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Vår!
Happ, så var det dags igen...
Regn , regn SOL och så regn igen- våren är här! Ena dagen är det
soligt och glatt och nästa är det och tvivel igen. Ungefär som när
man tentapluggar. Därför kommer vi och lättar upp tentaplug
get litegrand med Din alldeles Egen Emission.
I det här numret har vi en massa spännande information från
Västerås, läs och lär. Dessutom väller det av bilder från alla möj
liga fester och sammankomster. Åsså vårt test förstås, ett test
som krävde sin Osquarulda. Piller är inte att leka med, kom ihåg
det! (Fast dom va' himla goa dom där små rosa).
I nummer 3-97 finns även en hel del intressant om valborgsmäs
soafton, med både spEx och Vårbal, det är tunga saker. Här
finns alla snaskiga bilder och nästan sanna reportage från dessa
evenemang.
Åsså var det det där med bilden; "Det hör till, det är alltid en
bild på CHE här" säger mina företrädare. I förra numret lycka
des jag smussla iväg tidningen till tryck utan en enda bild på
mej, men det lär inte funka en gång till så håll till godo, skratta
lagom och gå snabbt vidare till nästa sida.
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19 maj
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Emitteurer och Emitteuser

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den
finns till för att täcka sektionens verksamhet samt
att förmedla information och nöjsam läsning till
dess medlemmar:

I yttersta nödfall tar vi 'även emot handskrivna
manus (skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i
värt brevfack i Tolvan, i vår brevlåda, även den ,
Tolvan, eller till någon av oss.

Du som sektionsmedlem är välkommen med dina
bidrag till tidningen. Allt material skall vara
redaktionen tillhanda senast på dagen för manus�
stopp. Lägg textfilen i ditt Public directory och
skicka ett mail till oss och berätta vad filen heter.
Skriv också hur mycket du gillar Emissionen så
kommer det lättare med.

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 Emis
sionens brevlåda eller direkt till en emitteur.

Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att
den slutliga produkten skall se ut. Vi garanterar
inte att vi gör så som duskulle vilja men goda ideer
är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten att
ändra i insänt material (lägga till rubriker tex). Vi
kan också ta emot en text på Mac-disk.
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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 Elektro
sektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.

Magnus Almkvist
Petra Barkeby
Jan Gugula (Gulan)
Björn Guillemaut
Karl-Henrik Hagdal
JoarJacobsson
Rasmus Kaj
Karin Karlsson
Mats Kvickers
Fredrik Lilieblad
Roland Mattson
Jonas Linden
Olof Lindqvist
Mattias Sandström
Björn Svantesson
Ulf Wallentin
Stefan Wamqvist
Anders Wikström

e96_alm
e94_peb
e95�jgu
e94_bgu
e94_kha
e95_jja
kaj
e96_kka
e92_mkv
e96_fli
e96_rma
e96_jol
e92_oli
e92_msa
e96_bsv
e93_uwa
e92_stw
e92_awi

458 94 28
730 24 06
512 303 20
84 80 74
80 33 92
9197 36
656 92 02
531 853 51
16 55 52

612 14 70
76816 16
83 76 95
590 742 42
583 528 07
756 89 01
749 57 74
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Pang
Solen lyser över Gamla Stans
brokiga byggnader och ärgade
plåttak.
Det är den 30 april och jag har just
bevittnat en historisk händelse: urpre
miären på "En husets tack". I Södra
Teaterns festvåning går uppklädda
herrar och damer omkring och smut
tar på ett glas mousserande vin. Efter
en stund beger sig sällskapet i limou
sine till Piperska muren där Konglig
Elektrosektionen har V årbal, tillika
Nyårsbal och Premiärbal. En mycket
trevlig kväll som övergår i natt och
senare tidig morgon, innan festlighe
terna ebbar ut. Det är ett hårt liv att
vara teknolog, men några måste vara
det!

SM
I februari hölls det ett välbesökt och
rekordkort sektionsmöte i 12:an.
Mötet gick med en sådanrasande fart
att musikborgarråden (det finns två
stycken) nätt och jämt hann inmun
diga sina öl och framföra sitt opus
innan mötet var slut. Vad hände för
utom musikborgarrådens smörsång?
Det valdes bland annat ny ÖSK och
nya förfaddrar. Kalle Becker, e93, ska
se till att nOllan inte schlemmar ner
alltför mycket och nya FoF är Johanna
Lindbom och Björn Carlsson, båda
e96, samt Lovisa Olofsson, e95. Till
årets kamrat utsågs Petra Barkeby,
e94, som mottog kamratstipen
diet på Vårbalen.
Till MajSM, som är ett sektions
möte med många val, har val
haft
beredningen
en
angenäm uppgift. Det finns
kandidater till alla poster och
till Tanqbahrtender och Info
man fler än fem kandidater! Jag
tycker det är mycket glädjande att så
många vill engagera sig och inte minst
att det är så många e96or!
På MajSM presenterades även vår nya
sektionsbuss. Med hjälp av SRKB96,
ABB, SemaGroup och Outokumpu

E l e k t r o!

Copper har sektionen köpt in en vit
Volkswagen Caravelle. Undertecknad
hoppas att alla som använder bussen
inte provar om det finns övervarv
ningsskydd eller om det går att hoppa
med den. Om du är intresserade av att
hyra bussen, kontakta någon
av Carakarlarna.
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Kårhuset
Alla är väl överens om att
vårt kårhus skulle behöva en
rejäl ansiktslyftning. Gasquerna tillhör
inte de charmigaste lokaler att ordna
kalas i och de slitna plastmattorna i
den långa trappen upp till "Koppar
och glas" (puben) har sett sina bästa
dagar för länge sedan. Sedan en tid
pågår ett ombyggnadsprojekt av Kår
huset som leds av Kårens vice ordfö
rande. I sommar kommer Daniel
Larsson, A, att anställas som projekt
ansvarig. I ombyggnadsplanerna finns
bland annat en uppfräschning av gas
querna, stengolv istället för plastmat
tor, uppfräschning av fasaden med
mera. Det nuvarande slamrande
'brickbandet" som egentligen består
av tre olika band, 90 graders kurvor
och snillrika hissanordningar byts till
ett något enklare och robustare. Dess
utom ska reparationer och underhåll
prioriteras mera så att inte Kårhuset
förfaller igen.
Men det finns inget sådant som en fri
lunch. Ovanstående uppfräschning
kommer att kosta runt 40 miljoner
kronor. KTH kan ställa upp med
en fjärdedel, HÖRS (restaurangen)
med några miljoner, externa finansiä
rer (stiftelser, företag) med uppskatt
ningsvis
hälften.
Summa
summarum blir det förhopp
ningsvis en bra bit mindre än 10
miljoner för Tekniska Högskolans
Studentkår att lägga. I dagsläget har
THS ca 22 miljoner i aktier och andra
värdepapper, varav mindre än 8 miljo
ner ligger bundet i fonder. Tanken är
att ta en del av dessa pengar för att
finansiera renoveringen. Det krävs
dock att det satsas mer på reparation

och underhåll i framtiden, för att KTH
och andra externa finansiärer ska anse
att det är ett vettigt projekt. Det kan
leda till en högre kåravgift.

Delta
Har du sett de färglada affischerna
med Delta och med en massa frågor
och påståenden på? Ska vi ha kåren
kvar? Vad går min kåravgift till? Just
nu pågår ett projekt på kåren med att
undersöka vad vi, KTH, företag och
annat löst folk anser om kårens verk
samhet. Behövs kåren? Är kåren
någon förhistorisk relik? Delta består
av personer från en rad olika sektio
ner. Delta-projektets mål är att skapa
en kår som bidrar till en bättre och
mer kreativ civil/högskoleingenjör,
arkitekt eller teknologie doktor, eller
utan flum att vi ska ha Sveriges bästa
kår. Tanken är att projektet ska ta fram
en rad olika typer av kårer. En kan
vara en kår som den är idag, en annan
en ren informations kår och en tredje
att kåren avskaffas helt. Har du några
synpunkter på kårens verksamhet
eller känner att du skulle vilja enga
gera dig i hur morgondagens kår ska
se ut?
Skicka ett mail till
delta@ths.kth.se eller besök Delta
rummet, till vänster om du går in i
kårhusingången närmast tunnelba
nan!

Övriga funderingar...
Det kommer en väldig massa inbjud
ningar till sektionen. Dessa sätts upp
på styrelsens anslagstavla i 12:an (den
bredvid stereon). För en del större
arrangemang kommer även en bulle
tin att skickas iväg. Är du intresserad
av att gå på något anslaget kalas, kon
takta
Malin
Blomqvist,
ese
kret@e.kth.se, eller undertecknad.
Vårhälsningar

Ordf, Folke Anger
eordf@e.kth.se
tel, 070-5647293
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"Kom igen - det svänger ju!"

Rock i 12:an
Här spelar både Elektrofolk och band från den stora världen för
glatt festande teknologer och annat segt folk
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Elektrosektioens basket tournering
Det var titanemas kamp när
Elektrosektionens årliga bas
ket turnering gick av stapeln.
Det hela utspelade sig i KTH hallen
en lördag morgon under tentaperio
den.
ELIN var orsaken till denna tillställ
ning som hade dragit hela fem basket
lag. De tappra fem tävlade i två grup
per om äran och förstapriset den
gigantiska cider flaskan.
De tävlande lagen var "två meter" Ga
nästan i alla fall), Annas hjältar, Baket
laget, Lunar och Vi som bestämmer.
Vi som bestämmer ville väldigt gärna
vara "Vi som vinner"(se bild) men
Basketlaget segrade överlägset och
fick sitt välförtjänta pris. Som tröstpris
fick varje lag var sin påse med "Gott
och blandat".
Vi som bestämmer Laget som gärna ville men inte kunde.

Basketlaget De riktiga vinnarna, se så glada de är!

� ...�--..···-----�---DfT 'AR Sf\ HÄR r.MN
5PElAR BA5KH

Fullt kaos Så här ser det ut när Elektro spelar basket.

---····--------..·�-----,·�··-�·�------·---··-·��------·----�--------
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11:an går i graven
Västerås teknologernas trygga
samlingslokal, 11:an kallad,
kommer efter sommaren att
vara ett minne blott. Vår egen
händigt ihopsnickrade bar,
kassaskåpskylen, liftkroken,
och
världsrekordskanonen
partybandaren med urblåsta
bashögtalare kommer att kas
tas ut i kylan.
ViVET (Vi Västerås Elektro Teknolo
ger) jobbar dock hårt med att lyckas
hitta något annat hus som vi kan döpa
till 11:an men det ser inte ljust ut. Var
för denna bedrövelse?

De ursprungliga planerna
Det började 1995 då en stiftelse med
bland andra ABB, Västerås Stad och
Mälardalens Studentkår bildades. Stif
telsen skulle verka för att ett nytt kår
hus skulle byggas i direkt anslutning
till den nybyggda högskolan. ABB och
staden skänkte fem miljoner var och
planerna var stora. Kårhuset skulle bli
enormt - ganska stort i alla fall - med
alla de nymodigheter ett kårhus av
idag kan tänkas bestå av.

