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Nu lackar det!
... och klappar, mot jul alltså.
De av er som var på Lussepre
har redan fått den första klap�
pen och de flesta av oss har
nog börjat fundera så
smått på de paket
som ska ges
bort till jul.
Som ni
vana
Emissio
nenläsare
säkert
redan
är detta num
mer tunnare än
vad ni är vana vid.
Detta beror inte på
något misstag utan
Emissionen har helt
enkelt bestämt sig för att
inte
bli
fet.
(vadå
reklam??)
Trots sitt smala yttre får det plats en
hel del i nummer 6. Ni får bl.a. en ny
djupdykning ner i seriernas värld.
Ni kan också läsa om ELab:s delta
gande i Tekniska Museets hyllning till
allas vår vardagspryl transistorn.
Här finns bilder och reportage från
den senaste tidens fester, t.ex. höstfes
ten på Östra real med många hemska
och en del riktigt söta ansikten Mar
drömmarna om barndomens fluortan
ter blossade upp orentligt.

Med finns också bilder och text från
den alltid lika gratis funkgasquen där
allt var svart utom vaniljsåsen. Hoppas ni som var
med på de festerna hade
kul och hoppas att även
ni andra får kul när ni
läser om dem.
På SM den första
december valdes
en rejält stor
med
drös
funktionärer.
Nytt
styre,
nya heloch
årshalvårsfunktio
närer. Deras namn
och mailadresser hittar
ni i detta nummer.
är mitt sista nummer som
Cefsemitteur och jag lämnar med dar
rig hand över rodret till Joar. En ärke
profil inom Emissionen. Helt fria från
mej blir ni dock inte. Jag kommer att
jobba vidare med Emissionen som
skribent.
Jag vill avsluta mitt irriga spaltande
med att önska er elektroner och alla ni
andra som haft turen att snubbla över
denna tidning en riktigt lyckad tenta
period, en god jul och en bra start på
det näst sista året i detta årtusende.

Eder snart utbytta che Eva

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.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina
bidrag till tidningen. Allt material skall vara redaktio
nen tillhanda senast på dagen för manusstopp. 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.
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 väl
komna. Vi förbehåller oss rätten att ändra i insänt
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.
Emissionen kan inte på något vis garantera att inläm
nat material återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen
ansvar för.
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fullmäktige, teknologernas högsta
beslutande organ, som går ut på att de
nyantagna ska börja på måndagen
precis som tidigare år. Motionen
bifölls av mötet och vi får se vad kår
. styrelsen kan göra i frågan. KTH har
bildat en grupp som ska se över de
första två åren på teknis, däribland de
inledande veckorna. Med i denna
grupp är Inger Larsson, kanslichef på
EIT,vilket jag tycker är bra eftersom
hon vet hur viktig den första tiden är
här för ett gott studieresultat.

Ett år med Elektrosektionen

Hej! Julen närmar sig med
stormsteg och den flitige tek
nologen sitter på sin kammare
och drömmer sig bort från ten
tor och slaskandet. Någonstans
där det är varmt och skönt eller
där nysnön har bildat ett vitt
orört landskap.
LEDIGHETEN FLYGER allt närmare
och ett välbehövlig paus i vardagen är
snart här. Men redan nu har det börjat
planeras för nästa års mottagning.

Mottagningen
Tidigare i höstas bestämde KTH att
nästa års nyantagna ska börja tre
dagar senare än vad det har gjort de
senaste åren. Detta medför att den
inledande matematiken kommer att få
timmar
att
färre
och
nOllningsaktiviteterna blir lidande.
KTH har inte motiverat varför mottag
ningen ska senareläggas. Jag har till
med
Datasektionens
sammans
ordförande skrivit en motion till Kår-

