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Ledare

Ingvar Carlsson, Bill Clinton, Boris Jeltsin, ÖSK
och metallplan. Ja, det vill säga alla stora ledare.
Nu kan man ju ifrågasätta om inte koppar ska vara
med också, speciellt då det är den mest använda
ledaren, eller?
FÖR ATT VARA en aning allvarlig så kan jag berätta att Emis
sionen har kommit ut med ytterligare ett nummer, det du hål
ler i handen alltså. Vi har försökt att fylla ut sidorna med annat
än nätsurfningsutklipp, men en del man hittar på nätet är ju
faktiskt roligt och att publicera en massa url:ar är ju inte roligt
utan snarare lite töntigt. Tönt vill man inte vara!

Är du en tönt? Testa dig själv i det ultimata tönttestet som
finns i USA, närmare bestämt http/ /gonzo.tamu.edu/nerd
backwards.html. Oj, nu blev det visst lite töntigt...
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Utgivningsdatum:

15/3

Adress:

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Osquars backe 12
08-21 3118
emission@e.kth.se

Besöksadress:
Telefon:
E-mail
http:/ /www2.e.kth.se/esekt/org/emission/
WWW:
Axept
Tryck:
ReklamproduktionAB
Upplaga:
1000 exemplar
Nästa manusstopp: 29 /3
Framsida:
Baksida:

Sniis svävar pil
Walter Viking

Redaktionen

/ag kunde inte komma på så mycket vettigt idag heller, så jag lät Mie
skriva min ledare.

Chefsemitteur: Ulf Wallentin, E-93, 583 528 07
Emitteurer:
E-94
73 0 24 06
Petra Barkeby
E-93
38 31 68
Andreas Eldh
E-94
84 8 0 74
Björn Guillemaut
E-94
715 191 0
Karl-Henrik Hagdahl
E-91
664 68 85
Christian Jansson
E;91
kaj@elixir.e.kth.se
Rasmus Kaj
E-90 johanl@elixir.e.kth.se
Johan Lindberg
E-92
768 1616
Olof Lindqvist
E-91
758 82 47
Örjan Ljungqvist
E-94
746 77 07
Nicklas Löf
E-93
695 06 50
Mikael Odberger
E-92
83 76 95
Mattias Sandström
E-91
749 04 02
Mie Sörqvist
E-92
Stefan Wamqvist
756 89 01
E-92
749 54 47
Anders Wikström

Hur lämnar man in manus?

Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidning
en. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för
manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAIL till
EI\IUSSION på Elmer. För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i
ett dectermfönster på VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Använder du UNIX så går det för det mesta inge vidare att maila
decwritedokument. Lägg i stället filen i ditt Public directory och skicka
ett mail till oss och berätta vad filen heter. Skriv också hur mycket du
gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produk
ten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som duskulle vilja men
goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten att ändra i in-
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sänt material (lägga till rubriker tex). Vi kan också ta emot
en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brevfack i
Tolvan, i vår brevlåda, även den i Tolvan, eller till någon
av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00
dagen före manusstopp. Detta för att de kräver en extra
behandling. De kan lämnas i Emissionens brevlåda eller
direkt till en emitteur.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Ordföranden talar visa ord?
Hej på er. Det har nyligen va
rit Sektions Möte och en del
intressanta beslut togs där,
men mer om detta senare. Utan
först en rättelse:
I min förra artikel fanns ett
mycket pinsamt fel:

Sprid sedan ut florsocker över semlor
na med hjälp av en sil. Inte för myck
et, men absolut inte för lite heller!
Smaklig fika.

Anslagstavlan
Om ni undrar över något vad gäller
sektionens verksamhet finns svaret
förmodligen på styrelsens anslagstav
la. Där finns al.�t från festinbjudningar
till senaste SOT protokoll. Bläddra
runt lite och titta. Det finns mycket in
tressant att läsa!

DET STOD NÄMLIGEN att vinkel
frekvensen på jublen var Hm rad/år.
Detta är helt befängt. Rätt är natur
ligtvis 21t/S rad/år. Det tråkiga är att
inte en enda har påpekat felet för mig.
Detta tyder antingen på att ni inte lä
ser mina artiklar, eller att ni är helt
värdelösa på matte. Jag vet inte vilket
jag tycker är värst.

Brev från Tuzla

Och nu ett recept:
Hur man gör en riktig semla. Den er
farne semletillverkaren bakar natur
ligtvis sina semlor själv. Här är lite
tips till bakningen: Krydda rikligt
med kardemumma, gärna nykrossad.
Ha även ett ägg i degen. Och jäs den
länge! De utbakade bullarna kan gott
och väl stå en halvtimme.
Själva semlan tillverkar man sedan på
följande sätt :
Skär av locket på semlan. Locket skall
vara litet. Om du tillverkar flera på en
gång så se till att rätt lock hamnar på
rätt bulle! Gröp sedan ur bullen med
hjälp av en gaffel och lägg brödet i en
bunke. Blanda sedan brödet med
mandelmassan (Än en gång måste jag
vurma för Konsums mandelmassa.
Naturligtvis blir det bäst med hem
magjord mandelmassa, men dagens
stressade gourmand får tyvärr nöja
sig med Konsum!) och lite mjölk. En
del använder grädde, men jag måste
säga att då blir bullarna lite väl stabbi
ga och mastiga.
Massan skall vara ganska kletig. Här
får man prova sig fram, så att gojset
får just den personliga prägel man är
på humör för just nu!
Lägg sedan mandelmasseguckan i
semlebröden. Vispa grädden. Den
skall vara så där lagom fluffigt vis
pad. Bullarna skall se pösiga ut när de
är klara. Absolut inte de där horribla
hårdvispade spritsade sakerna man
ser på konditorierna och källeriet!
Lägg grädden försiktigt på bullarna
med hjälp av en stor sked. Lägg sedan
på locken på bullarna och tryck till
dem lite lagom så att grädden pöser
ut lite lagom trevligt mycke.

SM av några typer som kallade sig för
e-. Något som våran kvinnliga frak
tion av sektionen uppskattade!
Jag ber härmed officiellt om ursäkt till
en björn som jag behandlat mycket
illa: Förlåt.

Här är vår gottegris till ordförande.

Åter till SM
Förfaddrar och öfverskrendare pre
senterade sig. De verkade lämpliga.
Årets lärare valdes. Läs SNO-ordet!
Årets kamrater valdes. Det blev Björn
Bengtsson, e92 och Jocke "paddan" Pe
terson, e92. Trevliga båda två.
Några viktiga beslut togs. Bland annat
principbeslut om seniormedlemskap.
Vi bestämde också att "vinsten" från
förra året skall gå till vårbal, Ander
Tillings minnesfond och till en 1()()
årsjubelfond. Tanken men 1 00-års fon
den är att sektionen skall ha en juste
grundplåt till 100-års jublet. Tanken
med seniormedlemmar är att vi skall
kunna gå på jublet!
Vi hade sektionsmötet i El, något som
inte var bra, Nästa möte kommer att
vara antingen i BPA-gasquen eller i
Tolvan.

Några tack och en ursäkt:
Jag vill tacka Glädjeflickorna för deras
tilltag att bjuda på negerkyssar på SM.
Det var ju Alla Hjärtans Dag och allt
ing!
Nypon har städat spisen i Q-köket. En
fantastisk insatts som jag hoppas
många tar efter.
Rosor delades ut under middagen på

Vi har fått ett brev från Tuzla, där de
tackar för den hjälp de fått av oss.
Som ni kanske mins skickade vi i väg
en massa Cheng (TET boken) och
papper och pennor och en låda Wert
hers original och en massa annat bra
ha saker till e-teknologer i Tuzla med
hjälp av arbetarkonvojen. Det verkar
som de blev glada. Brevet finns publi
cerat i tidningen.
Tack och hej!

Magnus Almqvist
Ordförande Elektrosektionen

Brevet:
Dear Sirs,
On behalf of University of Tuzla I ex
press the deepest gratitude for collec
ting and distribution of the donation
to our University and Student organi
zations we recived from our dear
friends and collegues from Sweden
and Holland.
Because of the long lasting blocade we
have been short in everything and this
donation in books, publications, office
material etc. was welcome and in
right time. You are among very few
humanitarian organizations who sup
ported us.
We appreciate very much your efforts
on alleviation the hard humanitarian
situation in this Region and we wish
you much succes in your future kind
work.
Hoping to hear from you soon l stay
Sincerely Yours

Prof Sadik Latifagic, Ph.D.
Rector of University of Tuzla
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SNO

SNOrkel
God
morgon
kära
E
teknologer. Vi går mot ljusare
tider och då menar vi inte en
dast att dagarna blir ljusare,
det börjar hända lite positiva
saker på KTH.
DET GÅR ATT påverka sin utbild
ning, kom på studienämndsmöte och
säg din mening. På förra ESN-mötet
beslutade vi att vi vill läsa en obliga
torisk miljökurs. En sådan kurs kom
mer förmodligen att ligga i tvåan och
borde komma till läsåret 96/97. Efter
som denna kurs skall bli obligatorisk
måste någon annan kurs bort, efter
som basblocket är begränsat till lOOp.
Ett förslag är att ta bort termody
namiken. Ar du av någon annan åsikt
eller har förslag, konstakt mig. Möten
under terminen är klockan 17:17 i Tol
van på följande dagar: Onsdag 5 april
Tisdag 9maj
Periodsystem
Till nästa år blir det ett fyraperiod
ssystem. För ettan innebär detta att de
får en tenta i första perioden och två i
de övriga. För tvåan och halva trean
blir det två tentor i samtliga perioder.
Tentaveckornas längd kommer att
vara minst en vecka plus två dagar.
NIT-arvode
Regeringen har backat angående för
slaget om ett N /T-arvode. (9000 stu
denter med minst 5 års arbetslivser
farenhet skulle få 12000 kr. i månaden
i stipendie för att läsa naturveten
skapliga ämnen eller linjer på högsko
lan.) Istället vill de införa ett särskilt
vuxenstudiestöd, SVUX, detta finns
redan på Komvux. Bidraget skall vara
beroende av ens A-kassa ersättning
och varierade 1994 mellan 4830 kr.
och 8 070 kr. (65 % av utbildningsbi
draget). Resten upp till utbildningsbi
draget (35 %) ges som lån.
.Övrigt
Behrous Aghili valdes på SM till årets
lärare på Elektro och även till stipen
diatet för Anders Tillings minnesfond
som delas ut på vårbalen. För övrigt
tycker vi att Nypons projekt är myc
ket intressant. Har du synpunkter på
hur studienämnden skulle kunna
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förändras, vad gäller funktionärer el
ler hur vi arbetar så kontakta Nypon
eller oss.