11:an flyttas...
Man planerade först att bygga kårhu
set på högskolans västra sida. Just på
denna plätt jord fanns det ett hus. I

detta hus hade ViVET lyckats att få ha
sin kära 11:an. Huset revs.
Varje linjeförening skulle dock få möj
lighet till en egen lokal i det nya kår
huset. 11:an hystes därför provisoriskt
in i en barack norr om skolan där den
administrativa delen av kårhusbygget
huserade. I denna barack har nu 11:an
legat i två år.

Kårhusbygget för dyrt
Kårhusbygget blev emellertid för dyrt
och kårhuset krympte. Från tre
våningar och tre separata hus till två
våningar och ett hus. I och med att det
blev mindre fick det nu plats på sko
lans östra sida. Där har det nu gjutits
betong, hamrat och spikats hela vin
tern och den 1:a juli i år står det nya
kårhuset färdigt. Då har emellertid
inte byggherren någon användning av
sin barack och således måste även
11:an flytta. Men varför inte flytta in i
det nya kårhuset?

Inte riktigt perfekt
Ja, det krympte ju som sagt. Löftet att
högskolans linjeföreningar skulle få en
egen lokal kommer dock att hållas.
Mot en engångsumma på 10.000 kro
nor per linjeförening och en symbolisk
hyra kommer alla 14 linjeföreningar
att få dela på två rum på sammanlagt
100 kvadrat.

I nästa nummer:
De som var där kommer att påminnas om hur kul ni hade ...
De som inte var där kommer at_t påminnas ömallt ni missade...
Läs absolut allt om den sensationella och fantastiska festen som kallas för

GURKAGASQUE
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I ett rum skall det vara kontor och i
det andra en sittningslokal för 80 per
soner. Ingen plats för 11:an direkt....

En eloge
Jag vill dock inte låta alltför negativ
utan jag skulle vilja ge en eloge till
studentkåren, kårhusprojektet och lin
jeföreningarna som tillsammans har
arbetat hårt och gråtit blod för att få
finanserna att gå ihop. Just nu fattas
bara cirka 1,4 miljoner av de drygt 16
bygget kostar och det är lång tid kvar
tills räkningen kommer.

Ny plats för 11:an?
Men var skall då 11:an ta vägen?
Skulle vi inte kunna hitta en närbelä
gen källarlokal, praktiskt taget hyres
fri med bullertåliga grannar som
gladeligen vill lyssna på "Electric"
med Lejla Kå och "Än en gång däran ,..
med E-95:s gosskör långt in på små
timmarna? Nej, det ser som sagt inte
ljust ut.

Saker att fundera över
Så fram till dess kårhuset invigs den
15:e augusti kan vi fundera över var
11:an kommer att ta vägen, om vi
kommer att kunna samsas med de
andra tretton föreningarna, om det
överhuvudtaget finns kurslitteratur
till Teknik Informationen samt varför
Västerås Stad skänkte en staty för
600.000 kronor bestående av två järn
klumpar med horn till högskolan istäl
let för att ge pengarna till kårhuset.

Stefan Borsos E-95
FOTNOT: Stefan Borsos studerar på
Elektro i Västerås och kommer å Emissio
nens vägnar att rapportera om vad som
händer (och kanske, inte händer) i Väs
terås under året.
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Skepp o 'hoj!

Stockholm Radio
- they make the waves
har
utsände
Emissionens
besökt en radiostation av det
lite ovanligare slaget. Vi talar
då inte om Radio Svappavaara,
Klassiska hits eller Bandit
105,5 utan om Stockholm
Radio. Detta är en radiostation
som ligger oss sjömän varmt
om hjärtat eftersom det är via
Stockholm Radio som fartygen
längs vår långa kust står i för
bindelse med fastlandet.
Besöket på Stockholm Radio förrättas
en grå och kylig februaridag. Jag tar
mig till Nacka Strand där radiostatio
nen ligger inrymd Telia Mobiles stora
kontorskomplex. Där tas jag emot av
Leif Friberg som är teknikansvarig för
verksamheten. Han hälsar mig väl
kommen och vi sätter oss och pratar
lite, han med en kaffekopp i handen,
jag med mitt anteckningsblock.

Otrolig utsikt!
Genom det panoramafönster som
finns framför soffgruppen ser jag ut
över vattnet och delar av Fjäderhol
mama. Det är en fantastisk utsikt från
tolfte våningen. Leif berättar lite om
sin egen och Stockholm Radios histo
ria. I början på sin karriär reste han
runt i världen och servade radioappa
rater ombord på fartyg. Det var nämli
gen så att Televerket Radio (som de
hette då) ägde alla fartygsradiostatio
ner och således fick stå för . servicen
också.
Han berättar vidare att det är ganska
nyligen som Stockholm Radio flyttade
till de alldeles nya lokalerna i Nacka
Strand. Tidigare låg stationen ute i
Årstadal men på grund av att
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Operatören kopplar ett samtal åt SAS-planet.
tekniken i systemet var föråldrad samt
att ett antal omorganisationer i företa
get stod för dörren så beslutades att
man skulle flytta till Nacka Strand.
Medan vi sitter där och pratar hör
man hela tiden i bakgrunden radio
brus och lösrykta fraser ur en knastrig
eter. Leif föreslår att vi skall ta oss en
tur runt i stationens lokaliteter vilket
jag inte har något emot.
Vi börjar i det rum varifrån radiobru
set kommer. I rummet finns tre opera
törsplatser för den trafik som
Stockholm Radio per kortvåg utväxlar
med flygplan över stora delar av värl
den (sic!). Det är faktiskt så att det är
inte bara maritim radiotrafik som
utväxlas här utan en hel del trafik är
korrespondens från flygplan till deras
huvudkontor eller liknande. Jag frågar
Leif vad det är flygplanen måste prata
med huvudkontoren om och han för
klarar att de med j ämna mellanrum
måste rapportera var de befinner sig,

hur mycket bränsle de har kvar o.s.v.
Trafiken kan även vara av mer vardag
lig karaktär som t.ex. ett vanligt tele
fonsamtal. Faktum är dock att
Stockholm Radio har mycket · gott
rykte i dessa sammanhang och det är
därför väldigt många, således inte
bara svenska, flygbolag som utnyttjar
dem för den här typen av kommunka
tion.

Den danske piloten telefonerar
Jag står en stund och tittar på operatö
ren. Plötsligt kommer ett anrop från
ett SAS-plan med dansk pilot. Opera
tören väljer med van hand rätt sän
dare och mottagare genom att trycka
på ett antal knappar på panelen och
med säker röst ber hon flygplanet att
gå över på en annan frekvens. Sedan
kopplar hon enligt önskemål från flyg
planet ett telefonsamtal via radio till
SAS huvudkontor.
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Jag och Leif går vidare in i nästa rum.
Det är därifrån som radiotrafiken med
fartyg och fritidsbåtar utväxlas. Runt
hela Sveriges kust finns det sändar
och mottagarmaster. På en dator
skärm, där en karta över kusten syns,
kan operatören klicka på de sändare
som han skall aktivera då man t.ex.
skall anropa ett fartyg. Omvänt så ser
operatören på skärmen i vilka motta
gare som signalen går in om ett fartyg
anropar Stockholm Radio och han kan
då välja att svara på någon av dem.

passare och en transportör. På väggen
finns stora sjökort som man kan rulla
fram i sidled för att snabbt kunna få en
överblick av ett läge. Det finns alltid
en jourhavande sjöräddningsledare på
plats, berättar Leif. Jag frågar om jag
får hålla i den röda HOT-LINE-tele
fonluren med vilken sjöräddningsle
daren kan vid en allvarligare olycka få
hjälp från både Marinen, Kustbevak
ningen och Flygvapnet i form av far
tyg och helikoptrar. Det får jag ...

Tyvärr, det är upptaget!
Det vanligaste ärendet här brukar vara
att koppla telefonsamtal. Det kanske
är en familj som är ute och seglar och
de vill meddela sig med hemmet.
Segelbåten anropar då (med sin VHF
radio) Stockholm Radio som kopplar
ett s.k. radiosamtal. Det fungerar som
ett vanligt telefonsamtal med undan
tagen att man oftast bara kan tala en åt
gången (simplex) och att det kostar
11,25 per minut. Leif berättar att just
nu är det lågsäsong. Det är inte så
många båtar ute. Under tiden vi står
där hör vi bara en fiskebåt någonstans
i området kring Göteborg. På kling
ande göteborska beställer fiskaren ett
samtal men han får inget svar. Annat
är det på sommaren då skärgården är
full av fritidsbåtar. Då brukar det vara
bråda dagar och extrapersonal får kal
las in för att man skall klara av alla
sam talsbeställningar.

Detta ligger dock längre fram och sys
temet har en del barnsjukdomar än.
T.ex. så utlöser ett skarpt automatiskt
nödanrop i dagens läge larm hos i
princip alla kustradiostationer i hela
Europa, vilket inte är riktigt ända
målsenligt. Det finns dock tid att
åtgärda sådana saker eftersom syste
met inte skall vara i drift på allvar för
rän i början på 1999.
Jag tackar Leif för besöket och han
säger att jag är välkommen tillbaka
om jag vill göra fler repotage. Väl ute
igen så har det blivit mörkt och medan
jag väntar på bussen in mot stan fun
derar jag på hur mycket information
som susar runt där ute i etern egentli
gen. Det måste bli en väldig massa
information ... Ja, en massa informa
tion blir'e!

Magnus Almkvist
Er boj i bukten och vän i etern
Leif Friberg demonstrerar sjörädd
ningsledarens arbetssätt.
Mitt besök avslutas med att jag frågar
lite om tekniken bakom hela systemet
samt vad som väntar de närmsta åren.
Leif visar en massa blockscheman och
talar om att det krävs kraftiga datorer
(i detta fall UNIX-servrar) samt bra
kommunikationslänkar för att syste
met skall fungera. Allt fjärrstyrs ju
från Nacka Strand. I systemet finns två
stora digitala växlar (en i Göteborg
och en i Nacka Strand) som kan liknas
vid matriser. D.v.s. varje operatörs
plats, som manövreras via en X-termi
nal, skall kunna kopplas samman med
varje sändare samt med alla telefonlin
jer. Alla signaler digitaliseras och förs
via optiska kablar dit de ska. T.ex.
samtalet mellan operatören och fiska
ren som inte fick något svar gick från
kust till kust via optokabel.

Stockholm Radio tillhör Telia-koncernen
(Telia Mobile) och är spindeln i Sveriges
kustradionät. Nätet används för sjörädd
ning, kommersiell kustradiotrafik, lotstra
fik samt för kortvågstrafik med flygplan.

Framtiden
Bo Walther meddelar fiskebåten att
ingen svarade på det nummret.

Red Alert!
Till sist går vi in i sjöräddningsrum
met. I mitten står ett stort bord med
sjökort, radioutrustning, telefoner,
datorer samt naturligtvis en hederlig

Framtiden, tycker Leif, är som vanligt
en aning oviss men ett projekt som
pågår just nu är att utveckla ett nytt
nödanropssystem, DSC (Digital Selec
tive Calling). Med det skall man inte
bara kunna göra nödanrop automa
tiskt man skall även kunna koppla
sina telefonsamtal själv från far:tyget.
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Sportfånerier...