För ganska exakt ett år sedan valdes
jag till ordförande för Elektrosektio
nen. Det har varit ett mycket lärorikt
· och spännande år, fullt med överrask
ningar. Men på det stora hela blev det
ungefär som jag hade tänkt mig. Jag
vill tacka alla funktionärer för deras
insats under 1997. Det är sällan så
många har så få att tacka för att vi har
vår fina sektionslokal, att det finns
något ätbart i 12:an, att det ordnas
baler och gasquer, att någon sköter
bevakningen av våra studier, att de
nyantagna känner sig välkomna(?!)
och så vidare. Jag hörde en e-teknolog
som sa att alla som gör saker utan att
få någon ekonomisk vinnig för det är
idioter. Det är tur att alla inte resone
rar så, för då skulle världen bli ännu
hårdare än vad den redan är och elekt
rosektionen dö ut snabbt

En minibuss köptes in i våras och ett
omfattande arbete med 12:an genom
fördes i somras. Vad beträffar den
tredje punkten är jag inte riktigt nöjd.
Styrelsen har haft väldigt mycket trev
liga tillställningar med exempelvis
data-, fysik- och flygs styrelser. För
hoppningsvis leder detta till ökat
utbyte nästa år och det gagnar en
större skara.

Till sist...
Jag vill passa på att önska alla nyvalda
funktionärer lycka till med sina upp
gifter. Om det finns något oklart, kan
du alltid fråga din företrädare eller
fråga mig. Jag är övertygad om att det
kommer fungera ypperligt med en
dalmas, Håkan Löfgren e95, vid ordfö
randeklubban.
God jul med god mat och många klap
par!

Folke Anger
Ordförande
Konglig Elektrosektionen
eordf@e.kth.se

Vallöften
När jag tillträdde hade jag tre kon
kreta saker jag ville göra:
* Köpa in en minibuss
* Fortsätta att göra 12:an mera trevlig
* Mera fester med andra sektioner och
skolor.

En rättelse från förra numret:
Ett av de alternativa kraven
från CSN är 45 poäng på 3
terminer, inte 40 som angavs
i nummer 5-97.
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Porträttet - efter examen
Namn:
Årskurs:
Bor:
Hobbies:

Har taligenkänning blivit
någon kommersiell produkt
som ni säljer?
Kommersiell är nog att ta i. Vi har
taligenkänning hos ett antal
företag som pilotverksamhet. Bl.a.
har vi gjort en riktigt bra 'telefon
bank' -applikation. Det skall dock
nämnas att taligenkänning är en
mycket liten del av Objectas verk
samhet.

Robin Nordgren
E91
Kungsholmen
Spela synt & golf.
Håller formen med
aerobics & styrke
träning

Kuligaste
kursen: Projektarbete i
digital signal
behandling
Arbetar: Objecta elektronik
& data AB i Täby

Hur kommer det sig att du
arbetar på Objecta?
Objecta hade en utställning på
ELARM samtidigt som jag var på
jakt efter X-jobb. Objecta verkade
vara ett intressant och lagomstort
företag så jag ringde och hörde
mig för lite. Efter några diskuss
ioner kom vi överens om att jag
skulle börja mitt X-jobb den
efterföljande sommaren.
Vad bestod X-jobbet av ?
Objecta har sedan tidigare
samarbete med företaget Lernout
Hauspie (Belgien) angående pro
gramvara för taligenkänning
samt med KTH angående ljud
fonemsbibliotek. Mitt X-jobb gick
ut på att integrera

taligenkänning med Objectas tal
svarssystem. Det hela resulterade
i en demo där man kunde ringa
till ett talsvarssystem och säga
namnet på den person man sökte
och sedan kopplade systemet
automatiskt fram samtalet till rätt
person.

Fungerade det bra?
Till och med mycket bra. Dess
utom är det mycket lätt att lägga
till nya ord. Taligenkänningen
baserar sig på fonem (hur ordet
låter). Det enda man behöver
göra är att skriva in fonemen i en
fil och därmed har systemet lärt
sig ett nytt ord.