Fredrik och Jenny
SNO@elixir.e.kth.se
StURe@elixir.e.kth.se
Utexaminerade
Åselius, Malin

E81 TELE

Fällman, Sven

E82 TELE

Fröroth, Ingvar

E83FYS

Ahlquist, Carina
Wingqvist, Gunnar
Thyselius, Ingela

E85TELE
E85 DAT
E85IND

Hugosson, Christina
Sandell, Karin
Firoozi, Fabian
Jones, Lawrence E
Lundin, Christina
Back.lund,Ivar

E86DAT
E86TELE
E86TELE
E86ENE
E86TELE
E86ENE

Asp, Rickard
Wik, Marcus
Lindell, Svein
Hosseini, Mahyar
Söderhäll, Anders
Hashemi, Amir
Olin, Anders

E87EGEN
E87EGEN
E87FYS
E87 1ND
E87ELK
E87TELE
E87EGEN

Larsson, John
Persson, Magnus
Rönnlund, Mats
Persson, Mattias
Bovallius, Ola
Pasanen, Jarkko
Ahlkvist, Kaj
Klasmark, Lennart
Sandholm, Håkan
Amozandeh, Giti
Hellstrand, Fiffi
Enander, Lars
Berg, Robert
Grim, Fredrik
Mordt, Hans Camillo
Zackrisson, Mikael
Rohlin, Stefan
Falk, Robert
Kressner, Mikael
Thomasson, Henrik
Ahlgren, Kjell
Fardi, Ramin
Regner, Martin
Areskoug, Anders
Esevik Fröjdh, Maj

E88FYS
E88 TELE
E88 TELE
E88 TELE
E88 TELE
EBBDAT
EBBIND
E88 FYS
E8B IND
EBB ELK
EB8 TELE
E88 DAT
EBB FYS
E8B EGEN
E88 EGEN
E8B FYS
EBBIND
EBBIND
E8B TELE
E88 DAT
E88 IND
E88ELK
EBB TELE
E88 TELE
E88 DAT

Granqvist, Göran
Baker, Erik
Vilhar, Thomas

EBBIND
E88IND
E8BEGEN

Jansson, Mats
E89IND
Vällfors, Göran
EB9 DAT
Eriksson, Peter
E89TELE
Hagberg, Martin
E89FYS
Pehrson, Lotta
E89TELE
Nygren, Anders
E89EGEN
Ericsson, Anders
E89FYS
Lundberg, Jacob
E89FYS
Löfgren, Stefan
E89FYS
Helgeson, Anders
EB9FYS
Johansson, Johan
E89DAT
Welander, Björn
E89EGEN
Salzberg, Kristian
E89IND
Anderberg, Rickard
E89DAT
Kalnins, Roland
E89EGEN
Remle, Joachim
E89EGEN
Börtemark, Claes
EB9 EGEN
Mizzaro, Michele
E89DAT
Holmer, Per
E89DAT
Kiderud, Jörgen
E89DAT
Karlsson, Johan
E89TELE
W adsten, Mathias
E89DAT
Rohne, Ulrik
E89DAT
Bringby, Daniel
E89TELE
Altebro, Örjan
E89EGEN
Åhlberg, Fredrik
E89EGEN
Gembicki, Mikael
E89TELE
Jonsson, Mattias
E89EGEN
Richardsson, Kristoffer E89EGEN
Firoozi, Farzin
E89TELE
Andersson, Pontus
E89IND
Lindström, Niclas
E89TELE
Johansson, Hans
E89DAT
Renström, Anna-Karin E89IND
Fransson, Tobias
E89TELE
Kollberg, Jonas
Neumann, Fredrik
Öhman, Michael
Nielsen, Magnus
Dicander, Håkan
Svalänge, Pär
Pineiro, Erik
Lundberg, Peter
Hedelius, Johan
Christofferson, Jenny
Kristensson, Martin
Höök, Mikael
Österlind, Arne
Lalic, Nenad
Norstedt, Olof
Ullberg, Christer

E90 FYS
E90TELE
E90FYS
E90EGEN
E90TELE
E90TELE
E90TELE
E90 TELE
E90DAT
E90EGEN
E90TELE
E90TELE
E90IND
E90ELK
E90DAT
E90DAT

Elevingenjörs
utb ildning

ABB Atom satsar på kärnkraft
ABB Atom har ca 1100 anställda fördelade på tre divisioner:
Nukleära Anläggningar, Service och Bränsle.
Vi arbetar for att sätta kundens intresse i centrum genom insatser
präglade av teknisk kompetens, hög beredskap och krav på tota/kvalitet.

Utbildningen omfattar 15 månader och är avsedd för nyutexaminerade civilingenjörer.
Du får möjlighet att prova på fyra olika arbetsfält inom företaget under 9 månader därefter 6 månaders praktik utomlands. I programmet ingår även språkkurser och
seminarier i bl a kommunikationsceknik och marknadsföring.

Ta chansen snarast!
Kursen börjar den 4 september 1995. Din ansökan med meritförteckning, becygskopior
och referenser, vill vi ha senast 30 mars 1995. Adressen är ABB Atom AB,
Personalavdelningen, 721 63 Västerås.
Vill du veta mer, är du välkommen att höra av dig till Margareta Fagerholm, 021-34 77 44,
på vår personalavdelning eller till Camilla Ekrot, 021-34 77 24, och Anders Ericsson,
021-34 73 42, elevingenjörer 1993-94.

ABBAtom
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,.,1,1,

Drömmen om ELIN

SOLA ...

...sig kan man, nu när det snart
är vår. Något annat roligt att
göra på våren är springa. Så
varför inte kombinera detta
och springa SOLA?

övriga arrangemang under
våren:
Volleybollturnerning i KTH-hallen den
9:e april 10-16.

VAD ÄR DÅ SOLA? Jo, det är en 27
mil lång stafett för Sveriges alla stu
denter. Starten går i Göteborg. Sedan
är det ca 25 delsträckor, från 5 km
långa till 12 km, till dess att man nått
målet i Karlstad. I år går SOLA mellan
den 5:e och 6:e maj. Man springer
alltså i nästan två dygn, med ett kor
tare uppehåll på natten. När man inte
springer sin sträcka åker man i någon
av de minibussar vi åker ned i och
hejar på den som springer. Tio
sträckor ska springas av tjejer. Förra
året var vi lite få, så vi ser gärna att
fler anmäler sig i år. Den som vill veta
mer om vad som hände under SOLA
-94, kan läsa i ett tidigare nummer av
Emissionen. Den som vill veta mer
om vad som ska hända under SOLA -·
95, kan fråga någon av oss som är
med i ELIN.

�amn på elektrosektionens
sola-stafettlag 1995!

Sola-stafetten 5 - 6 maj

Gnugga Dina fantasiknölar och skicka
in ett förslag på lagets namn senast
den 1 0:e april till någon av nedan
stående. Vinnaren utlovas pris!

Anneli e93_ajo
Anna e93_alu
IDRU -Kårens idrottsutskott...
...är ett ganska nytt utskott på kåren,
som har till uppgift att främja idrott
sligt utbyte mellan sektionerna och
andra högskolor. Det ska varje år ar
rangera nOllans idrottsdag och admin
istrera spaden.

PFF ...

let förmodade gäster på funkgasquen.
Ni som ej ännu lämnat in -läs om
föregående mening tills ni förstår
piken...

PFF HAR TAGIT hjälp av interna
konsulter och spånat på ideer, fram
förallt rörande ökat umgänge funk
tionärer emellan. Konkreta förslag är
på gång. Nuvarande funktionärer bör
hålla ögonen öppna på ett kommande
informationsmöte.

Förslag med variande grad av se
riositet har uppkommit genom
Enkäten™ och "förslagslådan". Läs
mer här nedanför. Meningen är att Ni
alla funderare ska få Er en dito. Det är
ideer att bolla med, kritisera, hänge
sig till eller utgå från för att komma
på helt nya...

Förslag

Spännande fortsättning följer, om inte
annat, i nästa emission. Varför inte
vara med och påverka den? Förslag
slådan i tolvan och pff@e.kth.se är
fungerande medium.

Enkäten rM

Okat umgänge mellan funktionärer ge
nom diverse arrangemang.