GRATTIS
LLEKTRO
11 :a i SOLA
bäst i Elektros
historia!
Vi tackar alla som ställde upp
och sponsorn Atlas Copco som
gjorde att vi kunde åka och visa
hur bra vi äro

KTH Osq uars
Nu är det dags igen, kom och titta på när KTH Osquars spelar Amerikansk Fot
boll. Spelschema som följer:
13.00
borta
Åkersberga IP
17 /5 Berga Bulldogs
hemma Zinkensdamms IP
17.00
24/5 Charleswood Wolves
hemma Zinkensdamms IP
17.00
31/5 Linköping Dragons
15/6 Nyköping Baltic Beast borta
Tessinplan
13.00
28/6 Berga Bulldogs
hemma Zinkensdamms IP
17.00
hemma Zinkensdamms IP
17.00
5/7 Solna Chiefs
Borta
Bollmoravallen
14.00
26 /7 Tyresö Royal Crowns
Eftersom vi vet att ni vill komma och titta på dessa matcher kan vi meddela att
hemmamatcherna kostar GRATIS. Har ni hört ordet användas förut -GRATIS,
GRATIS, GRATIS, GRATIS och åter GRATIS. Fantastiskt, eller hur?
För ytterligare information kan ni besöka våran hemsida på:
http: I I wwwostudent.nada.kth.se I -d90-pno I osquars.html vilken innehåller
information från våra spelade matcher och andra intressanta saker gällande
amerikansk fotboll.
Vi har i skrivandes stund spelat en match mot Tyresö Royal Crowns - favori
terna. Tyvärr kan meddelas att vi gjorde bort oss i början av matchen. Detta
grundlade Tyresös seger med 16 - 48o Man skall inte gråta över spilld mjölk, må
gudarna vara med oss nästa gång...
väl mött vid planen

#6 Erik Hansson

Dart-, Hockeyspel- och Flipper-EM.
Nu har elektromästerskapen i dart,
hockeyspel och flipper gått av stapeln.
Uppslutningen var lite (!) dålig, men
vi var åtta (8) modiga som kom till
start i darten i alla fall. övriga täv
lingar fick ställas in p.g.a. för få delta
gare. I darten spelades det 501. I singel
med cupspel som kallas "japanare"
och i dubbel vanlig cup. De startande
var:
e-89
Bengt Persson
e-89
Hans Johansson
e-89
P-A Persson
e-90
Åsa Jonhson
e-91
Stefan Eriksson
e-94
Peter Risberg
e-96
Aron Guylai
e-96
Jonas Linden
Av de startande kan noteras att Stefan
var den ende som inte kastar eller har
kastat i Elektro Flyers. Detta till trots
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gav han tufft motstånd i alla sina mat
cher. Kvartsfinalerna som följer med
vinnarna först:
Jonas
P-A
Aron
Åsa
Peter
Bengt
Hasse
Stefan
Semifinaler:
Jonas
Aron
Peter
Hasse
vinnarfinal:
Peter
Jonas
Om detta hade varit en normal cup
hade Peter varit elektromästare vid
det här laget, men nu var det ju japan
are. Detta innebär att man måste för
lora två (2) matcher för att åka ur. Efter
första förlusten får man en ny chans
mot någon annan som har förlorat och
den som vinner förlustsidan får en
chans att vinna totalt genom att slå
vinnaren i vinnarfinalen två gånger. I

förlustfinalen möttes Aron och Jonas
igen och även denna gång hade Jonas
turen på sin sida. Finalen blev sedan
en jämn historia där Peter vann över
Jonas med 3-1 i set.
I dubbel möttes:
Aron/Jonas
Stefan/Hans
Bengt/Peter
Åsa/P-A
Finalen:
Aron/Jonas
Bengt/Peter
där Aron och Jonas vann med 3-2 i set
efter en mycket välspelad final.
Resultat:
EM-mästare singel:
Peter Risberg e94.
EM-mästare dubbel:
Aron Gyulai och Jonas Linden.
De medverkande hade ytterst roligt
och hoppas på fler medverkande på
kommande EM.

Jonas
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SNO-ord
Nu var det dags för mig igen
att skriva några rader i vår
utmärkta sektionsblaska och
den här gången tänkte jag dela
med mig några (förhoppnings
vis) goda råd hur man finner
tenta
grupprum
under
veckorna.
Jag är av den åsikten att samarbete ger
resultat. Tyvärr erbjuder Klli få möj
ligheter att sitta i grupp och studera,
främst då under tentaperioden. Alltså
letade jag lite, hörde mig för och lyck
ades till slut producera följande lilla
lista på tips till "var ska vi sitta?".
1 Q: Grupprum innanför läsesalen
närmast Elhand, plan 2.
2 Q: Q33, ty denna sal används säl
lan till tentor (ligger för avsides
till).
3 E: Vid ljusgården i E-delen, tre
grupprum (ofta upptagna, var där
tidigt på morgonen).
4 E: Två grupprum, bredvid D31
resp D41 i D-delen.
5 C: Övningsklassrum, jämte läsesa
len. C-huset är ett vitt hus, på mot
satt sida om Oscars backe från data
sett. Våra kort fungerar i C-husets
kortläsare, så här kan man sitta
dygnet runt
6 Kårhuset: På plan tre finns en läse
sal, samt mänger av utrymmen att
sitta i grupp och studera, det är
bara att titta sig omkring. Man bör
dock vara svårstörd om man sitter
där, ty det är alltid någon grupp
som småpratar i närheten.

sitta och konversera däm
pat, med hänsyn taget till
eventuella andra som är
där förstås
8 Sista och (enl. mig själv)
bästa rådet är följande.
Surfa (ehm... ) in på Klli:s
lokalbokningssida, med adressen
www.admin.kth.se/TS/lokalbok
ning.html, klicka på texten "Jag vill
leta bland lokalerna ... " och börja leta
efter ett ledigt klassrum. Tips från Tek
nisk Service är lokaler hos Maskin och
Bergs, ty dessa bokas sällan in som
tentasalar, dvs de står lediga. Notera
att alla Klli:s övningssalar är öppna
för oss mellan 7-21 vardagar, så det
går utmärkt att sitta i andra sektioners
salar.
Vill du ha ett alldeles eget klassrum,
hitta en lämplig sal och boka den på
telefonnummer (790)9400, TS lokal
bokningar. Vi teknologer får nämligen
gratis boka och disponera salar för
studier, så det kostar inget. Observera
dock följande: Leta själv först upp en
lämplig sal och ring sedan, inte
tvärtom. Du kan inte boka via web
ben, det kan bara institutioner. Res
pektera att tentabokningar har
företräde.
Sådär, slut på tips, men har du fler så
skriv till sno@e.kth.se och berätta.

ska till att söka jobb efter examen, så
det gäller att ligga i.
Som exempel kan nämnas att 99% av
alla utexaminerade ESN-kockar har
arbete inom 5 år enligt färska under
sökningar utförda av känt hälso- och
hudinstitut i Schweiz (he-he). Gör din
plikt för Elektro, bli med i ESN!
Nästan lika relevant är den snygga
brevlåda som inom kort kommer att
pryda ESNs anslagstavla i tolvan (och
kanske även i Q om budgeten tillå
ter!). Där i kan du lägga allt du tycker
ESN behöver få veta, eller kanske en
kursutvärdering du glömt lämna in.
Brevlådan kommer att tömmas flera
gånger per vecka, så informationen
kommer snabbt fram till berörda. Ett
alternativ till brevlådan är att skicka e
post, t.ex till esn@e.kth.se, det funge
rar också.
Det var allt för den här gången, vi ses!

Eder SNO: Peter Andersson
PS.

Kandidera till ESN!
Till sommaren ska en rad funktionärs
poster tillsättas, bland annat flera
TRIISar (Teknologernas Representant I
InstitutionsStyrelse), ESN-kockar, IS
nissa och årskursansvarig för trean,
för att nämna några.

7 Biblioteket: För den som ,
söker tystnad. Lediga �� Tycker du om att ta ansvar, vill
platser finns långt in på �, ���- påverka dina studier, är intresse
rad av hur verksamheten sköts
dagen i läsesalen, tyvärr �\,,,��
något korta öppettider på
�� på Klli eller nåt sånt, sök då till
ESN, ryggraden i elektrosektionens
vardagar (8.15-20) och stängt
under helgen. Om man går längst verksamhet. Kom ihåg att engage
in i högra hörnet i läsesalen finns mang och ansvarstagande under stu
en spiraltrappa. En våning upp står dietiden är en utmärkt merit när du
två bord där man som grupp kan

DS.
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"En husets, tack!"
Elektrosektionen, sp ex, urp rem iär, dårar...

A
�

�

elogen

Nu har elektrosektionens spex
ELOGEN haft urpremiär på
Södra Teatern, vid Mosebacke
torg, med föreställningen "En
husets, tack!". Det stämmer
säkert det som någon (vet inte
vem) sa: Det krävs ett gäng
dårar för att sätta upp ett spex
för första gången på Södra Tea
tern. Alla kan vara med.

Innan var det
många som var
skeptiska
och
tyckte att vi inte
var riktigt kloka.
Men nu hoppas
jag att alla dessa
skeptiska män
niskor har änd
rat
åsikt
eftersom vi verk
ligen har visat att
vi på elektrosek
tionen också kan
sätta upp spex.
Inte bara sätta
upp ett spex
utan även göra
det bra, mycket
bra. De som varit
inblandade har
verkligen visat
vad de går för.

.--•

Janni Flies, kvinna i karriären (Sebastian Tarkowski)

Ni som läser det här och inte har varit
och tittat på spexet har verkligen mis
sat något, för er del hoppas jag att det
blir fler föreställningar.
Spexet utspelar sig i Sverige under
den stora världsutställningen 1897.
Under tre akter får vi följaJanni Flies
(resebyråinnehaverska),
Salomon
Andree (äventyrare), Maria Mag
Dahlen (artist), Gustaf Dahlen (upp
finnare), Billbert Larsson (fonografdi
rektör, nöjesprofil och partypopper)
och Sigmund Freud Goumalist). Den
store
svensk-amerikanen
Walter
Johansson återvänder hem till Sverige
för att sätta fosterlandet på världskar
tan. För att göra detta utlyser han en
tävling. Handlingen bygger på hur
rollfigurerna försöker vinna tävlingen
på alla möjliga och omöjliga sätt.

Maria Mag Dahlen, "skönsjungande" ung dam (Stefan Söderberg)
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Det hela började för ca ett och ett halvt
år sedan då Peter Roos och Karl-Hen
rik Hagdahl kom på iden att sätta upp
spex inom elektrosektionen. Sedan
dess har arbetet rullat på och med
tiden har fler och fler personer enga
gerat sig i arbetet. I höstas satte det
hela igång på allvar med rekrytering
av folk till teknik, kostym m.m. Sedan
dess har totalt 80 teknologer arbetat
hårt med att få till detta spex. Det är
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med delade känslor som man nu kon
staterar att det hela är över för den här
gången. Å ena sidan är det skönt att
kunna ägna tid åt andra saker istället,
å andra sidan känns det lite vemodigt
att bara lägga ner efter allt det jobb
som lagts ner.
Det hela avrundades med en hejdund
andre slutfest onsdagen den 7 maj på
Lilla Essingen.

