

J A G V I L L PA S S A
Väskor, kläder och andra per
på att hälsa all a de sedl ar får inte tas med ner t ill
nyant agna välkomna banan. När de nu har investerat i
till elektrosektionen. Hoppas att låsbara klädskåp sparar de på
sommaren varit br a och att ni städning och slitage genom att
kommer l addade till en ny lämna dessa i omklädningsrum
säsong på KT H. I KT H-hallen met.Dessutom förbättras säker
pågår ombyggnaden för fullt för heten.
= -..
att hinna bli klart till månda- -gen den 27 I 8.
du måste ha med dig ett
Jag v ill, v �re �ig j ag g illar
hänglås när du tränar _
dem eller eJ, gora er upp- __
• = _.. ___
_ _
märksamma på några viktiga
KT H-hallen har infört ett
förändr ingar denna säsong, inp asser ingssystem baserat på
nämligen:
magnetkort. Detta gäller till alla
förutom
träningsutrymmen
Kläder och säkerhet
Stor a bollhallen. Då många har
KT H-hallen har byggt om frågat om gymkort så har jag
omklädningsrummen. All a kro tagit reda på det. Guldkortet,
kar är bort a och ers atta av som gäller för ett år för allt som
klädskåp. Det innebär att du h ar med KT H-hallen att göra
måste h a med dig ett hänglås när (utom pl anhyr a), kostar 1950
du tränar. Klädskåpet kan krono r. Halvår, term in och
end ast användas över dagen. månad kostar m indre.
Alla låsta skåp klipps upp på
kvällen. KT H-Hallen ansvar ar
inte för kvarlämnade k läder.
J,

--=..-----

''

Begränsade platser

E lektrosektionen h ar en halltid
på onsd ag ar från 17.00- 18.00 i
KT H-h allen, det kommer att
finnas en bokningslista på nätet
där man kan anmäla sig t ill
onsdagstiderna då dessa endast
är begränsade till 14 st platser,
( K T H-mästersk ap är o f t a
begränsade till två lag per
sektion) och elektromästerskap
(obegränsat deltagarskap för
elektrosektionens medlemmar).
De två först a är i regel gratis och
den senare bruk ar vara själv
kostnadspris. Länken till bok
ningen är: http://www.e.kth.se!cgi

binlesekt/elin ? command=showlist
IT ordnar KT H-mästerskap i
brännboll den 15 september
också, det är gratis.
J ag v ill häls a er välkomna en
gång till. Känn er fr ia att fråga
om ni undr ar över något om
idrott. M in mail är elin@e.kth.se.
Mikael Eklund
idrottsledare elektrosektionen
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Apocalypse Now

w ---·---·--

En mastodontfilm från sjuttiotalet har på nytt nått våra
biografer. Femtiotre minuter längre än förra gången.
Bakom denna film döljer sig många historier.

0

VAR 1 9 7 5 . Francis
Ford Coppola stod på
toppen av sin karriär.
Året innan hade Gudfadern Il
blivit en större succe än den
första filmen. Den hade vunnit
både publikens och kritikernas
gunst. Den hade vunnit sex
....,____.
" _.. ---- O s q u a r,
annat
"When I was here, bland
för bästa
I wanted to be there, f i l m .
Coppola
when I was there
hade hela
all I could think of världen för
sina fötter. I
was getting back
detta läge
into the jungle."
valde han
att satsa
alla sina tillgångar och hela sitt
rykte på den film han länge
drömt om att göra: Apocalyp se
now. Först fyra år senare, 1979,
hade filmen premiär.
Det här är berättelsen om hur
en både
märklig
"I was going to the
och fasci
worst place in the nerande
world and I didn't film om
krigets
even kn::._w �t
galenskap,
trots många hinder på vägen, till
slut nådde bioduken.