Svar på EnkätenTM till nuvarande
funktionärer har börjat komma in,
dock ej i en mängd motsvarande anta-

Pris, utdelat av styrelsen, till
årets/terminens mest innovativa och en
gageradefunktionär.
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ELIN
Spadställning Elektro:
Osqulda

Antal Plac

Anneli Johnsson E-93 56
Anna Lundqvist E-93 36
Katarina Nyqvist E-91 2 0
Lollo Langenskiöld E-93 18

1
2
4
5

Osquar

Antal Plac

Patrik Blidefalk E-92
Anders Jonsson E-93
Mats Johansson E-94
Lave Beijer E-93
Björn Aldenius E-94
Martin Bäcklund E-92
Peter Szabo E-93
Johan Ervenius E-94

23
17
16
15
14
13
13
13

3
6
7
8
9
10
10
10

Ordförande: Elin Willen tel: 08-85 09 76

Hej och åter välkomna till en
eggande läsning om PFF - Pro
jekt Funktionell Funktionär.
Kortfattat kan man samman
ställa vad som hänt så här:

WWW-konsulttjänsten är fortfarande
vakant pga bristande intresse från den
tänkta målgruppen, dvs de icke redan
så kolossalt sektionsengagerade. Att
projektet nu inte har någon "hemsida"
får väl ses som en petitess...

Elektros representanter i utskottet är
idrottsledaren och vice idrott
sledaren.

Gör alla funktionärsposter till jlerpersons
poster får att öka samarbetsfdrmågan i
grupp.
Görfunktionärer miljömedvetna.
Ordna så att sektionen återvinner sitt
papper, glas etc.
Ta bort "små" funktionärsposter med my
cket begränsade ansvarsområden, t.ex.
strängare.
Gör funktionärer till bättre förebilder ge
nom att t.ex. kräva att de är behöriga
studiemedel.
Flytta/förändra/ta bortfunkgasquen.
Gör bättre funktionärer genom t.ex. en
mer genomarbetat urvalsprocess och ty
dligtformulerade uppgifter.
Oka informationen om sektionens funk
tionärer - vilka de är och vad de har for
uppgift.

Projektledaren

Kraftöverföring är ett av Asea
Brown Boveris absolut tyngsta
verksamhetsområden. Och
koncernens centrum för kraft
överföring finns i Ludvika, med
bortåt 2 600 anställda i ett antal
bolag och stora resurser för
avancerad forskning och
utveckling.

Elevingenjörs
utb ildning

Asea Brown Boveri i Ludvika söker nyutexaminerade civilingenjörer
till vår omfattande elevingenjörsutbildning.

Personlig utveckling och utlandspraktik

Elevingenjörsutbildningen består av 1 5 månaders omväxlande teori
och praktik. Förutom en grundlig genomgång av ABB- koncernen,
ingår kurser i bl a marknadsföring, språk och presentationsteknik.
Utbildningen avslutas med 6 månaders utlandstjänstgöring.

Spännande jobb för unga tekniker
Från Ludvika levereras högteknologiska utrustningar för elkraftöverföring över hela värl
den. Här finns resurser och moderna laboratorier för avancerad forskning och utveckling.
Och vår elevingenjörsutbildning ger dig en flygande start i arbetslivet!

Ta chansen!
Nästa kurs startar 4 september 1995. Sista ansökningsdag är 30 mars. För mer information
kontaktar du Rolandh Geijer, 0240-820 43, eller Lars-Ove Almquist, 0240-820 27, på vår
personalavdelning. Eller prata med Christina Eriksson, 0240-823 88, elevingenjör 1991.
Ansökan, märkt "Elevingenjör': ställs tillABB Assist AB, Personalavdelningen, Box 108,
111 80 LUDVIKA.

I Ludvika utvecklar STRI morgondagens kraftsystem
STRI AB i Ludvika är ett företag som ägs av ABB, Svenska Kraftnät och Vattenfall.
STRI, Swedish Transmission Research lnstitute, startade 1 j uli 1 989 och bedriver utveck
ling av teknik inom området elkrafröverföring med sikte på 2000-talets kraftsystem.
STRis nya laboratorium kan erbjuda en mycket avancerad mätteknik, kraftfulla
datorsystem, högspänningshall och klimathall.
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Val och kval

Läsarreaktion

Insändare angående
urklipp från "nätet"

dåliga

I FÖRRA NUMRET av Emissionen
fanns införd en spalt med rubriken
"Lite skoj från cyberrymden", saxad
från någon av internets nyhetsgrup
per. Det som avhandlades var kvin
nan, betraktad som ett kemiskt grun
dämne. Emissionens redaktion tyckte
uppenbarligen att detta var roligt,
något jag inte håller med om.
Jag kan förstå att det finns en del lut
trade hackerknackers på "nätet" som
är besvikna på att det är för få riktiga
tjejer och för många gif-bilder i deras
virtuella värld. Denna frustration ger
de utlopp för genom att skriva "ro-

liga" inlägg till olika nyhetsgrupper.

Bra! Man ska ge utlopp för sina käns
lor på något sätt och att använda en
nyhetsgrupp för detta ändamål är helt
trendriktigt i dagens IT-samhälle.
Emissionen är däremot ett forum för
Konglig Elektrosektionen och vårt an
sikte utåt. Om meningen är att vi ska
framstå
kvinnofientliga
som
sektione n -nummer-ett, var artikeln
precis i rätt linje. Vill vi däremot ha en
god atmosfär på sektionen och för
söka få fler kvinnor att söka till Teknis
i allmänhet och Elektro i synnerhet
kan den nog ses som ett självmål.

kon", såvida det inte är något som
antingen förolämpar alla lika mycket
eller ingen alls. Med alla menar jag då
inte bara oss Elektriker, utan alla som
kan tänkas komma över tidningen.
Personligen vill jag passa på att klaga
på att kilppet hamnat på ju�t MIN
sida som vice ordförande. Overallt
beskylls jag nu för att vara en sån där
"nätsurfare", vilket givetvis inte är
sant.

Henrik Eriksson E92
e92_her@e.kth.se
http://www2.e.kth.se/-e92_her/

Därför hoppas jag att Emissionen i
fortsättningen hålls fri från "intemete-

CHE svarar på läsarreaktion
Svar på insändare om dåliga
urklipp från nätet.
TILL ATT BÖRJA med vill jag
bestämt säga att meningen med arti
keln INTE ALLS var att Elektro
skulle framstå som "kvinnofientliga
sektionen-nummer-ett". Syftet var
att fylla ut en annars tom vit yta. Till
de som på något sätt tagit illa vid sig
vill jag u träcka en rejäl ursäkt. Det
var kanske ett misstag att publicera
artikeln. Jag är inte felfri.
Att artikeln hamnade på vices sida
beror på att det var den som be
hövde fyllas ut med någonting. Det
var alltså INTE Henrik som skrev el
ler ville ha in artikeln i fråga på sin
sida. Jag ber om ursäkt om Henrik
blivit kallad för "nätsurfare".
Jag skulle också vilja göra några
kommentarer till vissa saker i Hen
riks text:
1) Redaktionen bär inget ansvar för
Emissionens innehåll. Det är CHE,
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endast CHE och ingen annan än
CHE som gör det.
2) På redaktionssidan står: "I Emis
sionen gjorda uttalanden är endast
om så särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens stånd
punkt". Vid artikeln i fråga angavs
inte att det skulle vara Elektrosektio
nens ståndpunkt. Således är inte ar
tikelns innehåll uttryck för Elektros
ståndpunkt. Den är helt enkelt vad
den utger sig för att vara; en halv
spalt totalt nonsens.
3) Vadan denna enorma ovilja gente
mot "nätsurfare" och "hackerknack
ers"? Det finns faktiskt flera personer
på Elektro som ibland använder
WWW. Anser Henrik att Cyberponq
och likasinnade är att betrakta som
någon slags paria (kastlösa), eller
rentav töntar (se test på annan plats i
tidningen)?
4) Det är svårt att se till att vara
100% säker på att inte förolämpa
någon (om man ska dra saken till sin

spets). Emissionen kan då till exem
pel inte publicera någons namn eller
avbilda någon på ett foto utan att
först kontrollera att det är OK. Det
kan ju nämligen tänkas att personen
i fråga inte vill figurera i ett visst
sammanhang, och känner sig
förolämpad om han/hon skulle göra
det ändå. Vidare måste man ju också
tänka på att man inte skriver saker
som kan uppröra barn (en del av
Emissionens läsare är säkerligen
föräldrar, och därigenom kan barn få
tag på tidningen).
Som slutkläm vill jag säga att jag tror
att de flesta E-Osquar håller med
mig när jag säger att alla E-Osqulda
är mycket välkomna, uppskattade
och viktiga medlemmar av Elektro
sektionen. Det vore mig därför fjär
ran att medvetet publicera artiklar
som förolämpar er. Om någon av er
tog illa upp ber jag djupt om ursäkt.

Ulf Wallentin,
Chefsemitteur

ABB driver Sveriges äldsta
och mest genomarbetade
elevprogram - i år firar vi 90årsjubileum. Elevingenjörs
gruppen 94:2 är av senare
modell och visar att det även i
Mälarstaden Västerås finns
ungdomar på glid.

Sökes: Nyslipade
civilingenjörer
Finnes: Unikt elev•
•
1ngenJorsprogram
••

Elevingenjörsprogrammet i Västerås spänner över 15
månader, huvudsakligen värdefull och omväxlande
praktik. Vi har även lagt in ett antal teoretiska avsnitt i
programmet.