Björn Svantesson

Bilder från Spexet
Delar av tekniken, håller ordning på allt "junk" bakom scen.

Bernt, bartender (Jakob Holm)
Ljuset, de som får "junket" att synas.

Andree, äventyrare (Martin Andersson)
Ljudet, de som får "junket" att låta.
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Blandat
Känner du dig ensam? Har du svårt att sova om nätterna? Vill du gå ner i vikt? Nu finns en lösning på alla dina
problem. Hjälp dig själv. Hjälp andra. Gå in i ljuset.

facfcfer!

�[i

I

,I
i�IL.3n�--·Förut brukade jag vakna flera gånger
varje natt, men sen jag gick med i
fadderiet känner jag mig mycket
tryggare och vaknar jämt pigg och
utvilad.

Johanna Lindbom

••

Ofvrig information
\5 ·. -

Slipshållare 35:Manchettknappar 65:-/par
Schmeckring 15:-

Maila om övriga produkter och priser: oefvrig@e
leder Öfvrig, Axel
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The sky is crying
Denna snudd på geniala text
rad skrevs av en av bluesens
giganter, Elmore James. Han
blev känd som "King of the
Slide" och "Mr. Bottleneck"
genom sitt virtuosa artisteri.

Kokomo Arnold och Robert Night
hawk, bland många andra. Det var
Sonny Boy Williamson som i slutet av
trettiotalet uppmuntrade Elmore att
resa runt i södern och arbeta på fler
ställen.

DET HELA BÖRJADE dock avsevärt tidi
gare. den 27 januari 1918 föddes
Elmore Brooks i Richland, Mississippi.
Han var oäkta son till Leona Brooks,
men tog sin styvfar Joe Willie James'
efternamn. Han började tidigt intres
sera sig för musik. Redan i 10-12-årsål
dern gjorde han själv sin första gitarr,
och spelade på den med hjälp av hal
sen från en trasig flaska. Detta gav ett
speciellt "sound" som han tydligen
tyckte om, eftersom hans gitarrspel
genom hela hans liv kom att karakteri
seras av hans slide-spel.

Genombrott

I begynnelsen
Vid 16 års ålder ägde Elmore en riktig
gitarr, och började spela på danstill
ställningar, middagar och liknande.
Här kom han i kontakt med bland
andra Hound Dog Taylor, Sonny Boy
Williamson och Robert Lockwood.
Han utvecklade dock en helt egen stil,
en blandning av Robert Johnson,

Elmore James gravsten.

�

Mellan 1943 och 1945 gjorde Elmore
sin militärtjänstgöring på Guam i
Stilla Havet. Efter kriget flyttade han
runt en hel del i USA, men slog sig i
slutet av 40-talet ner i Helena, Arkan
sas. Det var här som Lilian McMurry
grundade Diamond Recording Com
pany och började spela in lokala för
mågor. Den första låt som Elmore
spelade in hette Dust My Broom., och
gick direkt in på de allra flesta topp10-listor över Rhythm & Blues. Han
åkte till Chicago, där han i december
1952 skrev på för skivbolaget Meteor.
Hans debut för det nya bolaget var en
omarbetning av Dust My Broom och
låten I Believe. Denna skiva gick också
upp på topp-10-listor landet över.

betningarna och repititionema av Dust
My Broom, och istället gått över till en
långsammare, mer intensiv stil som
kom att dominera hans efterföljande
produktion. Ur denna framstår The
Sky Is Crying som det absoluta mäster
verket (Den ÄR faktiskt kanonbra!
förf. anm.). Han gav sig 1962 ut på en
tume, som stoppades p.g.a. problem
med facket och hans svåra astma.

Storhetstid

Bortgång

Elmore bytte skivbolag till Flair, men
spelade också in för Checker med sitt
eget Broomdusters
Band. Hans stor
hets tid varade
från 1953 till
ungefär 1956, då
rock'n'roll-explo
sionen
började
stjäla den unga svarta publik som tidi
gare varit James' huvudsakliga mål
grupp. Han spelade in för skivbolaget
Chief 1957, och trots att skivorna sålde
tillräckligt bra för att ett annat skivbo
lag, Vee Jay, skulle ge ut dem på nytt,
så flyttade Elmore till Jackson, där han
tog jobb som diskjockey. Han åter
vände till Chicago 1959. Då spelade
han in en enda skiva för Chess. Den
blev en kommersiell flopp, men var
musikaliskt sett en av hans allra bästa.
Han hade givit upp de ändlösa omar-

En diskjockey från Chicago, Big Bill
Hill, ville hjälpa Elmore att få tag i den
nytillkomna vita bluespubliken. På
zaamm våren
1963
lyckades han
James
: lösa
· fackliga
bekymmer
m!lZllrZl!ll!l!I och arrange
rade sedan ett antal live-framträdan°
den, och bad Elmore att komma
norrut till Chicago. James reste till
Chicago och bodde hos sin kusin. Den
23 maj 1963 avled Elmore James av en
hjärtattack. Han hann inte göra sig
någon ekonomisk rikedom, men den
musikaliska förmögenhet han efter
lämnade är värd all uppmärksamhet
och uppskattning.

Elmore James, "King of the Slide"

0°

Ulf Wallentin, E-93
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Våren ...

StURe har Ordet
"På gång i vårsolen ... "
Har du tröttnat på KTHs sun
kiga bibliotek? Har du längtat
efter universitetets bibliotek?
Med en massa läsplatser,
grupprum, med luft och rymd?
I så fall så kan ni "snart" göra
långnäsa åt universitetet. Vi
ska nämligen få oss ett fin-fint
alldeles eget bibliotek!
SNART OCH SNART förresten. Kan
ske kommer några av oss kunna vara
med på invigningen som sker några år
in på det nya årtusendet. Byggstart
beror lite på när KTH kan börja att
bygga på det nya Fysikcentrat.

Alla dessa frågor
Nog tjatat, ni är väl överfyllda av frå
gor som: Vart ska det ligga? Hur ser
det ut? Kommer miljövännerna att
reagera? Kommer ventilationen att
fungera? Finns det läsplatser? Grupp
rum kanske? Och blir det ett fik?

Var skall biblioteket ligga?
Kanske det viktigaste av allt: Är det
nära till tolvan? JA, det är det. Bara
snett upp över Osquars backe och så
står man utanför entren som är en hel
vägg av glas som "speglar de gamla

husens röda tegelmurar. Genom glaset
syns också laboratoriebyggnadens gårdsfa
sader och det stora biblioteksrummet".
Låter fint, men det såg lite konstigt ut
med en stor glasvägg men klart bättre
än den betongvägg som finns där
idag. Det rör sig alltså om det s.k
"byxbenet", byggnaden mellan T
huset och fysik-huset.

våningar höga biblioteket. Det kom
mer även att finnas ett separat "biblio
teksrum" med läseplatser där man ska
kunna hålla seminarier och vid vissa
tillfällen även kunna framföra sång,
musik och hålla fest! ! Själva bibliote
ket kommer att finnas mellan byxbe
nen och alltså ramas in av Lallerstedts
vackra tegelväggar. Högt upp på de
bägge långsidorna kommer det att fin
nas balkonger med böcker och läse
platser. Det ser verkligen underbart
vackert ut inuti! Ljus kommer att släp
pas in via taket som delvis är av glas.

Förbättrad ventilation
Är nu detta allt som har hänt här på
KTH den senaste tiden? Inte riktigt: ni
som har besökt xq4 har kanske märkt
att det (förhoppningsvis) har hänt
något med luften. Vad tycker ni? Är
det bättre eller sämre?

Kårhuset ändras
Mer ombyggnadsplaner! Kårhuset är i
stort behov av en totalrenovering, som
troligtvis kommer att ske under nästa
sommar. Några stora förändringar:
diskbandet kommer att försvinna ner i
underjorden. Matutlämningen kom
mer att byggas om. Utbudet ska bli
mer lättöverskådligt och ni kommer
att kunna äta wok och en massa annan
spännade mat förutom dagsutbudet.
Dessutom kommer man försöka få
bort skolbespisningsatmosfären och
göra kårhuset mer enhetligt. Visste ni
förresten att kårhuset är byggt i tre
etapper med ca tjugo års mellanrum?
Vill du veta mer om kåren eller något
annat? Kontakta mig gärna på e95_ali.

Vad skall finnas?
Det blir ett fik i entre-planet, men det
är väl i tolvan som det goda kaffet
finns? Det kommer att finnas ett tjugo
tal grupprum, ett antal läsesalar, samt
läseplatser lite här och var i det tre
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Dags för vårkänslor
Nu är det dags att gå och titta på
blommorna som blommar!

Åsa Lindström

STYRET
säger tack och hej !
INTE FÖR ATT NI BLIR AV
MED OSS utan för att vi vill
tacka alla funktionärer som
jobbat hårt och ivrigt för sek
tionens väl, och alla trevligta
E-osqulda och E-osquar som
gjort Elektrien till en trevlig
nation.
Det har varit en slitig vår men
nu är det dags att skörda fruk
terna;

EN NY BUSS,
en sektionslokal
som inom kort kom
mer att se alldeles
otroligt fräsch ut,
med experthj älp av
en arkitekt
... och en massa annat!!
Ha en skön sommar, åk på
Esquader och vila upp er
ordentligt inför hösten!!

Kramar från Edert Styre!
SOMMARHÄLSNING
Harald Eriksson- Grindelöw,
ärad Lamell av Stora Kom
mentatorsorden vill också ta
till/ället i akt att önska alla E
teknologer en riktigt trevlig
sommar.
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Ett Virtuellt Besök hos FMV
Studieresan har slagit till
igen! Fredagen den 21:a febru
ari tog vi oss in i Försvarets
Materielverks innersta och
mest hemliga gömmor. Där
bjöds på en mycket intressant
förevisning av hur morgonda
soldater
kommer
gens
använda sig av IT. Det hela
avslutades med en underbar
förevisning av deras VR-labb.
ELEKTROS STUDIERESA följer sin
tradition given och har åter igen lyck
ats genom ett underbart studiebesök.
Mangen
•
"WOWI"
. , "ÄHI"
. och " 17
vad
häftigt!" viskades eller utropades hän
givet!

Pentium runt midjan
Vi började med en demonstration av
vad de på FMV kallade "informations
soldater". En soldat med en pentium
dator knäppt runt höften, med tang
entbord på underarmen, kopplat till
ett nätverk via krypterad och frek-

venshoppande
lågeffekt-radio.
I
ostörd miljö skulle nätverket klara
1600 meter mellan noderna. Meningen
var att soldaterna fortare skall kunna
föra information bakåt i leden och
samtidigt hålla sig a-jour med aktivi
teten runt omkring sig. Utrustningen
som soldaten skall ha på sig - en
blandning av bland annat engelsk,
svensk och israelisk hårdvara - vägde
ett par kilo, men det var 1996 års upp
laga, årets skulle väga bara en tredje
del.