Apocalyp se now. Filmen skulle
innebära en svår och dyr inspel
ning mitt i Filipinernas djungel
och man var inte säker på vad
publiken skulle tycka om den.
Coppola valde att satsa de
pengar han dragit in på tidigare
succeer på projektet. Något som
skulle kosta honom mycket.
Helikoptervy från inspelningen
Budgeten överskreds. Inspel
ningen drog ut på tiden. Skåde moral och samvete inför hårda
spelarna ställde till med en hel prov. Man har visat krigets
del problem. Att hålla reda på dåliga sidor, soldater som brutit
både pengar och skådespelare i samman av hårda psykiska
påfrestningar,
ett så här pro
som
grupper
blemfyllt pro
och
jekt blev för "If I say it's safe to surf splittras
bråka
mycket
f ö r this beach, it's safe to börjat
med varandra
Coppola. Han
surf this beach!"
istället för med
blev vad man
fienden.
idag brukar
Jag vill inte kalla Apocalyp se
kalla för utbränd. Men filmen
blev en fascinerande, svart skild now för en antikrigsfilm, ej heller
ring av krigets galenskap och våldsförskönande. Varken före
eller efter har det gjorts någon
människans innersta väsen.
liknande film. En rapsodi av
Vad är bra krigsfilm?
helikopterattacker ackompanje
För dig som inte sett filmen ska rade av Wagner-musik, mänsk
jag kort berätta vad den handlar lig galenskap och knarkande
om. Kapten Willard sänds ut på soldater, vackert filmade mar
uppdrag att döda en amerikansk drömsskildringar till tonerna av
överste som tappat förståndet psykedelisk Doors-musik. Apo
och skapat sig en egen koloni calyp se now är ingen vanlig
långt från civilisa
" _.. __ krigsfilm.
tionen. Med en
"I love the smell of Det är mer
en historia
patrullbåt tar sig
napalm in the
Stora visioner
som utspela
Willard uppför flo
sig under
Coppola var under början av den och in i Kam
morning. "
w
Vietnamsjuttiotalet en av de största b o d j a s d j u n g e l .
kriget för
regissörerna i Hollywood. Han Resan blir e n fascihade stora visioner, talade väl nerande odysse fylld av många att den passar bra in i den
för dem och stod på sig intill den våldsamma och surrealistiska miljön.
fientliga enfaldens gräns för att sammandrabbningar innan han
Kaotisk filminspelning
genomföra dem. Han kunde få till slut når sitt mål.
finansiärerna i Hollywood att
Många av de stora krigsfil Inspelningen var från början
satsa pengar utan att de la sig i merna som gjorts efter Vietnam planerad att vara klar efter 5
själva filmandet alltför mycket. kriget har varit antikrigsfilmer. månader. I verkligheten dröjde
Trots detta var det väldigt svårt Man har undvikit att försköna det dryga två år innan allting var
att hitta någon som ville satsa på våld, istället ställt soldaters klart. Vad som hände under
ET
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dessa två år har det berättats rökt på inför en del av scenerna,
många historier om, en del mer vägrade spela mot Brando. Eller
om det var
sanningsriktiga
Brando
som
än andra.
"Horror h as a ace, vägrade
spela
Att spela in
and you must make mot Hopper. I
mitt i den filip
alla fall gjorde
pinska djungeln
a friend of horror.
____...,..,..___
__ detta att flera
innebar en del
scener ur origi
logistiska
pro
blem. Till vissa av inspelnings nalmanus, bland annat den
platserna kunde man bara ta sig ursprungliga slutscenen fick
med helikopter. En annars enkel strykas.
sak som att ordna mat till hela
arbetsstyrkan innebar en hel del Eftertext
Så man kan förstå att Coppola
extraarbete.
Coppola fick en del problem blev lite trött.När inspelningsar
med de skådespelarna han tagit betet avslutats väntade en del
med sig till Filipinerna. Från jobb i klipprummet. Att få ihop
början var det tänkt att Harvey hela handlingen och få till ett bra
Keitel skulle spela huvudrollen slut var inte det lättaste. Med
som den desillusionerade kap filmens slutord, de svagt ekande
ten Willard. Efter ett par veckor "The horror. The horror", lämfick han sparken. Ingen som inte
var där vet varför. Han ersattes
Och så lite reklam • . .
istället av Martin Sheen och flera
scener fick filmas på nytt. Senare
under inspelningen drabbades
Sheen av en hjärtattack. Han
repade sig från denna men det
innebar ytterligare förseningar
för inspelningen.