Västerås är huvudort
I Västerås kombineras en grundlig genomgång av kon
cernen med varierande praktik etappvis inom tre ABB
bolag. Du får pröva olika arbetsuppgifter och känner
dessutom vilket affärs- och teknikområde som intres
serar dig mest. Dessutom deltar du i språkkurser och
seminarier i bland annat marknadsföring, förhandlings-,
presentations- och kommunikationsteknik.

Avslutning utomlands
Efter förberedelser på hemmaplan, kommer du att arbeta vid något av våra utländska
bolag under de avslutande sex månaderna.
Asea Brown Boveri finns representerat i 1 40 länder världen över. Det innebär stora
möjligheter i valet av utlandsplacering.

Vill du veta mer?
Inget annat företag kan erbjuda så många intressanta jobb för unga tekniker som Asea
Brown Boveri. Inom så gott som alla verksamhetsområden arbetar vi med spjutspets
teknik - på en tuff internationell marknad. Och vårt elevingenjörsprogram ger dig den
bästa starten.

Nästa program börjar 4 september 1995. Ta chansen och skicka din ansökan senast 30 mars
till ABB Support, avd. PU, 721 83 VASTERÄS. Vill du veta mer, kontakta Eivor Jannborg,
021 - 32 53 77, ansvarig, eller Magnus Bengtsson, 021-32 82 33, elevingenjör 1993-94.

I Finlands djupa

skogar...
För nås.ra veckor sedan var
Linda "Ofvrig" Swärd och jag i
Finland som gäster hos våra
vänner och kollegor, SIK:arna
i Helsingfors. På programmet
potential utjämningen
stod
som de kallar sin årsfest.
Magge, arrangör för festen,
hade ordnat inkvartering, mat,
transporter och allt annat man
kunde önska.

vande musik och underliga danser.
Det enda tråkiga var att min finska
var aningen rostig. Därför avstår jag
från att här redogöra för de vackra
talens innehåll. Danserna verkade
ganska mystiska vid första anblick,
men de gick att lära sig efter att ha
studerat infödingarnas beteende.
Efteråt fick man höra att man dansat
tango, polonaise och säkert mazurka
också. Efterköret och efterefterköret
med bastu höll på ända till morgonen
då det var dags för oss att åka hem.

Resegarderob

FÖRUTOM LINDA OCH jag var det
en del andra svenskar som hade kom
mit. EKAK från Chalmers var där för
att introducera ölhävet för de finska
teknologerna. Elektro i Lund hade
också några representanter. De såg
alla aningen slitna ut när vi kom,
eftersom det hade varit togaparty
med sekreterarskolan kvällen innan.

Högtidsdräkt så att man blir fin
80 poäng finska så man förstår talen
80 poäng dans så man inte gör bort
sig totalt

Mystiska danser

Värdvana

Huvudattraktionen var självfallet den.
stora balen i centrala Helsingfors,
med celebra gäster, vackra tal, le-

Den lärdom man kan dra av det hela
är att vi har en del att lära av SIK:arna
vad det gäller värdskapets konster.

Följande saker kan allså vara bra att
ha i bagaget om man vill åka på bal i
Finland:

Enkätutvärdering
Då kan vi lägga ytterligare en
gastkramande tentaperiod till
handlingarna. Men som de fle
sta vet kommer även denna
tentaperiod att följas av ytterli
gare en. Förhoppningsvis blir
det den sista perioden för tre
periodersssystemet.
DEN MINNESGODE läsaren kom
mer nog ihåg en enkät som KTH:s
Studienämnder delade ut precis innan
juluppehållet. Svaren sammanfattades
av respektive sektions studienämnd.
Något försenat kan här Emissionen
presentera valda delar ur Elektros
enkätresultat. Av cirka 1400 inskrivna
på Elektro medverkade ungefär 500.

Medel E-Osquar/E-Osqulda
I enkäten ingick frågor om tidigare
studier. Av detta kan man ge en bild
av Medel E-Teknologen, Ture;
Ture har tre år på teknisk gymnasie
linje bakom sig, hoppat på direkt på
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Teknis-studierna, dvs inte gjort nå
got studieuppehåll. Han tycker ock
så att han saknar studievana
och/eller studieteknik.

Studieresultaten
Hur går det då med Tures studier?
23% har svarat ja på frågan "Är dina
studieresultat bra...". Majoriteten av
de resterande har angivit att de läser
för många kurser parallellt. Bland de
lämnade kommentarerna till frågan
märks "För hög tentamenskoncentra
tion" och "Dåligt periodsystem". 80%
tyckte att arbetsbördan under hösten
hade varit "tung" till "för tung".
E92:orna och tidigare svarade även
på hur de tyckte att höstens börda
var i jämförelse med tidigare år. Av
svaren att döma var E92:orna mest
positiva, 50% svarade att hösten var
bättre än tidigare år. E91 och tidigare
var inte lika positiva, majoriteten
tyckte att hösten varit sämre än tidi
gare år. Ture och tentan

Bättre värdar får man leta efter och
bättre start på en tentaperiod kan man
också se sig om efter.
Putte, deras ordförande, och jag
pratade en del om att försöka ordna
en inverterad SIK-gasque. Inversen
betyer här att vi åker över till dem
med ungfär 50 personer, precis som
de kommer till oss på hösten. Om det
är möjligt att klämma in kalaset i
deras festschema blir det förmodligen
av redan nu i vår.

Noitamrofni
För er som inte var på SM kan jag tala
om att vårbalskommitten 95 är klar.
Den består av Marcus Silwer E92, Åsa
Skoog E93, Marie-Louise Knutsson
E94, Kalle Silfwerbrand E94, Linda
Swärd E94 och mig själv. Om ni har
några ideer, tips eller önskemål vad
gäller vårbalsförköret är det bara att
prata med någon av oss.

Henrik Eriksson E-92,
eder vice ordförande
evordf@elixir.e.kth.se
att läsa två eller tre kurser parallellt,
dvs inte riktigt vad som sker i dag.
Trots detta var det enbart 32% av alla
som svarade som lade ner någon
kurs. Tittar man däremot enbart på
E93:orna lade hela 50% ner en eller
flera kurser (motsvarande siffra för
exv E92:orna är cirka 30%).

Ture och takten
För att man skall orka hålla en rimlig
studietakt krävs det någon form av
morot. Majoriteten av de tillfrågade
anser att en examen i rimlig tid är en
sådan morot. På andra plats kommer
studiemedel. Endast 5% tycker att bra
betyg fungerar som morot.
Majoriteten (80%) tycker inte att färre
tentaperioder medför mer kontinuer
liga studier.
Slutsatsen av enkäten är att Ture med
verkar i det mesta av undervisningen,
även fast tentamenssystemet inte
fungerar bra. Till nästa år skall vi en
ligt ryktet få ett fyraperioders system.
Äterstår att se hur detta kommer att
fungera...

Mattis

Majoriteten tycker att det är lämpligt

iiäii�
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Den
som
han

ea ern

tisdag den 2 1 februari - fredag 24 februari kl 1 9 . 00, lördag
den 25 februari kl 1 7.00. Biljetter: i Södra Teaterns kassa,
tel 644 99 00, samt vid bokbordet å Nymble. Upplysningar
även å Kårspexets tel 1 0 84 30.

Välkommen!

vid Kungl Tekniska Högskolan i Sthlm

Musikfest

Om man samlar nio studentor
kestrar från Stockholm och
hela Sverige, och dessutom en
stor mängd festsugna studen
ter från såväl teknis som uni
versitetet och handels. Kan det
då bli annat en en rejäl fest?
Det blev en rejäl fest!
DE TRE ORQUESTRAR som repre
senterade teknis, Osquar Mutter, PQ
och naturligtvis SMusK, hade kanske
inte marknadsfört festen så mycket i
förväg. Kanske tyckte de att Merc
blecket från handels borde vara bättre
på marknadsföring? Hur det nu var
med det så var Nymble välfyllt när
det framåt halv nio på fredagskvällen
var dags för Qork.

VinQork eller Qorkvin?
Till maten serverades vin. Dock inte
vilket vin som helst, har man en seriös
fest och skall dricka vin har man na
turligtvis ett särskilt vin för festen. Vi
net i fråga var vitt och riktigt drick
bart och kanske rent av lagrat i flera
dagar.

Skönsång/rån SMusK. Den observante läsaren märker att bakgrunden är 12an och
inte Nymble. Spelarfelfest någon roll?

Till vinet serverades naturligtvis mat.
Tyvärr var serverings möjligheterna
mer begränsade än antalet fest
deltagare, varför ett flertal personer
redan hade ätit upp innan till exempel
eder utsände hann få någon mat.
Musik var som ni förstår temat för
kvällen. Nio orkestrar avlöste varan
dra på två scener. På stora scenen in
ledde Blåslaget efter en finstämd öpp
ningsceremoni. De tutade och brölade
och stod i i ungefär en timme innan
det var dags för allas våra SMusK att
äntra scenen.

Mera SMusK

En riktigt vacker balett. Kan den tillhö
ra UTHe blås?
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Medans Blåslaget underhöll och de
senaste dinörema avslutade middagen
passade
festarrangörer
na på att rensa
bort de bord
som stod i när
heten av sce- �..,;;;;,....,._�•nen. Lagom till
SMusKs den av
underhållning-

en blev det alltså dags att inleda dan
sen.
Samtidigt som SMusK underhöll på
stora scen avverkades nordens kanske
drängigaste orquestrar, Axelbandet
och PQ i puben. Förutom de orque
strar som hittills nämnts kunde Kårs
draget och Wijkmanska blecket avnju
tas.