IT i skogen
Sedan visades vi hur militären kan
samordna sin information via
moderna IT-hjälpmedel som See-you
See-me, ISDN och lite intelligent pro·
gramvara. Information skickade via e
mail integrerades direkt på situations
kartor, avancerade 3D-simulationer
med upp till 40 rörliga objekt (lastbi
lar, stridsvagnar, helikoptrar ined
mera) kunde köras via vanliga
modemlinjer på 14.4 kbps. Att sedan
pansarvagnsattacken på en FN-konvoj
i Bosnien visades på en Silicon
Graphics gjorde det inte tråkigare! Vi
fick lära oss att detta var militär hård
porr! Nyckeln till att kunna köra avan
cerade simuleringar och samverka
komplexa situationskartor var just att
själva objekten och kartorna inte för
des över, utan fanns redan på de olika
noderna i systemet. Endast föränd
ringar
kommunicerades
mellan
noderna. Det här systemet har redan
använts i verkligheten mellan Sverige
och Bosnien och kördes då på endast
14.4kbps utan märkbara fördröjningar.
Vissa lustiga effekter kunde ses, men
man kan inte begära allt!

dörrar och titta på porträttet av
kungen och drottningen i officersmäs
sen. Som den Gud man är kunde man
även likt en papperssvala kasta iväg
ett Gripen flygplan - och springa ifatt
det om man så ville.

Imse vimse spindel
Roligt såg det ut när vi själva fick
koppla in oss i systemet. Mycket för
virrat viftande med händer. När man
skulle flyga uppåt fick man klättra i
luften och publiken började spontant
sjunga "Imse vimse spindel". Dock
var det lite svårt att undvika att gå
genom väggarna och när man började
flyga var det ett och ett annat "Oj !"
som myntades. Allt detta kördes på
Silicon Graphics Infinite Reality - en
sann värsting!
På det hela taget, ett riktigt häftigt stu
diebesök i studieresans regi! Jag vän
tar med stor förväntan på nästa besök
de ordnar!

Olof Lindqvist

Gripen kastad

En flykt från verkligheten till datorgrafi
kens underbara värld.

Sedan fick vi gå och titta på deras Vir
tual Reality labb, där de använde VR
teknik för att ta fram inredningen på
senaste kustkorvetten Visby. Hela
båten hade överförts till det virtuella
landets domäner och vi kunde gå runt
i fartyget, flyga ner för trappor, öppna

Elektros egen testpilot Eskil gör sig beredd
att attackera Pentiums MMX-fabrik.
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Snart färdig?
Är du snart färdig med dina studier? Vill du jobba med den senaste tekniken
inom mobiltelefoni och mikroelektronik? Då är vi stället för dig! Vi är Erics
sons centrum för mikroelektronik inom affärsområdet mobilsystem och arbe
tar på teknikens absoluta framkant med forskning och utveckling av analoga
och digitala integrerade kretsar. Vi konstruerar:
•
•
•
•

Radiofunktioner i mottagare och sändare med mycket höga prestan
dakrav.
Avancerade analoga funktioner med höga krav på noggrannhet.
Komplexa digitala signalbehandlingsfunktioner med mycket höga
krav på beräkningsprestanda.
Egna digitala signalprocessorkärnor (DSP-kärnor) och utvecklings
verktyg till dessa.

Dessutom arbetar vi med att utveckla nya metoder och verktyg för att kunna
utnyttja den snabba utvecklingen på mikroelektronikområdet.
Vi är en relativt nystartad enhet och kommer att expandera kraftigt under
1997. Därför söker vi folk inom flera områden:
•
•
•
•
•

RF IC-konstruktion.
Analog IC-konstruktion.
Digital ASIC-konstruktion.
Utveckling av nya metoder och verktyg.
Programmering.

Låter det här intressant för dig? Kontakta då någon av oss för mer informa
tion:
RF & analog IC:
Tomas Melander, 08-764 12 22
Tomas.Melander@era-t.ericsson.se

Metoder & verktyg:
Pontus Andren, 08-757 2882
Pontus.Andren@era-t.ericsson

Digital ASIC & programmering
Magnus Jacobsson, 08-757 0678
Magnus.Jacobsson@era-t.ericsson.se

E R I C SSO N

Etn.issionen testar: piller
Det finns gula som smakar citron, röda som smakar jordgubb, svarta som smakar lakrits och vita
som inte smakar alls... Det finns många att välja bland och det är svårt att veta vilka som är de
bästa. För att du ska slippa utsättas för risken att köpa fel nästa gång du går och handlar så har
Emmissionen testat dem åt dig. Här nedan kan du läsa resultatet av det stora tablettaskstestet.
Askarna delades in i tre olika kategorier: Snaskgruppen, Vuxengruppen samt Lakritsgruppen.
Följande saker testades: *Antal
* Smak( syntetsmakskvot)
* Segheten( tidsåtgång till tandpillning efter avslutad provomgång)
* Form
* Askens utseende
* Pillervänlighet
* Samhällsansvar
Askarna fick sedan betyg i skalan 1 Doctor Snuggles till 10 Doctor Snuggles.
Skurt

SNASKGRUPPEN

Antal: 7 gula, 9 röda, 5 gröna
Smak Kartong

Malaco Tugg (banan/melon)

Seghet: Segt!

Antal: 19 gula och 14 gröna

Form: Olika figurer för olika färger.

Smak: De gula smakar plast och de

E-ämnen: 3

gröna smakar tam Brio.

Övrigt: Innehåller Xylitol

Seghet: Micro Granual konsistens

Betyg: Kändisplus! -> 2,5 05

Form: Budgetklassen
E-ämnen: 3
Övrigt: Söt elefant på den stora asken
som man för övrigt får plats med både
det ena och det andra i. En barnvänlig
tablett.

ZQQ
Antal: 23
Smak: Gott! Ska helst smaka lite

Betyg: 3,5 D.S
Lyckan är att ha en alldeles egen
tablettask.
Malaco Tugg Qordgubb/citron)
Antal: 11 röda och 20 gula
Smak: syntet, YES-citron
Seghet: Osega
E-ämnen: 3

gammalt. Bör lagras.
Form: Apformad
E-ämnen: 2

Chewits

Övrigt: Orginalet! Klassisk ask!.

Antal: 29 bitar tärnad gris

Greppvänliga apor! Information om
djur på baksidan av asken. En gammal
goding.

Seghet: Rekomenderas som ersättning
till tappade plomber.
E-ämnen: 1

Övrigt: Som Malaco Tugg( banan/
melon) fast äckligare. Ett plus för att
de är lätta att pilla upp ur asken, som
dock stinker tobak.

Övrigt: Tävling som kan ge dig en
keps på baksidan av den allt för fla
schiga asken. Ett bottennapp.

Betyg: 2 D.S

Betyg: 1 D.S

Betyg: 7,4 D.S
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Palle Kuling( orginal)

Tom & Terry

Zigg Zag

Antal: 6 gröna, 5 röda och

Antal: 7 gula, 13 gröna, 3 röda och

Antal: 27

9 orangefärgade.

10 orangefärgade

Smak: Tandkrämsvariant som

Smak: Vingummikoncentrat

Smak: Disksvamp.

Form: Tutti Frutti form

Seghet: Megafastnar

Form: Vita fyrkanter

Seghet: Stenhårda men fastnar ändå

E-ämnen: 3

E-ämnen: 9

Övrigt: Hör hemma i lördagsgodis
påsen.

Övrigt: Ändamålsenligt. Sterilt sjuk
husgodis. Kul 3D samlarbild på
askens baksida.

Övrigt: Kunde varit goda
Betyg: 3,6 D.S

Betyg: 3,6 D.S

smakar gott.

Betyg: 8,8 D.S

Palle Kuling( blå)
Antal: 4 orangefärgade, 8 gula
och 8 gröna.
Smak: Äcklig eftersmak
Form: Utterbröstvårtor
E-ämnen: 8
Övrigt: Trevlig form
Betyg: 1,8 D.S

Palle Kuling( sjögurkor)
Antal: 4 svarta, 3 röda och 4 gula
Smak: Som de äckliga äggen man
får i påskäggen fast goda.

Askar öppnades, godis tuggades och munnar sköljdes, allt i en rasande fart på

Form: Sjögurkor?
E-ämnen: 9

godisprovarkvällen.

Övrigt: Sjögurkor?
Betyg: 5 D.S +
Smurfina
Antal: 19
Smak: Hallon. Det smakar gott!
Form: Olika figurer
E-ämnen: 1
Övrigt: En samlarbild på baksidan av
asken. Minus för den rosa mansdiskri
minerande asken och innehållsför
teckningen på danska.
Betyg: 6,5 D.S

Tutti Frutti
Antal: 22 röda
Smak: Fräscht, även efter
Seghet: En viss försiktighet vid
tuggningen krävs.

Antal: 4 röda, 7 gröna och 7 gula
Smak: Mycket och gott förutom de
gula som smakar citronskal.

Form: Klassisk Tutti Frutti form

Hemsk eftersmak.

E-ämnen: I Sverige 5 och i Tyskland 8
Övrigt: En god tablett som dock krä
ver en viss erfarenhet.
Betyg: 6,4 D.S

Form:

Fruktformade

E-ämnen: 3
Övrigt: Klassisk design. Information
om fruktträd på baksidan av asken.
Betyg: 6,4 D.S

20

.- z

ennssmnen �

-a-. •

Pirn Pirn

Viol

Smurf

Antal: 26

Antal: 25

Antal: 23

Smak: Mesig men man kan tänka sig

Smak: Viol( helt otippat)

Smak: Salthet > lakritshet. Smakar
sötlakrits.

att svälja dem.

Seghet: Fastnar bra trots hårdheten

Form: Enformigt

E-ämnen:

Seghet: Härlig konsistens

övrigt: Lättplockad. Älskas eller
hatas.

E-ämnen: 2
Övrigt: Man tar dem bra i kölen. Tuff
samlarbild.

7

Betyg: 3,5 D.S

E-ämnen: 1
Övrigt: Samlarbild på baksidan av
asken. En klassiker.
Betyg: 5 D.S

Betyg: 6 D.S

Brio frukt
Antal: 3 gröna, 7 vita, 3 gula, 3 rosa
och 3 orangefärgade
Smak: Mycket och bra.
Form: Trist och fyrkantigt
Övrigt: En trendsättare.
Svårupp(p)illrad.
Tävling på asken: "Vinn ett smurfdataspel genom att rita en rolig fyrkantig
figur". Hur kul kan det bli?
En favvis.
Betyg: 8,3 D.S

Det är kul att prova piller.....
Mentol
Antal: 30
Smak: För stark eucalyptus
Seghet: Perfekt
Form: Osymmetrisk

VUXEN GRUPPEN

Övrigt: En typisk vuxentablett. Näs
hårskrullar smak.
Betyg: 7,9 D.S

Tulo( citron)
Antal: ett antal

Salta Katten
Antal: 20
Smak: Sött
Form: Kissekatter
Seghet: Fastnar bra
E-ämnen: 6
Övrigt: Gullig kissekatt att gosa med
på asken.
Betyg: 6 D.S

LAKRITS GRUPPEN

Smak: citron
Seghet: Odefinierad
Form: Runda
E-ämnen: 3
Övrigt: En halstablett som funkar bra
som budgetkådis, om man inte lutar
sig framåt förståss.
Betyg: Utom tävlan

Salmiak
Antal: -> oändligheten
Smak: Salmiak
Form: Pytte-pytte-pytte-pytte små
E-ämnen: 6
Övrigt: Svåtplockade styckesvis. Bra
Shots-virke.