- ....._..

fi

"

nar vi Kapten Willard med en
känsla av tomhet och förvirring.
En känsla som kanske också
Coppola kände när filmen var
färdig.
Coppola blev aldrig sig själv
igen. Han skapade en fantastisk
film men fick betala ett högt pris.
Han har fortsatt göra bra filmer
sedan
._.. ..__,.
dess,
"Do you know that
exempel
if is the middle of
vis Gud

__ __

....__
_______

....

fadern III
the word life?"
,.,.. ...__
och Bram
Stockers
Dracula. Sina mästerverk från
sjuttiotalet har han dock aldrig
lyckats överträffa.

Daniel

Påtända skådespelare

Om man tittar på filmen och
iakttar Sam Bottoms, som spe
lade den unge surfkillen Lance
Johnson, är det intressant att se
hur han ser mer och mer
frånvarande ut ju längre upp för
floden de kommer. Det är inte
bara skådespel. Hans skådespe
lartalanger fick en del hjälp av
både marijuana och LSD. Vad
gör man inte för konsten.
Störst problem ställde nog
Marlon Brando och Dennis Hop
per till med. Marlon Brando dök
upp på inspelningen. Försenad,
alkoholiserad och med 40 kilos
övervikt. Manuset hade han inte
ens tittat på.Därför fick Coppola
inför varje scen sätta sig ner och
läsa in replikerna tillsammans
med Brando. Allt medan ett
redan påfrestat filmteam stod
vid sidan och väntade. Dennis
Hopper, som för övrigt också

FULLA

TUDENT

PACKET

KOMMER SNART TILL EN FEST NÄRA DIG
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Maj-SM

Konglig Elektrosektionen hade sitt senaste
Sektionsmöte den 15:e maj i år

N

en sam
manfattning över vad
som bestämdes. Givet
vis kan du som vill läsa om alla
detaljerna från mötet hitta allt
och mycket därtill i mötesproto
kollet.
Kårstyrelsen personifierad av
Fredrik Ahnme informerade om
att nytt folk hade valts till
kårfullmäktige samt att en ny
Osqledarredaktör hade blivit
tillsatt. Fredrik informerade
vidare om kårens nya verksam
hetsplan som innehöll de tre
fokuspunkterna
Mångfald,
Lokaler och Studentinflytande.
Revisor Joar Jacobsson (e95)
berättade att det hade varit
trassel med revisionsberättel
serna. Många revisionsberättel
ser hade inte kommit in. Joar
avslutade med att säga att han
skulle kämpa vidare för att få in
dessa. Till sektionsmötet hade
det kommit in fem motioner:
D A N FÖ L J ER

- Motion angående
Vårbalen

Motionären Victoria Olstedt för
slog att det skulle tillsättas en
vårbalskommitte vars uppgift
skulle bli att arrangera Elektros
Vårbal. Hon föreslog vidare att
sektionen skulle budgetera
pengar till denna tillställning.
Efter diverse diskussioner på
mötet, bestämde sig Victoria för
att dra tillbaka sin motion.

- Motion angående
Studieresans verksamhet

Motionären Fredrik Neiderud
föreslog att en arbetsgrupp
skulle tillsättasför att diskutera
Studieresans bidrag till sektio
nen. Därtill föreslog Fredrik att
arbetsgruppen även skulle se

20

över vilka delar i stadgarna
rörande § 21 Studieresor som
behöver skrivas om. Sektions
mötet biföll motionen i sin
helhet.

- Motion angående
korrigering av SI-system

museet förra året (För två år
sedan. Red. anm.). De båda
motionärerna yrkade vidare på
att Elektrosektionen skall stå för
kostnaden för dessa nejlikor.
(Här meddelar Fredrik Neide
rud att alla KT H-studenter har
gratis inträde på Tekniska
Museet mot uppvisande av SFS
kortet.) Sektionsmötet beslutar
enhälligt att bifalla motionen i
dess helhet.
Det var allt för denna gång.
Med Vänlig Hälsning

Motionären Peter Svahn (det vill
säga undertecknad) yrkade på
att Elektrosektionen skulle
införa och uppmuntra använd
ningen av den härledda enheten
1 osq. Dess definition skall vara
1 Siemens per Ampere (1 S/ A).
Peter Svahn[Sekreterare]
Sektionsmötet enades om att
[Elektrosektionen]
bordlägga motionen till Okto
ber-SM samt att motionären bör
kontakta sect-lonet Pi-prick
(Anders J Thor) för att få hans ·•---------··.,-"---.--..-· -···-
kommentar.