Fest hela natten
Med stämningen på topp och klockan
i närheten av två fann festdeltagarna
att de hade hamnat i BPAgasquen. Ett
�ejdundrande efterkör hade börjat.
Aven här nere fanns det rikliga mäng
der förfriskningar i baren och ett
mycket blandat (var det fler orque
strar än personer?) jamband hittades i
ett hörn. Många var de par som tog
ett varv på golvet.
Folk var inte alls intresserade av att
avsluta festligheterna, och klockan
var gott och väl sju innan det var dags
att försöka vandra hemåt.

Rasmus

Dags för ex-jobb?
· Det handlar om
kommunikation mellan människor.
Resten är teknik.

"Being ahle to answer all my husiness calls nght away gives me more �pare time. ··
RENEE T HART. Secretary to Distribution and Sales, Ericsson Business Mobile Networks BV, The Netherlands.

' 1bese days, !'ve got more choice ahout when 1 work and when Iplay. ''
WILLIAM A. FRE2ZA, Director of Marketing & Business Development, Eri csson GE Mobile Communications lnc .. USA.

ERICSSON

;!e

Examensarbeteskatalog 1995

Nu finns vår examensarbeteskatalog tillgänglig på Internet!
Du kommer åt den med Mosaic på följande adress:

http: / /www.ericsson.nl/TIP /katindx.html
ERICSSON
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Raj, raj i Are

E-teknologer på vift
Det var en tidig, kall januari
morgon. Femtiotalet skiden
tusiastiska Elektriker samla
des på Centralstationen för
avfärd mot Åre och en vecka
fylld av skidåkning och annat
skoj...
EFTER MÅNGA OM och men, så
lyckades till slut allas väskor och ski
dor bli inpulade i bussen, ett par le
diga säten och toaletten fick till slut
tjänstgöra som tillfälliga bagageu
trymmen. Under resan fick vi se bl a
S*M* A*S*H. Reseledarna informera
de om ditten och datten och anord
nade en liten tävling som gick ut på
att vi efter en beskrivning av en go
rilla skulle rita av vår platschef,
Magnus.
Därefter var det dags för lunch. För
ett våldsamt överpris tvingades vi.
välja mellan en gyttjeliknande (dyl )
köttfärssås med spagetti, kycklingk
lubba eller panerad fisk. Mums!!! Ef
ter att ha hämtat upp Martin och
Åsa, vilka hade spexat för fulla mug
gar, i Sundsvall fortsatte vi färden
norrut.

Kallt, brrr...
Temperaturen sjönk till ett rasande
antal minusgrader, under en kort
paus kunde vi bistert konstatera att
snoret i näsan fryser vid ovanståen
de antal minusgrader, ca -34 grader.

Byttner visar upp sin bästa sida(?) ...
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Skidåkning pågår. (? !) Asa E, Daniel L och Klas K, alla ur E94, glassar får fallt.
Efter mycket om och men kom vi
slutligen fram till målet för vår färd:
Åre, eller närmare bestämt Björnen.
Vi lyfte våra sittsårs plågade bakar
och såg med igen-isade ögon mot
stugorna. Då kom chocken. Bussen
kunde inte transportera oss ända
upp. Allt icke livsnödvändigt baga
ge lämnades nedanför backarna och
vi fick gå. Stelfrusna lyckades vi till
slut ta oss in och synade vår bostad.
De var lyckligtvis rymliga och

gående för att tina upp våra djup
frusna kroppar. Resten av kvällen
tillbringade de flesta med att in
handla nödvändig proviant En del
åkte även in till Are på kvällen och
hade det skojigt...
Tyvärr låg de olika stugorna en
aning utspritt runt om i Björnen vil
ket ledde till att man umgicks mest
med de i sin egna stuga och de när
maste runt omkring.

varma.

Apple Ski Week

Bastu, varmt...

Under vår vecka pågick även någon
ting som hette Apple Ski Week. Det
ta innebar att studenter, främst från
hela Sverige, men även från övriga

Till vår enorma glädje fanns det
dock en bastu, inte stor men ändå, i
varje stuga och den utnyttjades om-

båda från Elektro, stod och pratade i
en lift helt ovetandes om varandras
härkomst för att slutligen komma
fram till att båda kom från Stock
holm och KTH och Elektro ...

Gasque

En samling E-teknologer plus "Eliza" längst till höger (medfaljande D-teknolog).

På fredagskvällen hämtades vi upp
av vår busschaufför i Björnen och
forslades glatt sjungandes "Här kom
mer det" och liknande sånger till Ho
tell Diplomat i Åre. Här var vi sam
lade allihopa i stort sett för första
gången. Vi avnjöt en god köttbit i

Norden var uppe och åkte skidor
till ett förmånligt pris under några
veckor. Ganska långa liftköer, ett
otroligt ös på Sunwings After-ski
där bl.a. ett band spelade gamla co
vers och förskräckligt långa köer
till alla ställen var några känneteck
en för denna vecka.
Väl inne på ställena var det fullt ös
och packat (bokstavligen!) med
folk från olika högskolor som man
kunde utbyta åsikter med. För öv
rigt kan nämnas att det är ute att
byta telefonnummer, nu är det fak
tiskt email-adresser som gäller...

Lite skidåkning också...

�
-- 1
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Våra sex och en halv skiddagar
värr kvickt iväg. Här fanns

'

Platschefen Magnus med sina priser omgiven av tvd beundrarinnor(?) Ann och Lena.
Vädret var omväxlande; från kallt
och blåsigt till klarblå himmel och
solsken en dag. Då och då kunde
man se en Elektriker i pisten. Roligast var det när en kille och en tjej,

glada vänners lag. Det sjöngs och
gasquades i gammal god stil under
ledning av freqvensnormalen Martin.
Efter middagen var det ett band
som spelade och en cykeltävling,
som gick ut på att stillastående lyck
as hålla balansen så länge som möj
ligt. I hård konkurrens vann plat
schefen Magnus mot Daniel L. E94
som kom på andra plats. Festen fort
satte sedan hela natten lång.

Hemresa
Efter en halv dags skidåkning samla
des vi på Söndagen för hemfärd till
Stockholm, en aning sorgsna över att
veckan tagit slut så fort och tankarna
på allt pluggande återigen tornade
upp sig som små svarta moln.

Varfår dka när man kan sola ? ! ? ! ? !
backar som passade alla och det
fanns en massa olika saker man
kunde prova på om man tröttnade
på att åka vanliga skidor: Snow
board, telemark, längskidåkning,
skotersafari och glidflyg var lite av
det rikliga utbudet.

Petra Barkeby
Vdra reseledare Musse och Love i högform ...
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Informativ sida

Hackers palt
Det har ju blivit väldigt hippt
och inne att vara lite cajber så
där, så jag inleder väl med nå
gra tips från den virtuella värl
den.
OM MAN VILL BEVISA att man är
smartare än en dator så har några
hackers vid högskolan Karlskrona I
Ronneby gett dig tillfälle att spela Ot
hello mot deras dator. URLen är:
http , / /www . p t . hk - r . se , 8 0 /-roos/othellol/

Stockholms Partyserver börjar bli rik
tigt användbar nu när såväl PrU som
SUS/KM, eller vad festfixarna på uni
versitetet heter, har fått dit sina pro
gram. På PrUs sidor kan du till och
med boka biljetter till Squttet med
Electric Banana Band. Stockholms
Partyserver hittar du på URLen
http , / /www2 . e . kt h . se/ths /party/

Har datorerna varit elaka mot dig?
Det finns hopp! Prova att klicka på
ikonen Hjälp på Elektrosektionens
förstasida. Här kan du hitta ganska
mycket hjälp om en hel del.
Ni vet väl att Emissionen finns på
WWW? URLen är
http, //www2 . e . k th . se/esekt/org/emission/

Krångel med AFS
Det är kanske dags att bli lite seriösa.
Om man har ett kurskonto eller så på
IT kanske du vill kunna komma åt
dina filer där från elektros datorer,
och dina filer här från deras datorer.
Om vi säger att eXXan jag vill komma
åt sina filer på IT går det till så här:
Först gäller det att tala om för ITs da
torer att man finns på elektro. Det gör
man med kommandot aklog ungefär
så här (detta skall du skriva på
elektros datorer) :
aklog i t . k th . se

grupp remote-users. Så här skriver
du på ITs datorer:
pts add jag@e.kth . se j a g , remote-users

Då ska det vara klart. Du kan kolla
om du har lyckats så här:
pts m j a g , remote-users

Om du har lyckats skall du få en rad
med j ag@e . kth . se.
Sedan kan det ju vara trevligt att kun
na hitta filerna lite lätt. Så här kan du
göra en symbolisk länk från ditt elek
trokonto till ditt ITkonto. Om du står i
ditt hembibliotek gör du så här från
elektros datorer:
ln -s / a f s / i t . kth . se/home/eXX/jag i t

Sedan ä r det bara att göra alltihop
från andra hållet också.