Salt i Sol
Antal: ett par stycken * 12
Smak: Gamla gympadojor
E-ämnen: 4
Övrigt: Våra smaklökar känner ingen
skillnad på lakrits och gamla gympa
dojor längre ...

Betyg: 6 D.S
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Hemma bäst

Tolvan framför allt!
Hej!
Har du koll på vad som händer med
Tolvan? Jaså inte. Tolveriet då? Nähä.
Då är det kanske på sin plats med ett
litet reportage om vad som sker med
både Tolvan och Tolveriet. Om du
känner dig · lite utanför och vill vara
med och påverka Tolvans framtid så
skall du givetvis komma på vår Fix
arkväll den 21 april. Då kommer vi
att pyssla med allt möjligt. Givetvis
bjuder vi på öl, läsk och en bit mat.
Kom och ha kul!
Per Bengtsson 12C
Akvariet
Äntligen har Paavo kommit hem från
sin semester! Han har varit och lekt av
sig den senaste månaden för att nu
känna sig redo att gänga sig för gott
med sin Cirka. Semestern tillbringade
han i den exklusiva överklassmiljön
på hotell Fält Zoo. Paavo trivdes
mycket, mycket bra, men här hemma
badade Cirka i sina tårar, så det var vi
hoftorskar som till slut fick nog av Cir
kas bölande och fick åka och hämta
Paavo. Pga att Cirka grät så mycket
under den här tiden höjdes salthalten i
akvairet så mycket att vattnet blev
grönt, vilket gjorde henne ännu mer
depressiv. Vi försökte hjälpa henne
genom att springa till doktorn och be
honom om lite Prozac. Men medicinen
hade dåligt inflytande på akvariet.
Fiskarna blev glada men växterna
deppade ihop.
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Men tack vare att vi lyckades övertala
Paavo att komma hem är allt frid och
fröjd i akvariet nu och vi önskar Paavo
och Cirka och alla de andra fiskarna
lycka till i framtiden!
Namn: Paavo Nurmi
Art: Guppy
Ålder: 1,5 år
Familj: Hustrun Cirka (guppy)
Födelseort: Helsingfors
Röker: Nej
Dricker: Finlandia
Fritidsintresse: Bada bastu
Bästa reseminne: Hotell Fält Zoo
Sämsta film: Hajen
Sämsta maträtt: Fiskpinnar
Hoftorskama
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Fikusar och gele'hjärtan
Det finns en ny fikus i tolvan. Den
lever huvudsakligen av koldioxid, sol
ljus och vatten och inte som någon
omtänksam teknolog trott, av klägg
bollar, men det var ju en snäll
tanke.... På alla hjärtans dag fanns det
smaskiga gele'hjärtan i tolvan till alla
E-osquar och E-osqulda (som hann dit
innan vår tolverichef Per varit där och
mumsat). Tulpaner fanns också, men
de var inte lika goda.

Och så var det det där med stolarna.
Vi har en rolig nyhet att meddela. Vi i
Tolveriet har på senaste tiden försökt
få lite goda kontakter med penning
stinna näringsidkare. Detta har burit
frukt genom att vår charmiga Tolveri
chef Per slutligen fått personliga sam
tal hem av en trevlig ung dam från
Ericss·on Radio Access. Han råkade
visst nämna något om projektet
"Skänk en stol" och hon nappade
direkt. Hon tyckte dock att Per var
värd mer än EN stol så hon högg till
med 40000 kronor till stolar och bord
till vår kära Tolva. Dessa har inte kom
mit på plats än men Tolveriet jobbar
för fullt för att så fort som möjligt
införskaffa dem.
Om ni inte har varit i Tolvan på ett tag
så har ni missat förändringarna som
redan skett.

Vissa saker har försvunnit som tex
diskstället, diverse gammal mat
(!!???) i kylarna osv. Vi har också inför
skaffat lite nya prylar tex diskmedel,
ett nytt soffbord samt en och annan
fikus plus lite annat smått och gott.
Pär W som är kastrullansvarig i Tolv
eriet har med vårt medhåll infört lite
nya rutiner om man vill låna kastrul
ler från Tolvan. Regler för detta finns i
anslutning till kastrullerna (ohoo ohoo
- full som en kastrull...). Q-köket är en
annan del som hör till Tolveriet. Lena
meddelar att det verkar funka bra där.
Nya önskemål, ide'er och eventuell
kritik angående Tolvan och Q-köket
vill vi gärna ha. Skriv lite E-post (tol
van snabela.e.kth.se) eller ta personlig
kontakt med någon i Tolveriet.

Det nya bordet i vextrummet fick en
blå duk uppsydd av Maria. Men troli
gen pga sin färg vantrivdes den så till
den milda grad att den fick ben och
flydde (antagligen till flyg eller någon
annan.blå sektion). Om någon ser den,
fängsla den och återtför den till Tol
van. Vi saknar den.
Tma & Maria edra glädjeflickor
Vi är Tolveriet!
Per Bengtsson

e95

12C

Lena Lundberg

e93

Vice 12:C

Mats Klingberg

e95

12nisse

Johan Ribrant

e96

12 nisse

Magnus Schiöld

e95

12nisse

Maria Torpo

e96

Glädjeflicka

Tina Eberhardson e96

Glädjeflicka

Maria Elofsson

Hoftorsk

Pär Windahl

e96
e96

Hoftorsk

Tolveriet
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Party! !
---

Här är bider från diverse samkväm å Konglig Elektrosektionen

-·-
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Nyårsbalen

Ha pp y new Year!
Elektrosektionens
nyårsbal
ägde rum på Piperska muren
på hans majestät Konungens
födelsedag onsdagen den 30
april.
Emissionens utsända ger en
lägesrapport från 12:an och
dess omgivningar vid femti
den den 1 maj.
När vi kommer uppför Osquars backe
möter oss en oroväckande syn. Ur tol
van väller rök, här och var finner vi
utmattade elektroteknologer. Något
har uppenbarligen hänt; vi frågar oss
vad.
Vi skakar liv i den teknolog (som av
hänsyn till sina anhöriga önskar vara
anonym) vi träffar på, och frågar
denne: är elden lös?
-Inte vet jag, hur så?

DKS under nådens år 101010 med Kalle Becker i spetsen.

-Var det ingen vals, dinerade ni hela
kvällen?
-Näe, det var en massa tal och uppträ
danden och sån't. Sångartäflan till
exempel. Den vanns visst av nå't spa
gettigäng, The Barilla Brothers. Deras
hyllning till blå band var skitbra!

-------

-Kan du förklara rökutvecklingen på
något annat vis?
-Jaså, ja just det.
-Vad då?
-Ja, vi har haft efterkör här.

fått hybris eller nå't. Sen vare nån tjej
från Kl som sjöng solo om mera män,
tufft. Hon sjöng en annan låt också
med andra från KL Dom fick alla att
stå på stolarna och sjunga Masken, så
nu blir det nog inga fler vårbaler på
Piperska. Har'u en öl förresten? det
börjar kännas lite torrt.
-Jag är här å arbetets vägnar så rusdrycker är ej tillåtna. Förekom det
några tal?
-Mmm, GePe snackade. Rätt kul fak
tiskt! Sen fick vi nån bok av Hallen,
operatorräkning tror jag den hette.
Aaa, som han skrivit alltså. Årets
lärare fick pris, och årets kamrat.

-Åhå, så intressant, efter vad då?
-Efter vårbalen, elektros nyårsbal
alltså. Inklusive allt så har vi festat i
fjorton timmar nu. Börjar bli lite trött
samt, liksom.
-Vad har hänt under den tiden då?
-Hmmm, få se nu ... Vi började med
elektrospexets premiär på Södra tea
tern. Sektionens första spex, Urpre
miär helt enkelt. En kul historia om
sprit. Sen fick man åka limo!
-Fick ni åka limousin? Så . trevligt,
vart åkte Ni?
-Till Piperska muren! Där var det vår
bal, premiärbal och nyårsbal; ganska
mycket på en gång.
-En bal. .. så det dansades Wienervals
under aftonen?
-Njae, det kändes mest som dans
bandsstuket faktiskt. Inte så lyckat...
fast maten var god.
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GePe håller låda.

-Fanns det inga andra täflande?
-Styret var ju med förstås, sämre än
nånsin. Och sen PR, men dom ha ju

Årets lärare Georg Jöngren med bal
dam och 12C.

sta maj! Arbetarklassens sak är vår.
Upp till kamp!
-Det låter som en fin avslutning på
vårbalen!
-Det kan ni skriva upp!
Vår frackklädde teknolog reser sig
upp från bänken och på ostadiga ben
styr han kosan ner för Osquars backe.
Det är härligt med engagerade män
niskor!

Magnus Almkvist
Valda delar av sektionens ledning på efterkör.

Magnus på Kanslit nå'n pik om en fest
som inte blivit av, så nu blir'e fest!
-Det verkar som ni redan haft en
ordentlig fest här. Hur var det här
"efterköret" egentligen?

-Det låter rebelliskt!

Ev a Bojler
Foto: Jo ar ]acobsson

-Ja det är ju inte så glamoröst som det
kan låta, men eftersom du frågar: Jag
skall demonstrera idag! Det är ju för-

-Alltså, man kände inte igen sej i tol
van. Massa papper och prylar överallt.
Och köket va' borta helt. Det var
ombyggt till en mysig ostkupa. Stäm
ningen var god, trevliga människor
och välfyllda barer, med mycket ung
personal!
-Jaha, det låter intressant... men av
dina ryckningar i ögat försår jag att
vi inte skall tala mer om den saken!
Säg mig, hur kommer det sig att du
ligger här på bänken utanför tolvan?
Alla har ju gått hem nu när klockan
närmar sig sex!
-Ja jag vill helst inte prata om det...
men jag är rödvinssocialist!

PR sjunger ut.

Tre trallande jäntor.

Petra, årets hedersknyffel.
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Gammal kurs tillbaka!

Efter att ha tagits bort från studieplanen för några år sedan återin
förs nu denna kurs som valbar i årskurs 4. -� -·...-··
"Vi är mycket nöjda"
--·
säger kursvaig .
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29

_ ______I

Inte mingel, my ller!

Vårquonsär och 35-års kalas med
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Funkgasque

En viking älskar livets vann ...
särskilt när det är gratis,
Nu har "Klubben för inbördes beund
ran" åter haft möte. Det var en hej
dundrandes tillställning där inte
någon kan komma och säga att de
hade tråkigt på årets Funkgasque. Jag
hoppas att de som inte var där har
tagit tillfället i akt att bli vald till något
på det nyss genomförda maj-SM.
Detta sätt att genom ett stort baluns
avtacka alla funkionärer är synnerli
gen trevligt. Styrelsen ordnar en hel
kväll med tema, denna gång "The
la(o)st Vikings".

Det hela börjar vid sex-snåret en fre
dagkväll i maj. Man får sig en väl
komstdrink, blir indelade i lag och får

annat lag. En person ur vardera lag
ställde sig på en spång över en flod
Sedan var det bara att få ner varandra

Vikingarna beger sig ut på plundringståg.
studera alla som har klätt ut sig. Av de
cirka 60 funktionärerna som deltog
var det ytterst få som inte hade lyckats
få på sig något som hade med
vikingar eller riddare att göra.