- Motion angående
EIVis(p)

Motionären Adam Malmcrona
yrkade på att funktionärsposten
Elvis(p) inom ESN skall tas bort,
samt att sektionens webmaster
skall överta ansvaret för ESN:s
hemsida. Styrelsen yrkar istället
på att det åläggs ESN att sköta
sin hemsida. Dock stödjer Styret
Adams yrkande gällande avska
fandet av Elvis(p). Sektionsmö
tet bifaller styrelsens yrkande.

- Motion angående
uppvaktning av Osquar

Motionärerna Ulf Kalla och
Rickard Norström yrkade på att
Fan- och Råttbäraren även skall
ha som uppgift att tillse att
Osquar III uppvaktas med vita
nejlikor på Osqars namnsdag.
Osquar är en modell av en
elektron som benämns Osquar
och som överlämnades från
Elektrosektionen till Tekniska-

Filmnämndens (FN)
filmprogram för läsperiod 1 .
"Shrek" 3/9 kl. 1 9 och 2 1
"Traffic" 1 3/9 kl. 1 9
"Apornas Planet" 20/9 kl. 1 9
"Tretton Dagar" 27/9 kl. 1 9
"Bridget Jones Dagbok" 1 1/
1 0 kl. 1 9
Filmerna visas i Nya Matsa
len i kårhuset med ingång
via Hyllan.
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Nyantagen? Se h it!
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En ny höst har kommit, och med den en ny generation
Elektroteknologer. Vi i fadderiet, genom A,F, vill ta tillfället i
akt att hälsa Er, nyblivna teknologer varmt välkomna till
KTH och Elektrosektionen.

S

ETT
P A R veckor
tillbaka och ytterligare
några veckor framöver
pågår, som ni säkert har märkt,
mottagningen. Mottagningen är
till för Er, och vi i fadderiet gör
allt för att Ni ska känna er
välkomna och få en så bra start
på er tid på KTH som möjligt.
Tveka inte att fråga oss (FoF)
eller faddrarna om det är något
Ni undrar över, som sagt, vi är
till för Er.
Elektrosektionen är en av de
äldsta sektionerna på KTH och
fylld med arv och traditioner.
Det är nu upp till oss alla att se
till att Elektro står stark även i
framtiden. På sektionen finns
EN

något för alla. Organ och fören
ingar som sysslar med vitt skilda
saker och som alla törstar efter
fler medlemmar. Ryck tag i
närmsta fadder och pressa dem
på information om sektionen, så
just du hittar den syssla inom
sektionen som passar dig. T veka
heller inte att fråga de teknolo
ger som är sektionsaktiva, så kan
de berätta vad just de gör och hur
roligt, lärorikt och givande det är
att engagera sig.Sektionen behö
ver Er!
När ni läser detta har de
ordinarie kurserna satt igång
och skolan har trampat fart på
allvar. Det kan ibland vara svårt
att anpassa sig till det tempo

som är här på
KT H. Se till att
så fort som möj
ligt hitta det stu
diesätt som passar
er. Många upptäcker
efter hand att det är bra att
studera i grupp, medan andra
helst sitter hemma på kammaren
och läser. Laborera er fram till
det som passar er bäst.Kom ihåg
att ni är här för er egen skull.
Hör efter med era faddrar så kan
de säkert komma med råd och
tips om var och hur man kan
plugga.
Återigen, varmt välkomna!
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Nya fun ktionärer
På senaste SM valdes det en drös nya funktionärer; här är de!
vice Idrottsledare:
Vakant
Reseledare:J
Johan Erik Lundin
Carakarl:
Johan Kristensen
Hjultomte:
Vakant
vice Tolverichef:
Kalle Fagerberg
Tolverinissar:
Mats Appelblum
Andreas Ziethen
Mikael Roos
Erik Haglund
Peter Strömbäck

Anette Johansson
Madeleine Jörngren
Lyna Tuong
vice Källarmästare:
Jakob Kesselberg
Källarnissar:
Joakim Lövqvist
Andreas Gunberg
Johan Kristensen
Johan Uusijärvi
Magnus Jansson
Fredrik Buddee
vice IntSekt:
Vakant
Qulturattacheer:
Peter Strömbäck