Vad gjorde du när du var klar
med X-jobbet?
X-jobbet övergick till en fast
anställning. Första halvåret så
arbetade jag bara halvtid för att
göra klart de sista tentorna (sista
tentan togs i juni-97).
för
man
Vad
har
arbetsuppgifter som nybakad
civilingenjör från elektro?
Jag utvecklar talsvarsapplikatio
ner i Objectas egenutvecklade
språk, Voice Train. Till en början
var det mest småarbeten men
ganska omgående får man ta
hand om större projekt. För
närvarande håller jag på med
applikationen för Handels
bankens datasvar. Jag är även
involverad i sammanslagningen
av Sparbankens och Förenings
bankens applikationer i samband
med fussionen till Förenings
sparbanken.

Fakta - Objecta
Bildades 1983 av fyra civil
ingenjörer från elektro. Den
något studentikosa andan som
fanns i företaget på den tiden
lever, på både gott och ont,
kvar i företaget än idag.
Antal anställda uppgår idag
till 34. Av teknikerna är 50 %
civilingenjörer från elektro. På
grund av ständigt ökande
efterfrågan på våra produkter
så anställer vi kontinuerligt
mer personal.

Verksamheten består i att
utveckla talsvarslösningar,
datorintegrerad telefoni,
interaktiva web-sidor, mm. Vi
konstruerar själva både
rnaskinvara, systern- och
applikationsprograrnvara. Du
som läser detta har garanterat
varit i kontakt med något av
våra systern.
Hemsidan www.objecta.se
finns tillgänglig för den som
vill ha mer info.

Intresserade av X-jobb,
anställning, mm, kan kontakta:
Jan Nilsson, 08-630 99 28
jn@objecta.se
Fredrik Waern, 08-630 99 25
fw@objecta.se
Stefan Gustavsson, 08-630 99 24
sg@objecta.se

Konsten att hamna på museum
Transistorn fyllde nu i dagarna
50 år. Eftersom detta är en av
de viktigare uppfinningarna
under 1900-talet, har telemu
seum skapat en utställning om
transistorns historia.

ner, blev ELAB givetvis tillfrågat
redan på ett tidigt stadium.

Makrochip
ELABs uppgift bestod i att skapa en
kopplingsplatta som på ett enkelt sätt
visar
olika
användnings
områden för en
transistor. Lös- ''''""""''"'''*""""'- "'"�""""'
ningen blev en platta bestående av en
astabil vippa, en OCH-grind samt en
räknare med en avkodare och en sju
segements display.
För att få respektive koppling att fung
era måste den först kompletteras med

några kretsar, till exempel två transis
torer. På den slutliga konstruktionen
går det även att via byglingar länka
samman de olika kopplingssegmenten
och på så sätt få en enda koppling.

Gratis är gott
Invigningen av utställningen började
med en serie seminarier där välre
nommerade personer inom transis
torns område yttrade sig. Efter detta
blev det ett vernissage som besöktes
både av medlemmar från ELAB samt
av handplockade personer ur emis
sionsstaben.
Undertecknad lät sig väl smaka av det
mousserande vinet samt de tilltugg
som det bjöds på. Bland övriga
festvimmlare kunde man även träffa
på sådana auktoriteter som sectionet
GP.

Halvledarlab. Givet en germanium
platta och några ledare. Koppla en transis
tor.
DET VAR TRE vetenskapsmän vid
Bell Telephone Companys laboratorier
i USA som 1947 upptäckte att om man
arrangerade bitar av halvledarmate
rial på rätt sätt kunde man få dem att
fungera som radiorören.

En rörd auktoritet
Slutligen måste jag säga att jag känner
en väldigt stor stolthet nu när ELAB
äntligen har hamnat på museum.

Karl Eggberg
Kaosfysiker, festvimmlare
och gratisätare.
Den kompletta konstruktionen.

Så enkelt att ett barn kan sköta den.
Då det är svårt att genomföra en
utställning om transistorn utan
inblandning från kompetenta perso-

-------- - .
..