Vikingfångad mitt i skaldandet.

Vi startade lekarna där vi var indelade
i åtta lag. Första anhalt för oss var
Miklagård, där vi fick möjlighet att
leva ut våra medeltida lustar mot ett

medelst alla tillåtna medel. Detta
innnebar att slå med en kudde mot
lämpliga delar av motståndaren. Detta
upprepades sedan två gånger till dess
att tre personer hade hamnat i vattnet.
Då har det ena laget vunnit...
Nästa ställe var Gårdarike där alla i
laget skulle utsättas för den kända
vikingagrenen "stockstötning". Denna
gren fick en innebörd då de fagra
jungfrurna deltog. Att få iväg en 18.32kilos stock visade sig svårare än
beräknat. Enligt uppgift var det ingen
som kom längre än 6 m och det kan
väl ge medhåll för den teorin.
Efter denna styrkedemonstration var
det så dags för oss att bege oss till Vin
land för att där fly med våra jungfrur
på ryggen eller som det kallades, ang
levera. Denna tävling gick ut på att
springa bort och tillbaka med respek
tive jungfrur för att dessa skola så för
bliva. Det blev oavgjort - ingen så
förblev0.

Dessa vikingar ser lite härjade ut efter härjningarna.
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Nu var det dags att besöka Frihamnen
där man kunde förfriska sig i god
vikingaanda med diverse rusdrycker
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såsom mäsk och mjöd. Dessa servera
des av den store riddaren Erik (XIV?)
och var till stor belåtenhet för alla.

Sista tävlingsanhalt för kvällen var
Eldland. Här fick . en deltagare ur två
av lagen se hur gott det verkligen var
med mjöd. Meddelas kan att de tyckte
det var så gott att de hällde i sig den å
det raskaste.
Väl hemma igen bjöds det dukade
bordet, f'låt de dukade båtarna Gag
lovar: Vi satt och åt) . Till förrätt bjöds
diverse sillsmörgås. Till huvudrätt
hade de styrande i gårdariket grillat
Serimner. Vilken med tillbehör a la
kyckling, ägg, sallad, svamp, lök och
gudarna vet vad smakade gudagott.
Som efterrätt fick vi vikingaglass med
fungfrusås som smakade hallon.
På väg mot nya erövringar med ett leende på läpparna..
kanske men det verkade inte störa de
moderna vikingarna som glatt
slängde sina horn i de blinkande lam
pornas sken. En riktig viking hade sett
med stor skepsis på denna dans men
vi har å andra inte mycket till övers
för bärsärkagång så det får vi förlåta.

Jonas

Under det att vi inmundigade dessa
läckerheter fick alla lagen möjlighet att
gyckla och visa sina färdigheter i skal
dandets konst. Det gick utmärkt joch
de som via sina konster ute vid anhal
terna på sina resor och tack vare sitt
gycklande var Vi Kingarna. Som pris
fick de varsin sup av herr Jonssons
eftertraktade "Tre Ormars Brännvin".
Vad det smakade får ni fråga någon i
det vinnade laget om (på minspelet
efter intagandet kan man gissa att det
smakade sprit med tre råa ormar i).
När alla så småningom var nöjda
besöktes baren där det serverades
vikingadrinkar. I pelarsalen spelades
musik natten lång. Inte vikingamusik Hårda vikingar slåss på liten spång.
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Sydlänningar...

Mera Skåne!
När Lunds elektrosektion
bjöd in vår elektrosektion till
födelsedagskalas tog några av
oss tillfället i akt att ta en liten
titt på hur Lund och dess inne
vånare ser ut.
Klockan 07 1 5 på fredamorgonen åkte vi:
Folke Anger, Håkan Löfgren, Per
Bengtsson och jag E4an söderut mot Lund.
Efter ett tag började man inse hur långt 58
mil egentligen är! Långt! Men vi kom i alla
fall fram till kl 13 ungefär. Kl 1 340 började
första jippot i form av laserdome på en
bana som var uppbyggd i deras kårhus.
Apropå kårhuset så kan nämnas att det stod
klart för två år sedan, dvs nytt.

35 + 15 = 50
När vi hade svettats en kvart i laserdome
gick vi ut för att se oss om i Lund med hjälp
av några trevliga medlemmar av datas
tjejförening Dchip. Jaha? Fåsenu. Data?
Jo, efter ett tag fick vi klart för oss att det
inte var elektro som fyllde 50 utan data och
elektro tillsammans; data 1 5 och elektro
35. Sak samma.

Kan detta känneteckna en Lundensare?
Dchip hade totat ihop några frågor och
uppgifter som vi skulle klara av på ett eller
annat sätt. Uppgifterna låg på normal
stadsvandringsnivå, att hämta en mugg
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från burger king, en haklapp från
mcdonalds, så många olika kassar från
klädesaffärer man kunde hitta, visitkort
från optiker och en oanvänd kasse från
systembolaget. Kanske var vitsen med
dessa insamlingsuppdrag att visa att det
minsann både fanns mcdonalds och
systembolag i Lund också, sådetså!
Frågorna gick för det mesta i samma stil.
Som t ex frågan: "var finns Lunds enda
rulltrappa?". Någon sådan finns emellertid
inte. Det närmsta man kommer är ett
rullband inne på ett matvaruhus, där man
tycks vara så pass stolt över den att man
inrättat den i skyltfönstret. Sloganen 'Kom
till oss och åk rulltrappa!' syntes dock inte
till. Den sista frågan bevisade alltså inte att
det verkligen fanns en rulltrappa i Lund,
utan att Dchip aldrig hade sett en dylik,
eller?

då fick jag sagt det också, "Nordtyskland"
sparar jag väl till senare.)
Språket var oväntat begripligt, troligen
beroende på att den tredjedel, eller
därikring, som är studenter inte är infödda
skåningar i någon större bemärkelse.
Lundskan blir därmed en ganska begriplig
svenska. För övrigt var den allmäna
uppfattningen att det snackas danska i
Malmö och i östra Skåne.

Vart ligger tunnelbanan?
De flesta av frågorna gick att klara ut
genom att fråga olika personer man
träffade t ex inne på mcdonalds, inne på
systemet, eller ute på gatan. Man väcker
visserligen en del uppmärksamhet när man
jagar runt i Lund iförd sektionsoveraller
eller dylikt, men jag tyckte att man blev
ganska trevligt bemött i alla fall, som om
det sprang runt sådana där tomtar jämt och
ständigt. Egentligen gjorde det väl det
också, Lunds innevånare är nämligen till
en tredjedel studenter av ett eller annat
slag. De övriga två tredjedelarna tycks vara
luttrade sedan länge.
Att personalen på centralstationen är
speciellt van vid att KTH studenter
kommer in och frågar efter tunnelbanan är
dock mindre troligt.
När man gick runt i Lund, för det var
nämligen det man fick lov att göra, om
man skulle ha gått åt ett och samma håll
någon längre stund skulle man nämligen
ha trillat ut på andra sidan stan.
Stadskärnan var vad man brukar kalla
'pitoresk med moderna inslag', eller kanske
tvärt om. På sina håll är arkitekturen och
gatuplaneringen mycket dansk, vid
öknamnet
närmare
eftertanke
är
"Reservdanmark" ganska välfunnet. (Jaha,

Tegelfrån 1300-talet.

Truls och Trula
Hur som helst; när vi avnjutit en
vätskekontroll utanför den gräddfärgade
universitetsbakelsen, misslyckats med att
knäcka en gåta och till slut ha skrapat ihop
tillräckligt med poäng för att bli slagna av
ett lag som kallade sig e96_meanmachine
från KTH, letade vi oss tillbaka till
kårhuset, där det blev bastu med öl på tapp.
Bastuaggregatet var förresten ganska
giftigt, det gick nämligen att öppna två
medelstora fönster på vid gavel utan att
temperaturen tycktes sjunka nämnvärt. Av
naturliga skäl (Lunds geografiska
placering) fanns det tyvärr ingen saltsjö att
svalka sig i, nåja det får vara i högsta grad
förlåtet. I samma veva fick vi förresten
veta att Lunds motsvarighet till Osquar och
Osqulda hetar Truls och Trula, bra att veta
om man skall välja omklädningsrum någon
-a-·- Z
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gång. När vi hämtat oss efter bastandet
hade klockan plötsligt smugit sig fram mot
åtta.

sjunkande gasquediciplin (sydlänningar... )
var det dags för efterkör med musik och
bar i vanlig god ordning.

hem igen för att nätt och jämt med andan i
halsen hinna i tid till jubelbalen som
började vid sex. Hur snabbt kan man
egentligen få på sig frack resp. balblåsa?
Nåja. Håkan och jag spanade runt i Lund
istället Någon gång i tidernas begynnelse,
strax innan lund var byggt, måste någon ha
råkat köpa ett stort parti tegel. Var detta
parti hamnade är helt uppenbart om man
turistar lite i lund.
Den i särklass mest kända sevärdheten (av
kulturminnestyp vill säga) i Lund är den
grå 800 år gamla domkyrkan. Den ger ett
rätt pampigt intryck, trots att den är ganska
liten för att vara en domkyrka.

Risk för snökaos?

Trött truta

Välediterade sångböcker
En
overallssittning !
Dags
för
overallssittning i Lund fungerar som på
KTH, så där finns det ingen anledning till
oro. Märkligt nog tycktes varken elektro,
data eller någon annan sektion hålla sig
med egen sångbok. De höll visst tillgodo
med Teknologkårens sångbok, alltså

Upptäcktsresanden själv.
gemensam för hela LTH. En halvunderlig
tradition som nyttjades flitigt var att skriva
hejdlöst i varandras sångböcker. På så sätt
skulle man minnas alla otaliga fester man
varit på, och samtidigt få en anledning att
hålla bättre reda på sin sångbok. "När man
ser kråkorna så minns man partyna."Man
kan fråga sig om det inte vore kul att ha en
inte alldeles sönderritad sångbok någon
gång... Efter en sittning med något

Lokalpatrioter eller
fackidioter?
Tyvärr tycktes elektro och data i Lund lida
lite av samma sjuka som elektro här
hemma, nämligen att festerna är aningen
glest besökta. Efter vad jag har förstått så
festas det mer ute på nationerna istället för
på sektionen eller på kåren. Nationer är
något som bl a Lund och Uppsala håller sig
med. Egentligen är det en samling
lokalpatrioter som festar ihop oavsett
vilken utbildning de försöker läsa, teknisk
eller ej. På KTH har vi som bekant inte
några nationer. här festar folk mest inom
sektionerna istället. oavsett var de kommer
ifrån. Vilket som är bäst, lokalpatrioter
eller fackidioter, kan ju diskuteras.
Framåt tresnåret tyckte väl de flesta att det
var stängningsdags (dock inte alla). Jag
och Håkan började leta oss fram till vår
värdinna, en trevlig e96a som vi tyvärr inte
såg så mycket av. Hon tillhörde
serveringskompaniet under jublet, visade
det sig.