Magnus Jansson
Infoman:
Henrik Åhlander
ARG-Representanter:
Martin Malhotra
Diverse TRIISar
(T MH):Patrik Burehäll
(S3)Fredrik Neiderud
(IT)Magnus Jansson
(DSV)vakant
(Fysik)vakant
(EKC)vakant
Klubbmästare:
Carin Omurcali
Evitas Ordförande:
Elin Wide
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Mån att vinna
Lovordad föreställning av Lustspelet Elogen

E

vårdag, då
v erklig en
d elade ut flygblad om
sin snara ankomst, had e "Mån
att vinna" premiär på Södra
I ·----·-�----·
�-....- T e at e rn. En duo,
Om spe;{ inne6är att måhända dynamisk,
l
.
.
mött e i foajen och
; pu6h�n sk._a 6[ig[afl I såld e program. Efter
oclifå i sig en en del laborerande i
i; sprattfig
kon sten att få bilj etoc/i annanfinurfigliet, ten och skylten på
var detta ett verkJigt sitsen att visa samma
sommar en
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tu schpenna),
kund e sp exet börja. Just ja, d et
må st e bli mörkt i salongen för st
så att publiken slipp er se sig
själv. Mörkt blev d et och allas
blickar vänd es mot sc en en. Vad
skull e hända? Skull e man titta
till hög er, vänster eller kan sk e
mitt på? Vilken o erhörd spän
ning! Själv tittade jag till vän ster,
men från ett annat håll kom han
in, han var s syfte var att värma
upp publiken och presentera
sp ex et. Efter en orgie i småvit sar
var d et så dag s. Sp exet börjad e!
se

'.i

Nu börjar spexet

i'
I

På sc enen presenterades en för
mig helt ny v er sion av Kubakri-
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sen

och rymdkapplöpning en.
Den var friskt kryddad med
greker, sv en skor och handrul
lad e kuban e r. P edagogik e n
må st e ha varit f enom enal, för nu
minn s jag inte längre ett enda
ord av min finland ssv enske
histori elärares ver sion. Tänk så
bra med sp exrelaterad inlärning!
Roliga timmen hela v eckan, d et
vore något för grund skolan att
t esta. Ja, KT H m ed för den d elen.

Paus

Sp exet avbröts mitt i för en paus.
D etta fick damen intill att rusa
iväg till närm sta vatt enklo sett,
troligen för att badda kinder och
panna m ed kallt vatt en. Tänk
vad lit e spänning och romantik
kan ställa till m ed. Många
ägnad e pausen till konv er sation
i sol skenet, m ed d et fagra inlop
p et mot Stockholm som fond.
Dynamiska duon uppenbarade
sig i folkviml et och krängd e
åt erig en program. In spirerad
gav jag mig in på begagnatmark
naden, men d en vi sad e sig vara

usel. Ing en ville köpa mitt
program, trot s halva pri set. Tur
är väl d et, för ing en modern
teknolog klarar sig väl utan
program?

Ryamattor och raketer

Efter första akten förflyttades
handling en från Vita Huset till
Kuba, där "den av Ero s ut sände"
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Onassis fick en del damer i
publiken att utstöta lite väl glada
läten. Tänk att en smilfink, som
ser ut att nyligen ha snattat en
ryamatta och gömt den innanför
skjortan, ska ha sådan inverkan
på sin omgivning. Minst sagt
orättvist! På Kuba hände
mycket, bland annat ett inoffi
ciellt och oplanerat toppmöte i
sängkammaren och en hel del
spruttibangbang! Det är skoj
med raketer, för oavsett om de
flyger iväg eller i luften, så sker
det med stompa!

.........

Hela Elogen visar sig

På slutet uppenbarade sig två
glatt dansande män bak på scen.
Hur de skulle passa in i hand
lingen kändes som ett myste
rium. Snart följdes de av fler
dansande par, vilket visade sig
vara Elogen bakom scen, som nu
äntrat den. Det är lätt att

glömma hur många fler än
skådespelarna som lägger ner en
massa arbete för ett spex, men
utan dem skulle nog få saker
fungera. Att de var många
märktes, för snart var scenen
fylld. Applåderna dånade och
glada tillrop stod som spön i
backen. Om spex innebär att
publiken ska bli glad, sprattlig
och få i sig en och annan
finurlighet, var detta ett verkligt
lyckat spex! Synd att det tog slut,
men jag ser med spänning fram
mot vad Elogen ska hitta på
härnäst!