Ordbehandling?
Det händer ganska ofta att någon frå
gar om det finns någon ordbehandla
re som fungerar på Alphadatorerna.
Svaret är att det gör det inte.
Hur kan man då göra? Jo, man kör
DECwrite på Ultrix (eller kanske
VMS) i stället. Det kan man antigen
göra genom att gå till en dator som
kör det, dvs de som har gråskale
skärmar, och logga in där. Annars kan
man sitta vid en Alpha och köra
DECwrite på spirou. Då gör man så
här:
Först ser man till att spirou får öppna
fönster på den dator där man sitter:
xho s·t spi rou

Därefter loggar man in på spirou, det
kan man göra med xrsh, rlogin eller
telnet, vilket som helst.
Sedan är det bara att skriva DEC
wr i te och hoppas att det fungerar.

Modempoolen

vilket det egentligen ska vara verkar
variera med tiden . . .

aklog /afs / i t . kth . se /

Det kommer tydligen att hända saker
med modempoolen. Modemen på
1 4968 0 byts ut mot V.3 4 modem. Des
sa kommer bara att vara till för kom
munikation med SLIP /PPP.

Sedan skall du tala om för ITs datorer
att du får här får använda dina filer
där. Det gör du genom att lägga till
ditt konto på elektro till ditt kontos

På 2 0379 0 (som kör 96 00) kommer fler
modem. Dessutom kommer sättet
man väljer dator på att ändras. Detta
enligt rykten från centrala KTH.

eller
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Elixir
Till sist tror jag att systerngruppen har
någonting de gärna vill ha sagt:
Använd inte elixir! Den har tillräckligt
mycket att göra som fil- och www
server, och om någon gör något annat
på den går allting väldigt långsamt
för alla. Kör i stället på zafir, eller spi
rou om du behöver Ultrix.

Rasmus
PS. Bara en sak till. . . Stäng dörren
efter er! DS.

SM
Vårens första SektionsMöte
hölls för första (och sista?)
gången i El. Lokalens kvali
teter kan diskuteras, det var
svårt att mingla men det är
alltid kul att kunna se ned på
styrelsen.
EN MASSA verskarnhetsberättelser
och ansvarsfriheter avverkades, och
även en del fyllnadsval till poster
som inte tillsattes i december. Dess
utom valdes FoF:ar (Marie-Louise
Knutsson E9 4, Folke Agne_� E9 4 och
Lena Lundberg E93) och OSK (Erik
Bohman E91). Viss nervositet verka
de uppstå hos ÖSK när motkandida
ter (i form av Therese och Johanna)
anmälde sig, men de drog så små
ningom tillbaka sin kandidatur och
något val behövde aldrig ske.
En liten diskussion uppstod då SBK,
SångBoksKomrnitten, begärde tret
ton öl per möte till "den lille testa
ren". Styrelsen föreslog att de skulle
få en öl, vid ett möte, men efter lite
diskuterande beslutades att de skul
le få sju stycken till varje möte.
Mycket beröm till PR för den goda
skaldjurssoppan.

Örjan

____

�
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SMosK's

Vår

underbart fantastiska (och i år skräckinjagande)

uonsert

-

Tag chansen och se Skalärmusiken med den underbara baletten skaletten, årets show tar plats på

S:t Jacobi Gymnasium

i Vällingby .

I år är valfriheten större än tidigare år då vi täcker två månader,
välj alltså mellan:

3 1 mars & 1 april (trodde ni ja ...)
Tiderna är: fredag(3 l/3) kl 1900& lördag(l/4) kl 1700

I år har vi bla. på programmet: The Jonny Pärla show, kåkfaret,
dans och sång samt hysteriska sketcher om

(på)

liv och död.

Priset för den cirka två timmar fängslande showen är 70 kr.
Vågar du komma kontaktar du valfri SMusK'are någonstans i
närheten eller ringer: Biljettchef Jan Smith

624 09 49

Direktör Johan Liden 30 66 25

-\
�
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Hoop & Toy

V ar? Thurloe Place
Guinnesspris: fl,96
Guinnesstemperatur: Lite kall.
Övrigt: Pubens bar har i likhet med Tolvans bar pelare ståendes i par. Mycket snyggt!!!
Bilden visar framsidan med en glad utböling på väg in för en sval draft.

r

Örjan Sniis

••

SOKES

Personer som är

interaktiva, initiativrika
drivna, serviceinriktade
samarbetsvilliga individualister

Är DU den vi söker? Eller kanske din kompis? Dessa poster skall tillsättas:
Vice ordförande
Ordförande
Kårens ansikte utåt, leder och fördelar arbetet. Förvaltar kårens fasta tillgångar.
Utbildningsutskottets ordförande
Studiesociala utskottets ordförande
lnformationskanal för utbildningsfrågor,
Sköter teknologens psykiska, fysiska och ekonomiska miljö.
med vilja att påverka.
Programmästaren
Programmutskottets ordförande
Ansvarar för personalen och varjedagpuben.
Huvudansvarig nöjesarrangör.
Osqledarredaqteur
Idrottsutskottets ordförande
Gör Osqledaren!! !
Organiserar kårens idrottsverksamhet.
Valförsamling
Talmanspresidiet
Handhar THS:s fullmäktigeval.
Består av talman, vice talman och sekreterare. Revisorer
Leder Kårfullmäktigemötena.
Kontrollerar att Kårens verksamhet sköts.
Bästa förutsättningarna på länge att göra ett bra jobb på kåren. Är du intresserad, eller kan du tipsa oss om någon
kompis som du tycker är lämpad?
Kontakta:

Johanna Berg

GustafMårtensson
tel. 15 89 27
tel. 644 95 33
email: valberedning@ths . kth . se eller lägg en lapp i returfacket vid kårX

SISTA NOMINERINGSDAG TISDAGEN DEN 28/3 1995
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Ärade E-Osquar

I E-Osqulda!

Konglig Elektrosektionen har härmed d.et
stora nöjet att inbjuda dig till

Vårbal

Klädsel: Högtidsdräkt

Biljetterna till balen kommer att släppas onsdagen den 1 5 mars. Försäljning
sker i baren å Osquars Backe 12, varje vardag mellan klockan 12.45 - 13.10
veckorna 11, 12, 13 och 14. Naturligtvis går det bra att köpa biljett till
flick/pojkvän och kompisar.

..:..
Ett PR-arr.

EM

Koncentration
En vanlig tentapub efter
tentaveckan? Inte för oss som
gick till 12:an i alla fall, där var
det nämligen ElektroMäster
skap i Dart, Hockeyspel och
Ölhäfvning
OM MAN VAR där tidigt kunde det
kanske verka nog så vanligt. PR laga
de mat, den här gången bakade poti
sar med delikat guck, och Åsa stod
vid darttavlan. Det enda som var lite
ovanligt var att hockeyspelet stod
framme och att Valhall dukade fram
ölhäfvningsutrustningen.
Det första som antydde att det kanske
inte var en helt vanlig kväll i alla fall
var att Valhall kom in bärandes på en
massa elektronisk mäturustning, och
att Elin, det vill säga Anna och Anne
li, bö ·ade räva fram hocke s el.

Ögonblicksbild av action på ishockeyspelet

Dart
Dartmästerskapen spelades i fem
klasser. I alla fall skulle det ha varit
fem klasser, men då ingen anmälde
sig till damdubbel blev det ingen tur
nering i det.
Det var mer än bara äran som stod på
spel i darttävlingen, de två främsta i
varje klass går vidare till TM, Tekno
logMästerskapen.
Den intressanta herssingelturneringen
inledde dartspelandet, och efter mas
sor av jämna matcher kunde till sist
Calle Wickbom E94 koras till vinnare.
Behöver vi tillägga att Truls Persson
som vanligt förlorade mot den bliyan
de vinnaren? Den här gången i fina
len.

Det gäller att prova medaljerna innan
man delar ut dem.
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Damsingeln blev, på grund av lågt
deltagarantal, bara en final. Den
vanns av Åsa Johnsson, E9 0.
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Herrdubbeltumeringen avgjordes sist
på natten, och här vann Mats Noren
E9 4 och Johan Ervenius E9 4 i tre raka
sett.

Hockeyspel
Koncentrationen var total när hockey
spelstumeringen avgjordes. Arrangör
var ELIN (ELektros IdrottsNämnd),
och de hade kvällen till ära ordnat
fram riktiga medaljer till de tre för
staplatserna.

••••
J'
�

Koncentration hjälper... Men det räckte
inte hela vägen fram i mixed.

Mer spännande var det i mixedklas
sen där duellerna var många, långa
och spännande. Efter hårt motstånd
stod Asa och Hasse Johansson E89 till
slut som segrare.

Stilarna var många. Skulle man sitta
och spela? Eller ger det en bättre dy
namik att stå? Den sittande stilen, i
form av Mats Noren, vann. (Och tog
kvällens första seger, den andra kom i
herdubbeln i dart.)

Ölhäfvning
Ölhäfvning förekom också, om än inte
i så stor skala.
Som en liten uppvärmning utfördes
ett parallell-häf av källarsval Mellan
mjölk, där f.ö. Emissionen erövrade
samtliga medaljplatser. Det var inga
mindre än Nicklas (näst sist) och
Andreas (tvåa) som duellerade, tider
na var 17,1 resp. 4 0,nå'nting. Förlora
rens kommentar:

ännu Mera SMusK!!
På kvällen den tionde februari
samlades
en
mängd
E
teknologer i tolvan för att avn
juta en multimediahappening.
Det rö! sig om Konglig 1:a
SkalärMusikens
krogshow,
som är en upplevelse både för
ögon och öron. Denna beledsa
gas av den undersköna balet
ten Skaletten.
DET SERVERADES OCKSÅ en
trerätters middag. Inte illa alls, med
tanke på det facila priset - 65 pengar.
SMusK spelade som vanligt glad och
fartig musik, och Skaletten virvlade
som en sommarvind över scenen. De
flesta låtarna var välkända; till exem
pel Sing Sing Sing och All I Do Is
Dream Of You. En del, åtminstone för
mig, nya låtar framfördes dock. Till
exempel min personliga favorit för
kvällen: Big Bamboo. När en del av

SMusK serverade, underhöll andra
SMusKare. Till exempel kunde vi avn
juta några välkända slagdängor, fram
förda på trummor och sång.