Finn två fel och res med en vän till Hawaii på två veckors lyxsemester, eller få en
gratis guidad tur av ELAB.
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Vi är alla törstiga!
Höstfest!!!
Årets höstbegivenhet har gått
av stapeln...
Redan innan man klev in genom dör
ren insåg man vilken höjdarfest detta
skulle bli. När man närmade sig por
ten såg man facklorna lysa. Dörrvak
ten (som ville att de insläppta skulle få
bättre tänder) stirrade ut genom sin
glugg för att godkänna de resande
som ville in. Några med för lite skinn
på näsan fick vackert vända och sitta
upp på springaren igen och därmed
riskera att bli uppäten av de vargar
som hela kvällen hördes yla.

len samtidigt. Munkarna, de mördade
och mördarna fanns i flera former de
med. Till våra personliga favoriter kan
de båda kattorna och svampan räknas.

Fördrinken
serverades i
baren med
en råtta i,
den var seg
(!).
Stäm
ningen var
rå och luften
lite
unken, näs
tan som om
vi
När
hade
någon hade
avtackat den för
gått och dött
träffliga persona
i närheten.
len
fortsatte
en
Efter
underhållningen i
stunds
form av musique
minglande
ettan (!) som spe
med ovan
lade diverse dans
stående
och
vänliga
Come on Barbie, let's go party!
konstiga
rockiga låtar. Ryk
personer
tet går att det beror
blev vi ledsagade mot kryptan där på Karim om de ska fortsätta att göra
maten skulle serveras. Utifrån såg bejublade uppträdanden (hoppas
den lite liten ut, men som ett trollslag Karim ger dem en lätt tenta så att de
blev detprecis lagom plats till alla. fortsätter). Så småningom klev ett så
kallat "riktigt band" (dvs de fick jätte
mycket betalt) upp på scen för att
rocka loss - de gjorde också ett bra
jobb...

Märk hur vår skugga ...

Neeej!

Väl inne var det en vid spridning på
klädseln. Djävulen var där i klonad
form, en av han hade t.o.m. sin ren
med sig. Två pumpor av kvinnligt kön
gästade dessutom lokalen trots den
uppenbara risken för att trollpackorna
från blåkulla skulle försöka laga till
dem i endera form. Det var ju inte
bara djävulen som var klonad denna
kväll, även Dracula var på många stäl-

Tack vare begravningsentreprenören
månne? Kvällens
frequensnormal
gjorde tappra försök att leda oss i
diverse visor (enligt vissa rykten var
det datorernas fel att ingen kunde
sjunga). Fast vad imitationen av Dark
wing Duck tjänade till vet vi fortfa
rande inte. Nog kunde vi väcka de
döda alltid.
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Förrätten stod på bordet när vi satte
oss - macka med guck på, huvudrät
ten kom in sedan - kassler med pota
tisgratäng - och därefter efterrätten persiko och päron
med grädde - till
kaffet. Maten kom
därmed in i rätt
ordning
precis
som det ska vara,
detta var ju ingen
vanlig fest, tänk på
det! Det var god
mat, kan tilläggas ...

Paint it black.
Efter detta stämde DJ:n igång och han
gjorde ett rejält bra jobb, många
'godingar' att dansa till - och med.

Under de nästkommande timmarna
kunde alla läskiga och gulliga 'typer'
roa sig kungligt. Personalen var på sitt
bästa humör och lyckades skrämma
många. Flourtanten Pär kunde räknas
till en av de mer skräckinjagande i
personalen.

Joar och Jonas

MaY' k. h<A r
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Statistik
SNO HAR ORDET
regler. Ändå så går det så dåligt, var
för det?