Göran Nordahl

Tack och hej

Följande personer har lämnat Elektrien för det hårda livet på andra
sidan Valhallavägen. Emissionen önskar lycka till!

• Yavor Al-Sheikhly
• Martin Andersson
• Carin Andreasson
• Mats Andren
• Henrik Back
• Björn Bengtsson
• Anders Björklund
• Ingmar Blomqvist
• Mikael Bohman
• Fredrik Claesson
• Anna Dehlbom

• Daniel Dellham
• Richard Donselius
• Kristofer Eden
• Tomas Ericson
• Peter Eriksson
• Klas Flodqvist
• Helena Grill
• Tomas Gustafsson
• Sanjin Hadziomerovic
• Per Holmgren
• Christopher Johansson

• Tomas Jyde
• Magnus Karlsson
• Karl Klasen
• Love Koci
• Won-Bok Lee
• Yi Li
• Daniel Markeborn
• Mathias Nygård
• Jens Olsson
• Mikael Persson
• Rama Pour Raei

• Andreas Rimbe
• Anna Roth
• Bereket Samuel
Brehane
• Christer Törnqvist
• Martin von Haartman
• Ted Wallius
• Carl Wickbom
• Tomas Wässingbo

E
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Nördarna anfaller!
Hur uppfattas vi teknologer av allmänheten ? I DN:s bilaga "På stan "
framställs vi som "närsynta miffon i overall". Har gamla tiders beundran
för vad ingenjörer och tekniken kan åstadkomma försvunnit ?

D

0

24/8 publicerade
"Åsiktsmaskinen" i
DN:s bilaga "På
stan" redaktionens tyckanden
om olika saker som händer i
stan. Ett plus, ett minus, ett
utropstecken och ett frågetecken

följs en åsikt. Denna vecka var
det vi som har hamnat som
stadens stora minus. Rubriken är
"Nördarna anfaller". Teknologer
beskrivs som "närsynta miffon i
overall", vi dricker starköl, har
acne och tvingar med detta
allmänheten till en pröv
ning
av synen på yttrean
NORDARNA ANFALLER
defrihet
och klassisk
Kungliga tekniska högskolan har hittills bara
bildning.
gjort sig kända för det första av ·sina honnörsord
Texten är mycket pro
"vet"enskap och konst". Nu slår de konstvärlden
vokativt skriven och det
med häpnad. I en gigantisk installation släpps
kan uppfattas som ett
tusentals närsynta miffon i overaller lös:ii på stan. påhopp. När jag gick in på
Med hjälp av starköl. acne och uttryck som
, DN på stans diskussions
"novisch" tvingar de oss.att sida fann jag kommenta
"gasque", "spex"
rer med rubriker som
· ompröva vår syn på. yttrandefrihet och klassisk
"Hets
mot folkgrupp".
-bildning. Utställningskatalogen Blandaren kallar
När man läst detta kan
' installatione'n "provokativ samtidskonst iJeff
man fråga sig hur KT H
Koons anda"..
uppfattas av allmänheten.
EN

och

Overallrace
Galningar! Idioter!
Ni klarar det inte!

S

DÄR
N Å G R A av de
omdömen som jag, Rick
ard och Emil fick då vi
klargjorde att vi skulle springa
Midnattsloppet i overall. Nåja,
vi överlevde och tog oss dess
utom ige
nom loppet.
år
Nästa
hoppas vi att
fler skall
n ap p a p å
detta och
visa färg på
stan.
E

Uffe
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Bakom detta "skämt" från DN
kanske det ändå döljer sig en
okunskap om vad vi håller på
med här. Kanske kan den stora
bristen på civilingenjörer också
ha sin grund i denna okunskap
som hos vissa människor visar
sig i förakt. Vi måste därför
missionera vår tro och sprida vår
kunskap.
Somliga må tycka att vi är
närsynta miffon, men så länge
att
vara
stoltheten
för
teknologer I civilingenjörer
lever kvar kommer vi även i
framtiden göra stordåd i tekni
kens tjänst.
Emissionen har försökt att få
en kommentar från "På stan"
redaktionen, utan resultat.

Oscar Blomkvist
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Relationer mellan C och tf
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Det ryktas att . . .