Spexande skalärer
Dessutom spexade SMusK litegrann.
Bland annat framfördes sketchen om
professor (jag har dessvärre glömt
namnet), som upptäckt en fantastisk
varelse: aprossen. En sketch om oral
hygien framfördes också. Jag missade
tyvärr denna, och fick nöja med ref
erat. Efter showen gick några elek
triker över till T-Centralen, men de
flesta stannade i tolvan.

Text: Uffe
Foto: Rasmus
P.S. Fotona på detta kalas togs med
Emissionens
berömda
gasque
kamera. Kvaliten blev därefter. D.S.

Stilsudie av En Mästarinna
- "För övrigt anser jag att det skall
vara kroppstempererat."

Örjan, Rasmus,
Andreas & Nicklas

Svenska titlar lockar
till skratt
Den utländske affärsmannen tittar
misstänksamt på sin svenske gästs
visitkort och frågar häpet: "Jasså du
jobbar som syndig könssjukdom?" El
ler ännu värre "som könssjukdoms
arsle?'' Så fatalt kan det bli när sven
ska affärsresenärer försöker översätta
sina titlar till engelska berättar tidnin 
gen Resor och Affärer i en skojig arti
kel i senaste numret. Exemplet ovan
är från en svensk som trodde att han
var "Vice VD" . Vice betyder nämligen
"last" eller "synd" på engelska och
"VD" är en förkortning av "veneral
disease", könssjukdom. "VD ass" låter
förstås inte heller så förtroendeingi
vande. Titlar och yrkesbefattningar på
olika språk är en svåröverskådlig
djungel. Tidninge Resor & Affärer re
kommenderar därför de svenska af
färsresenärerna att anlita profession
ella översättare för visitkorten, så att
de inte trillar i några pinsamma
språkförbistringsfällor.

Anneli Johnsson, E93
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Sångfåglar och Amnesty International

J-{ören upp 'E-tektio{oger...
'En vårba[ är inte bara en vårbal ..
tDet är ävenjust din clians ti[[ evig ära ocli berömmelse ...
:J{ur då, frågar du dig nu???
Jo, du {(an nämugen vinna 'E[ef(tros interna Sångartäf[an
som fiå[[s av stape[njust på vår6a[en!
Om du nu f(änner dig liugatl vi[k!,t du naturugtvis gör, ta
K{}ntakf med någon utav oss sångfåg[ar omgående!II
'Edra l(pittranie Sångfågfar
'E93
9vfarif@, Jons
Ylnna Ström6äct 'E93

Tortyr, avrättningar och "försvinnanden"...
...förekommer tack och lov inte
i Sverige, men är en del av en
grym vardag i många av värl
dens länder. Oppositionspoli
tiker, författare eller etniska
minoriteter löper risk att när
som helst bli fängslade, torte
rade eller avrättade enbart på
grund av sina åsikter eller sitt
ursprung.

3. Totalt avskaffande av tortyr och döds
straff

MÅSTE MAN BRY SIG? Spelar det
någon roll om man bryr sig eller inte?
Kan man göra något? Det kan man.
Amnesty lnternational arbetar sedan
33 år tillbaka för:

Sedan 1992 finns det en Arnnesty
grupp på KTH, som består av
teknologer och doktorander från olika
sektioner. Idag är vi 12 stycken som
träffas cirka en gång i månaden. Vi
skriver brev, samlar in pengar, infor
merar om Arnnesty och deltar i aktivi
teter organiserade av Svenska Sektio
nen. Var och en i gruppen arbetar så
mycket han/hon har tid och lust med,
och med de saker han/hon finner

1 . Omedelbar frigivning av alla samvets
fångar.
2. Snara och korrekta rättegångar for alla
politiska fångar.

4. Slut på ''fdrsvinnanden" och utom
rättsliga avrättningar.
Amnesty International är en politiskt
och religiöst oberoende organisation.
Svenska sektionen har cirka 50.00 0
medlemmar som antingen ar stöd
medlemmar eller arbetar aktivt i en
grupp.

Amnesty på KTH

mest intressant. De flesta av oss är av
äldre Teknis-årgång och vi vill gärna
att fler teknologer engagerar sig inom
Arnnesty, så att en ny grupp kan bild
as. Självklart hjälper vi till med att
"faddra" denna nystartade grupp så
länge som det behövs.

Låter det intressant?
Vill du veta mer?
Kontakta Katti Wall på telefon
08-668 62 64 eller wall@math.kth.se
Ann Sandström på telefon 08-3 0 65 78
eller m90_sap@m.kth.se
Vi planerar att ha ett informationsmö
te dit alla intresserade är välkomna.
Håll utkik på anslagstavlorna!

KTHs Amnestygrupp genom
John Ottoson

Rättelse!!
Nyckfelstrisse höll sig tyvärr framme i artikeln om Lusse-PRe i förra numret av Emmisionen. Det var inte alls Effekt
nOllan som vann spex-täflingen utan det var ju CHANS-nOllan som vann!! Hoppas ni känner att ni har fått upprättelse
nu och vi ber om ursäkt för det obehag vi vet att ni har fått utstå ...
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HOFTORSKÄMBETET

I

Våren har äntligen börjat svepa sin ljumma
slöja kring vårt vackra land.

Till sist ett gott råd:

MED VINDEN LEKANDE genom håret och smekt av
solens mjuka strålar är det dock lättare att drömma sig
bort till Djurgårdens grönska än att plugga Elkrets.

Njut av den ljuva våren så länge den stannar.

Låt inte pluggets mödor bli er för stora.
Glad vår önskar:

Våra glada fiskar lider dock inte av denna bitter-ljuva
längtan ut som vi gör.

Vårdarna för Elektros H20 beroende.

De har sitt lilla glasfängelse där de städse måste dväljas.
(De har dock ännu inte klagat.)

'Vinterns väufe {yR!ar,
ocfi frdn våra tä«
'Bore fiarmsenf{yR!ar
fiögst pd fuppensfjä«.
Johan Henrik
Källgren

'l{_u är aet syna om ae aöaa,
som ejfå sitta i vårens tia
ocfi vänna sig i sot:en
på {jus ocfi {juv{ig 6wmstedia.
!Men l(ftns� visl(ftae ae aöaa
aå ora ti{{ vivan ocfi vioun,
som ingen {evanaeförstdr.
Verner von Heidenstam

tJ)i{a via aenna f(_ä{{af
o/dr {i{{afruk_pst viframstä{{ai
rött vin mdpimpene{{a,
ocfi en nyss sl(juten 6ecf(_asin.
'l(fung vaa 6ute{jer, 'LJ{{a,
i vdra l(_orgar, överstfu«a,
tömaa i gräset ru«a
ocfi !(finn vaa dngan aunstarfin.
C:arl Michael Bellman

13
Nu är det efter en lång och
frustrerad väntan dax igen.
• Ni får vältra er i det vårvarma
Stockholmsvattnet.
• Ni får en chans att få uppmärk
samhet från tusentals upphet
sade Stockholmare.
• Ni får ge uttryck för edra väl
dolda byggtalanger i Sveriges
studentarrangemang:
största
SquVALp.

Hur är detta möjligt?
Vägen till denna totalupplevelse är
kortare än du tror: fyll i en av de
anmäl
superspecial-designade
ningsblanketterna och säg till din
hjärna att skicka din kropp till Q
rummet (högst upp i pampflyglen
på kåren) och lämna den till Squ
V ALp staben. Blanketterna skall
vara oss tillhanda senast den 22/4
kl 23:59.
För mera info ring oss på 102018:

Till sist: kliv på, dra på, sätt på och det gör du i Rålis den 13 maj, vi syns
Squ VALp staben
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Close encounter...

Arthur C. Clarke vid sitt skrivbord, tillsammans med Emissionens utsände Olof
Foto: Christian

På den vackra, varma och gröna ön Sri Lanka mötte Emis
sionens speciellt för tillfället
utsända den världsberömde
science-fiction författaren, ve
tenskapsmannen och framtids
visionären Arthur C. Clarke.
För de flesta är Arthur C. Clarke nog
mest känd för sitt bidrag till filmen
2001: Ett rymdäventyr, där han tillsam
mans med Stanley Kubrik skrev det
På
manuset.
Oscars nominerade
Discovery-kanalen leder han pro
grammet Arthur C. Clarke's Mysterious
Worlds. Annars har han skrivit mer än
50 böcker och många noveller. Många
av hans böcker beskriver en positiv
vision av en framtida värld som är ve
tenskapligt förankrad.