Tegel
Dagen efter rådde det delade meningar om
vad man skulle kunna hitta på, Folke med
flera fick för sig att de skulle åka till
Danmark. Det riktiga Danmark alltså. De
hade lite drygt fyra timmar på sig. Om
tanken nu var att de skulle köpa billig öl
(hur billig den nu skulle kunna bli totalt
sett) så gick den tydligen i stöpet på grund
av tidsbrist. De åkte visst över till
Köpenhamn, åt lunch där och skyndade sig

Tvättar de ALDRIG kyrkorna här nede?
För övrigt håller sig Lund med ett par
promenad och butiksstråk, en saluhall,
folkets hus, stadsbibliotek och diverse
uteserveringar. Stadskärnan är var man
brukar kalla för småborgerlig eller
pitoresk. Uppfattningen om detta är bra
eller dåligt beror på vem man frågar.
En uppfattning är att Lund är en lugn
harmonisk stad som är utmärkt att bo i. Om
man däremot frågar en del äldre studenter
så får man höra att man håller ut ett par år
på sin höjd, därefter börjar staden att så
sakteliga gå en på nerverna, till stor del
beroende på att det mesta genomsyras av
studenter och studentliv. Man riskerar på
sikt att bli insnöad.
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Mångku lturellt
Grand (?) finale
Efter att ha konstaterat att skorna slits
snabbare än kullerstenarna även i Lund,
började det bli dags för elektro och datas
jubelbal. Bordsplaceringen avslöjade
genast att knappt 70 personer ämnade dyka
upp på denna jublets grand finale. Det blev
mycket trevligt ändå, skulle det visa sig.
Efter lite förmingel med rosafärgad bål
med lätt bitter eftersmak släpptes vi in till
balsalen där det var dukat för middagen.
Det mest iögonfallande var de hemgjorda
ljusstakarna bestående av medeltjock
tilltrasslad ståltråd som på sina håll hade
formats för att hålla ett stearinljus.
Troligen en av de mest kommenterade
företeelserna under kvällen (kanske för att
det var ett bra samtalsämne att ta till i brist
på bättre).

Men, varför tyska sjöar?
Kött till förrätt gjorde att rött vin
serverades först, en ordning som kanske
inte är så vanlig. Varmrätten som följde var
då förståss av fisktyp; lax inrullad i stenbit
med vitt vin till, inte illa. Under hela
middagen var det stor tillgång på Ramlösa
mineralvatten. För att få slut på vattnet
sjöngs 'vattuvisan' ideligen som slutar med
frasen 'Bort med Skåne, ge mig Boren,
Roxen, Glan'. Genast försökte en anonym
KTH-elektriker (inte undertecknad) att
komma med den intellektuella frågan;
"Men varför tyska sjöar?"

Okomplicerat samtalsämne
Apropå vistraditioner fick jag bryskt erfara
ett utslag av det lillebrorskomplex som
tydligen vilar över ?TH. (Där ? är någon
utav L. C, Li, Lu eller vad du vill.) Detta
ventilerades i en strof i 'Härjarsången'.
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Efter orden ·... och säga fula ord' kom ett livstecken. Man har ju hört talas om
samstämmigt 'KTH' från de flesta i salen. gubbhyllan, men vad var detta? Man måste
Jaha, då var man ännu en erfarenhet rikare. nog ha ett ganska väletablerat ego om man
Under hela tillställningen ville en jämn skall ha kurage att bjuda upp en dam med
ström av gratulanter överräcka diverse en 1 9 pers stark supporterklubb i ryggen.
presenter
av
blandad
art
till Nåja, denna situation luckrades så
jubelgeneralema
(festfixarna)
och småningom upp när hälften gick och
pudrade näsan.
sektionsordföran
och de kvar
<lena. De märk
varande
ligt nog enda
honörsgästema
damerna blev
lite
mer
var
Datasektionens
användar
vänliga, även
Inspektor
och
hans fru, vilka
för mig.
höll tal om både
Kvällen förflöt
det ena och det
och jag övade
mm
andra.
Bland
upp
annat
oförmåga att
mycket
sade den först
dansa. Enligt
nämnde "Låt inte
uppgift skall
studierna gå ut
teknologen
över
med de tyska
utbildningen!"'
sjöarna ha fått
och lovprisade Gåva till elektro och data i Lund från elektro
kommentaren
därigenom vikten KTH testas av ett par sektionsordföranden.
"Du är väl inte
av
festa
att
nervös för att
ymnigt. Samma anda hörde jag från en jag är danslärare sedan sju år?" av sin
teknolog som menade att de som inte festar danspartner. Framåt tvåtiden blev det visst
blir uttråkade och hoppar av efter två år, läggdags för den levande musiken. Istället
men den teorin vill jag nog ta med ett paket fick man hålla tillgodo med syntetisk
salt. Då och då dök också en barbershopkör musik. Rätt som det var fördubblades
upp på scenen, till stor förtjusning för de antalet besökare på kalaset. Förklaringen
flesta.
var att efterkörsinsläppet hade börjat. Det
När efterrätten klarats av. med avbrott för är något som i alla fall jag aldrig har varit
de sista vattuvisorna, bjöds det på med om. Några enstaka brukar väl dyka
upp till våra efterkör, men inte dubbelt
upp.
När det så småningom började ljusna
framåt femsnåret och Per Bengtsson slitit
sig från (kelat färdigt med) sin brunett
(Ajaj, hon var visst upptagen ... ) var det
snart sovdags även för de sista muppama.
Vi beställde en taxi för att slippa knata de
knappt två kilometrarna till student
bostäderna, vilken kostade 32 pix.
Billigare än buss om man delar? Knappt 2
km är en ganska kort sträcka, men det låg
ett fast pris på 32 bagis inom stadskärnan
(ca 5km i diameter), så nu vet ni det.
Framåt elvasnåret bar det av hemåt, fram
och tillbaka är lika långt.
"Hem till Stockholm igen..." Nä förresten,
den låten är inge vidare.
fyrverkeri utanför. Under tiden städades
bord och stolar undan och ett dansband
Upptäcktsresande:
bö1:jade spela. Av någon underlig
Joar Jacobsson e95_jja
anledning satt plötsligt 20 damer i ett hörn
vid baren och visade inga nämnvärda
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Pågrund av en fiten ö{6estä{{ning som ingen vi{{veta av så är nu fäskjörrådetfy{{t ti{{ bredden
samtidigt som sommaren närmar sig med stormsteg. 1Jetgör att det nu 6fivit da?(jör:

P2( vi[[ inte på något som fzefst sättförsöka k{Jnk._urrera ut (åren. 1/i l(pmmer dock._ att
ha 6i[[igare dricka, smarrigare mat, ro[igare uppträdanden och se�are persona[som
tel( 12:ans nya Vä:teftefefonist Juan. 'l(png[ig Sami har även fovat att han under
(vä[[en s(a[[spe[a mungiga.
1/i vi[[ nu när vi änt[igen fått en fiten ruta i 'Emissionen passa på att önska a[[a en
trev[ig sommar och samtidigt passa på att tacka a[[a som hjä[pte ti[[ att ordna vår6a
[en u.n.å. 101001. 9'[j l(pmmer att 6a 6efönade.
Om du, Jajust au som sitter och stirrar in i tianingen, ft.ar någrafrågor k[ing P'l(e{kr är intres
serad av att l@mma mea i aetta gfada gäng så tvel(a inte att liöra av dig. 'llänta inte på att vi
sl(a[[liöra av oss. Jför av dig!

l(ju[an

Har du tröttnat på att vänta på flashiga web-sidor (wait, wait,
wait) på en taskig modemlinje hem?
Var med och skapa nät för framtida informationssystem,
anpassat för video, web, broadcasting, virtual reality och
nästa generation Quake.

net insiGhf

är ett bolag som utvecklar den nya generationens
nätteknik, baserat på DTM. Vi är ett ungt dynamiskt företag
som arbetar tillsammans med de häftigaste aktörerna inom
IT-branschen.
Du kommer att arbeta med mjukvaru- och/ eller hårdvaru
utveckling i nära samverkan med våra partners och kunder
som finns både i Sverige och utomlands.
Ta kontakt med Janez Skubic <Janez. Skubic@netinsight. se>, Lars Gauf.fin
<Lars. Gauf.fin@netinsight.se> eller kontakta oss på telefon 08 - 449 22 30.
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Elektrosektionens Spex

Vi vill tacka alla soin varit Ined
och genoinfört detta spektakel.
Efter fyra lyckade föreställningar på Södra Teatern, lugnar vi nu ned oss genom
att sitta i salongen och klämma på lämpliga partier och smaka på segerns söttma
i långa nj utningsfulla andetag samt beställa 'En husets, tack! '.
Så tills nästa gång, bugar och bockar vi inför alla som varit med och ställt upp
för oss vilket naturligtvis inkluderar oss sj älva!

TACK TILL O S S SJÄLVA, ÄN EN GÅNG.
Och till alla skeptiskt baktalande och otrogna . . .

Vi ses !
Thord Schibler, genom Elogen Elektrosektionens Spex, elogen@elixir.e.kth.se, www.e.kth.se/esekt/org/spex, 'Humor på riktigt '

Adressändringar

Det ryktas att...
. . .Karim tycker det är vackert med kärleken.

Björn Bengtsson
Hästhags
172 35 Sunclbyberg
08-287258

... Gunnar sov i badkaret efter tentapuben.
... ÖPH informerar: Idag är en bra dag.
...Karin och Jonas nu delar badrummsmatta på riktigt!

Spaden 1996/97
avgjord!!
Årets Spad-Osquar:
Johan Hjort

69 poäng

Årets Spad-Osqulda:
Kathrine Hogseth

61 poäng

...E-tekonolog med ca 110 poäng säljes till högstbjudande eller bytes mot Volvo
940, senare årsmodell.
... att Jonas NUMER håller sig borta från taxis
... Elektros KAisa Kommite är :;tationerat på KTH.
... KOSKENKORVA - connecting people!
...man kan köpa Blimpies på Stureplan.
... Klas inte gillar Renault
...Nu blommar det i vårsolen

Insändare

...emissionen vill ha mera rykten! Lägg dem i brevlådan eller maila dem till
emission@e.kth.se

Jag har tröttnat rejält på alla
nissar som klampar in sent på
föreläsningarna och sätter sig
längst fram utan att skämmas.
Jag tycker att dessa individer borde
hängas i rep upp & ner under reste
rande del av föreläsningen. Går inte
detta att administrera kan man ju all-'
tid stänga o låsa dörrarna kvart över
om folk inte skärper sig! !

Arg e-95'a
Det är skönt att man kan komma och
gå som man vill på föreläsningarna.

Anonym

Skriv! Rita! Gör!
Skriv en insändare! Du som
går på elektro, emissionen är
din tidning.
Har du något du vill ha sagt så skriv!
Skicka det du har skrivit till emis
sion@e.kth.se eller lämna det till en
emitteur.

Emissionen

EGK(r) har varit framme. Eller är det en vikingatida gravsättning?
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Es quadern
- eller hur 10 båtar testar skärgårdens resistans,

PR's slutfest
- eller hur 7 personer inbillar sig att studierna är slut.

Nya funktionärer
- eller hur en handfull funkisar försöker hitta sin plats i Elektrien .

... dessutom sätter Emissionen världen på ännu fler prov - igen.

Snart i en 12:a nära dig!