... Uffe är apgammal
... Björ n ligg er däckad und er b ordet
Alexandra Bergman och Petter Pettersson
... Björ n och Svante samlar på minus
samt
... d et gäller att ta det lugnt, d et kan vara
luftbubbl or i glasen
\\
Katarina Wahlström och Rasmus Kaj
... och kanske inte bara i glasen
\
... G ezze och Heinz har något g emensamt
Som har förlovat sig under sommaren
\
Ivi'
/
... alla glada I ska rada I upp sig vid ada I
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när S ebastian ska bada!
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Som en del av er kanske redan har märkt, så har de gamla
3000-maskinerna i 12:an bytts ut mot nyare 255:or.

D

dat orerna kom
förh opp�ingsvis
a tt vara sa pa ss
snabba att d et ska gå att
använda dem utan att somna.
De nya dat orerna är gj orda i
pla st, och inte i stålplåt som d e
gamla. En klar nackdel med
ta nke på hur tuffa tag tolva nda
t orerna brukar utsättas för. För
att illustrera vad vi menar med
"tuffa tag" så k an ni titta på
mer

E N YA

bild en här intill. D en visar hur
S C S I-kontrollern på k opia ser
ut drygt ett år efter att någ on h ar
spy tt på d en!
Dig estiva
vätskor
or skar
korroson på ytmont erade kret
sar! Vi ber er därför att ta d et
varlig t med de nya tolvandato
rerna.

Eder ödmjuke
systemadministratör
Johan "Eskil" Fredriksson
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En resa i tid och rum.

Esq uadern
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Vi glömde alla våra tentor för en stund och drömde oss bort till en tid
då tentor inte ens var påtänkta: den mytomspunna vikingatiden. Vi
seglade som sanna vikingar ut på havet för att finna ro, för att sedan
segla in i hamn och njuta en mjöd. Esquadern 2001 gick i
vikingarnas spår...

T

o TA LT 18 stycken båtar
och drygt 100 personer
deltog i 2001 års Esqua
der som startade i Säck. Alla
samlades under söndagen och
när staben sent om sider kom i
hamn så kunde man redan
känna att stämningen var på
topp. Alla båtar låg bredvid
varandra längs Säcks klippor
och från varje båt hördes sång,
musik och stoj.

På måndagen vaknade vi med
strålande väder. Även om som
marvärmen inte till fullo gjort
sitt intåg, värmde solen alla
bleka kroppar. Under morgon
mötet framkom en tråkig nyhet.
Eskil, kapten på Evita, hade
under natten brutit benet när
han hoppat mellan ett par stenar.
Han hade varit tvungen att
hämtas av räddningsbåt. Detta
var naturligtvis hemskt tråkigt
och Eskil kunde heller aldrig
komma tillbaka för att fortsätt
segla.
Under måndagen seglade vi
till Bullerön. Friska vindar och
fint väder gjorde seglingen
underbar. Väl framme anordna
des klassiska sommarlekar på en
av öns ängar. Knoptävling, stö
vel- och vattenballong-kastning

26

var ett par av grenarna. Planerna
på en gemensam dragkamp gick
dock i stöpet när tillsyningsman
nen bad oss att avbryta.Detta på
grund av att ej namngivna
personer inte sköt sig så som
man kan förvänta sig av en
teknolog från KTH. Detta var
mycket tråkigt och vi avbröt
därför lekarna och bad om
ursäkt.

På onsdagsmorgonen vak
nade alla till ett morgonmöte
som i många fall kändes som det
tidigaste av alla. Det gick också
att konstatera att det hade rasat
ett mindre krig i rotfrukternas
tecken under natten.När allt var
städat och vi givit vårt bidrag till
tillsyningsmannens bastuverk
samhet seglade vi åter med sikte
på Östra Lagnö. Det blåste rejält
denna dag och det gick kraftig
sjö. Somliga, ej namngivna, bur
kade på fel sida av båten hela
tretton gånger, eller var det fler?
På kvällen bjöds det till grillis.
I solnedgången på Östra Lagnös
nakna klippor bjöds det diverse
delikatesser (kött, potatissallad)
samt både öl och vin. Kvällen
var mycket vacker och den
förevigades av Philm-Kalle som
sprang runt och filmade.
Från Lagnö, som ligger lite
mer skyddat inomskärs, fort
satte Esquadern åter mot skär
gårdens ytterkanter, nämligen