Geostationära satellitens fader
Arthur Charles Clarke, född 1917, har
en vetenskaplig bakgrund och anses
efter att publicerat en artikel 1945
vara den geostationära telekommuni
kationssatellitens fader.
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Mötet
Med allt detta i tankarna kändes det
lite pirrigt då vi steg in i hans arbets
rum där så många av hans alster sett
dagens ljus. Bakom ett stort arbets
bord satt han, vid en Compaq 486
4/66.
Det visade sig omedelbart att Clarke
är oerhört trevlig som person trots
vad man kan förvänta sig av en så
pass världsberömd person.
Då vi just satt oss ner, utropar Clarke
"Min vakthund är i rummet. Sitt still,
annars anfaller den." Efter att vridit
på nacken i ultra rapid och upptäckt
den cirka femton centimeter höga
hunden, inser vi att Clarke skrattar
gott. Isen var bruten.
Vi berättade att vi studerar Elektro
teknik vid KTH, varpå han utbrast:
"Oh, Microwatts or megawatts?" Stolt
berättar Clark sedan att han förra året
blev nominerad till Nobels fredspris,
men att han avböjde nomineringen.
Då Clarke har placerat sig på en gan
ska avlägsen plats använder han sig

av modem teknik för att krympa av
stånden mellan sig själv och omvärl
den. Under produktionen av filmen
2010 - från 1984 - blev Clarke upp
märksammad då han och regissören
Peter Hyams arbetade så nära varan
dra och ändå så långt bort, genom att
skicka datafiler via modem. Idag an
vänder Clarke ofta bildtelefon när han
pratar med folk jorden runt och i hans
senaste bok - The snows an Mount
Olympus - har han visat hur man kan
göra planeten Mars beboelig för män
niskor med simuleringar utförda på
sin dator. Han har dock inte kopplat
upp sig på internet då han tror han då
kommer "att försvinna".

Jurij och Neil
På samma sätt som vårt badrum hade
mer djurarter än vissa djurparker,
hade Arthur C. Clarkes rum fler in
tressanta föremål än många museer.
Väggarna var fyllda med signerade
porträtt av honom tillsammans med
de flesta värda att nämnas bland de
som bidragit till utforskningen av
rymden. Bakom skrivbordet stod en
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Wahlströmspocket. "Vad står det här"
frågar Clarke och jag får en deja vu
upplevelse från ett gammalt tyska
glosförhör på högstadiet. "Kosmos"
lyckas jag tyda från de kyrilliska bok
stäverna på framsidan. När jag ser
den otydliga autografen inuti boken,
inser jag att den bara kan vara från en
person, Jurij Gagarin. Clarke visade
även en signerad bok av Neil Arm
strong, den förste mannen på månen,
komplett med en liten månsten i
plastpåse.

Sri Lanka

Teckning av hur detfdrmodligen såg ut
när kometen Shoemaker- Levy 9 träffade
planeten Jupiter. Detta skedde tyvärr på
den sida av planeten som var vänd bort
från Jorden. I Arthur C. Clarkes bok
Guds Hammare behandlar han ett lik
nande scenario fast på Jorden.
stor bokhylla fylld med Clarkes böck
er på diverse olika språk.
Mot mitten av vårt möte bad Clarke
mig hämta en bok från en av bokhyl
lorna. Jag förstod inte precis vilken
bok det var han ville jag skulle ta
fram, så jag sträckte mig efter den
snyggaste boken i på hyllan. "Nej_, den
bredvid", en sliten bok som påmmner
om en gammal och mycket välläst

På ena väggen satt det bilder från när
Clarke medverkade i en Sri Lankesisk
film, som var väldigt populär när den
kom ut. Han spelade en brittisk gu
vernör, men syntes ba.ra i mindre än
tio minuter. Clarke tyckte det var
mycket roligt att få vara med.
Clarke kom till Sri Lanka 1956 för att
skriva en bok om dykning. Tre måna
der på ön sydost om Indien gjorde att
han slutligen flyttade dit för gott. Ida�
bor han tillsammans med en av Sn
Lankas mest kända dykare - Hector
Ekanayake - och hans familj. I en arti
kel i New York Times förklarar Arthur
C. Clarke varför han flyttade till Sri
Lanka för nästan 40 år sedan. Han vil
le väldigt gärna få den lugn och ro
han aldrig skulle ha fått i sitt hemland
England eller USA. "Hade jag bott i
New York eller London, hade jag bli
vit uppäten levande. Här i Sri Lanka
kan jag kontrollera saker och ting bät-

Mount Olympus på planeten Mars är solsystemets största ?erg: 624km bre� �ch 25km
hög. Denna bild har tagits fram av NASA genom att kombineraflera satellitbilder
från olika vinklar och bearbeta dem med dator. I Arthur C. Clarkes senaste bok The
snows on Mount Olympus har han gjort liknande simuleringar, fast får hur det
skulle se ut om Mars skulleförändras så att människor skulle kunna leva där.

Rymdskeppet Discovery möter den my
stiska monoliten TMA-2 bland Jupiters
månar i böckerna 2001 och 2010.
tre. Här behöver jag inte fångas in av
en hektisk livsstil

Hot mot jorden
En av Clarkes nyare böcker - Guds
hammare, från 1992 - handlar om hur
en asteroid håller på att slå ned på
jorden. Filmen Meteor från 1979 be
handlar samma scenario och ledde till
att det bildades en projektgrupp i
USA för att kunna förebygga en sådan
katastrof. Clarke berättade glatt att
den projektgruppen har bytt namn till
Spaceguard för att hedra honom och
Guds hammare. Denna bok blev väldigt
aktuell i höstas då kometen
Shoemaker-Levy 9 slog ned på plane
ten Jupiter och skapade en global ka
tastrof. Clarke berättade att Steven
Spielberg samarbetar med honom för
att producera en film baserad på bo
ken Guds hammare. På ett fax till
Clarke om projektet, skrev Spielberg
"Du har varit en inspirationskälla för
mig under hela mitt kreativa liv".
På sätt och vis har han på ett person
ligt sätt förverkligat de planer och
ideer han tänkt ut i sina böcker, där
mänskligheten hela tiden strävar efter
sätt att leda utvecklingen mot nya
världar. Clarke har sagt: "Jag är trött
på saker man inte kan lösa på ett eller
annat sätt. Jag är ingen drömmare och
har aldrig varit det. Jag ser mig själv
som någon som ser på vetenskapliga
saker och ställer frågan 'Vad kan det
här leda till? Hur kan vi använda det
här för att förbättra världen?' Jag hop
pas att jag på något litet sätt har hjälp
utvecklingen en bit på traven".

Christian Jansson
Olof Lindqvist
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Det ryktas att ...
... det bankas stubbar i fjällen, Raad!
... Mosaic är trögt.
... Lasse Mickos har spikat ett preliminärt datum.
.. .fysikföreläsaren hävdar att Emissionen skickas ut.
... de populäraste stolarna på flervarre-tentan var de vita, med hål i sitsen .
... Gaufss sats är inte så jättesmart på -Zjarchyp

Tävlingssvar
I förra numret av Emissionen
kunde man använda de små
grå i uppgiften att "översätta"
tunnelbanestationer.
DET VAR FLERA som var duktiga
och lyckades lösa alla stationerna.
Vann gjorde Cilla Lyckman, Åsa
Johnsson, Åsa Bergman, Christoffer
Nordwall, Jan Brolinson, Henrik "Be
ngan" Engdahl och Mats Kvickers (i
ingen ordning alls).
Svaren finns att läsa i Mosaic under
Emissionen.

Utslagsfrågan
Att översätta "Smeltpalace" var helt
tydligt det allra svåraste. De flesta
hade fått det till Norsborg, men även
till Tensta. Jan Brolinson får ett
hedersomnämnande för följande:
"Om man antager att konstruktören
tänkte så här:
s = sosse
melt = smälta
palace = slott

Ny tävling

bor sossar i Bagarmossen. Det måste
vara sant eftersom Lorry vet allt. Sos
sarna har ju i sitt partiprogram inskri
vet att de ska avskaffa monarkin. Då
kan ju inte kungens slott få finnas
kvar heller. Om det funnits ett slott el
ler palats i Bagarmossen har säkert
sossarna där smältner det i smyg till
fina fyrkantiga bostadskomplex så att
det blir rättvist för alla... Eftersom
slottet har smälts bort så fann SL att
man blev tvungen att döpa stationen
till Bagarmossen.
Eller tänk om det skulle vara så här:
s = sosse
melt = smälta
pal = polare
ace = äss
Nu blir det svårt på riktigt! Det måste
vara Alby!! Ni vet Dogge, va! Han
kommer från förorten, från Alby. Ef
tersom sossarna tycker att allt ska
vara rättvist har de svårt att smälta att
Dogge och hans polare är ena riktiga
äss på att rappa till sig lite Grammi
sar."

I sådana fall måste stationen vara Ba
garmossen . Lorry påstår att det bara

Gå på studienämndsmötet
5:e april 17.17 i 12:an

Be there!

Red

Ansträng hjärnorna med fler
stationer, svaren lämnas till
emitteur eller i Emissionens
brevlåda.
1: East Cut
2: the Drop
3: Park Avenue
4: Henry's Valley
5: Woods Hill
6: Wide Bay
7: the King Bed
8: Bridge A
9: Kings Garden
10: Nose Village Park
1 1 : I'd Love to!
12: Vulture Load A A
13: Thunder God Bay
14: Rock the Elder Village
15: Charlie Mountain
16: Cloud ViJJage
17: Green'nYellow Cable Bridge
18: County Flat
19: Live Valley
20: the Ball
2 1 : the West Woods
22: Cloves Street
23: Victory Bed
24: the North Bay
25: Snake Town
26: Cold Rock
27: High Country Square
28: Citizen Place
30: Mountain of Roses
31: Tum Back Street
32: Sunny Side
33: One Town
34: Chop the Head off
35: Tea Village Church Village

Andreas & Niklas

27