Lekar på Bullerön

Under tisdagen seglade vi mot
Björkskär. För den som inte var
där kan det sägas att det är en
underbart vacker liten ö i ytter
skärgården. Stora klippor samt
en liten bastu utmärker ön.
Denna kväll var det dags för
sillis. Staben bjöd på sill, bröd
och framförallt dricka. Solen
gick sakta ner medans alla satt
och njöt på klipporna under
gemensam sång. När alla ätit
spreds festandet ut över ön.
Somliga trängdes i en milt sagt
överfull bastu, andra satt och
skrålade till tonerna av enguitar.

Grillis på Ös tra Lagnö

Ängskär. Det är en trevlig ö men
där fanns ett minus. Toaletten
låg cirka 20 minuters gångväg
från naturhamnen, och då ,var
det också svårt att hitta. Vissa
båtar hade dock ett mindre
överflöd av dessa faciliteter, så
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naturen fick vara ifred denna
gång.
När, närapå, alla båtar kommit
fram var det så dags för Esqua
der-festival. Varje båt hade möj
lighet att framföra varsin sång
om hur seglingen varit så långt.
Staben var först ut och vi
framförde en ny variant på
Petters "Mikrofonkåt", "En
segelbåtslåt". Detta följdes av ett

Vinnarna i Esquader-festivalen
antal bidrag som alla impone
rade stort på staben(= juryn).
Vinnare blev emellertid båten
Evita. De framföre en poetisk
nytolkning om Hallenvisan där
de med känsla och darr beskrev
sin frustration över att segla
vind för våg utan kaptenen
Eskil.
Efter Esquader-festivalen fort
satte kvällen med båtfest som
uppladdning inför kommande
dags kappsegling.

Kappseglingen

På morgonen kände man tidigt
att det låg en spänning i luften.
Esquadern var inte längre en
social tillställning utan en täv
ling. Det fanns ingen som skulle
acceptera något annat än en
första plats och det var därför

tävlingen blev så spännande.
Denna dag var gudarna inte
goda och förhållandena var
hårda. Det blåste mycket kraftigt
och det gick hård sjö. De extrema
förhållandena gjorde tävlingen
än mer spännande. Dessvärre
ledde det till att Lynx tvingades i
nödhamn och flera båtar drabba
des av större eller mindre till
bud.
Efter målgång räknades bästa
tid i förhållande till lystal ut och
på kvällen kunde "Mornin'
Cloud" utropas till segrare.
Slutfesten anordnades på
Finnhamn i ett mysigt båthus.
Under kvällen delade staben ut
priser för olika bedrifter under
veckan. "PR-Noja" tog hem det
stora priset för poängjakten som
pågått under veckan. Pris dela
des också ut i bland annat bästa
sång, bästa film och värsta
landkrabban.
Alla åt och drack under
kvällen, på bekostnad av ett ej
namngivet företag. Anders Till
ven, från förra årets stab, stod för
underhållningen.

Glada vinnare av seglatsen
morgon vaknade vi med en stor
"fallosymbol" på skrovet och
ena förtampen ordentligt split
sad. Vår kära (plast)and Eje
rövades också bort ett antal
gånger och dagen efter slutfes-

Slutligen

Jag har många fina minnen från
veckan. Till exempel minns jag
att de flesta badade trots det
kalla vattnet. Jag minns också att
vi i staben, som traditionen
kräver, slängdes i vattnet under
slutfesten. Somliga föll, precis
som Gulan, ner i vattnet utan
avsikt. Andra träffades av kaska
der med vattenballonger eller
blev nedsprutade med vatten
slang.
Ett annat minne är alla skämt
som vi i staben utsattes för. En

Bad och vatten.
ten vaknade vi med en mindre
tall fastknuten i vår förtamp.
Det var mycket roligt att få
anordna Esquadern och som
ettor så var det en extra utma
ning. Att aldrig ha seglat Esqua
dern gjorde också att vi
förhoppningsvis bidragit till för
nyelse.
Vi i staben tyckte att det var en
fantastiskt rolig vecka och hop
pas att alla som var med också
tyckte det.
Oscar Blomkvist

Gruppbild från Esquader-festivalen
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