Hej alla på Elektro!
Dags för lite fakta.
Inskrivna vid
start i Ian
E 96: 298
E 96: 298
E 94: 235
E 94: 235

Kurs
Diff/Int Il
Vektoranalys
Analog
elektronik
Elektrisk
mättekik

Klarat tentan3
1 90
1 34
97
85

a.Inkl augustiperioden
Var är resten? Vad håller de på med?
Hur kommer det sig att bara 85 av 235
E-94:or har klarat en obligatorisk kurs
efter tre möjliga__ försök på lika många
tentaperioder? Ar de andra dumma i
huvudet, oförmögna att klara de krav
som ställs här på KTH, eller? Och hur
kommer det sig att av de 799 personer
som skrevs in hösten 90-92, är det bara
308 som tagit examen i maj 1997?
Är 50% av de antagna inkompetenta
soffliggare, som slösar tid och andras
skattepengar på det här stället? Man
får lätt uppfattningen att många
olämpliga personer tas in på Elektro,
men vems är fel är det egentligen, kan
man bara skylla på studenterna?
Vår fakultet, EIT, har sedan årsskiftet
försökt att hitta någon form av sam
band mellan t.ex. gymnasiebetyg,
eventuell tidigare arbetslivserfarenhet,
antalet inskrivna och hur man klarar
sig på elektro I data. Man har inte hit
tat något samband hittills. Fakulteten
hade dock vissa förhoppningar på
E97:orna, de är färre än både E96 och
E95 och har dessutom högre antag
ningsbetyg. Om tidigare betyg och/
eller antal antagna påverkade resulta
tet skulle det synas nu, var tanken.
Tyvärr blev resultatet på ettornas för
sta tenta, Linjär algebra, sämre än
någonsin. Endast 53% av de inskrivna
klarade tentan (mot 87% 1993) och
detta var efter Matte sänkte gränsen
från 16 till 14 poäng. Patetiskt ettan!
Eller Någonstans är det radikalt fel i
vår utbildning, de flesta som kommer
till Elektro är väl motiverade och har
kvalificerat sig enligt alla gällande
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En ide som framförts är att matten i
gymnasiet har försämrats de senaste
åren, men då borde de äldre utmärka
sig mer än de gör. Inget samband mel
lan ålder och resultat finns att hitta i
ettans tentaresultat.Ett annat förslag
är att INDAn stjäl all tid från ettan, de
prioriterar helt enkelt ned de andra
ämnena. Det kan stämma och kommer
att åtgärdas till nästa år, om fakulteten
godkänner det. Förslaget är att
INDAn flyttas från period 1-3 till 3-4,
samt minskar i omfång, då en del flyt
tas till tvåan. Frågan är om det kom
mer att räcka.
Om INDAn var enda boven, borde
studierna för tvåor och uppåt börja
flyta på bra, ändå är det knappt 1 / 3 av
studenterna som tar de tentor de
borde ta enligt kursplanen.
Jag tror inte det finns några enkla lös
ningar på detta problem och man kan
inte lägga hela skulden på studen
terna eller kursansvariga enbart. En
punkt där vi bär delat ansvar och kan
hjälpas åt är de kurser institutionerna
ger oss och som vi läser. ESN arbetar
med att påverka institutionerna när
det gäller kurser, men vi behöver er
hjälp för att åstadkomma något bra.
Ni, kära medteknologer, måste ta ert
ansvar NU. Därför kräver jag detta av
er i fortsättningen:
1. Om ni har kritik mot föreläsaren/
övningsassistenten, säg till honom/
henne. De flesta försöker vara så bra
lärare som möjligt, men ofta är det
svårt att själv se vad man gör fel,
någon måste tala om det för en.
Lärarna är också människor och tar
tacksamt emot konstruktiv kritik, men
blir väldigt ledsna när halva klassen
försvinner utan att säga varför. Tänk
er själva i den sitsen.
2. Om ni inte vill prata med läraren
direkt, prata med kursnämnden. De
har i uppdrag att föra fram dina åsik
ter, men har "diplomatisk immunitet",
då de för fram andras kritik. Detta är
en, av lärarna, respekterad och upp
skattad kanal för så kallad feed-back.

3. Om inget verkar fungera, prata
mig,
till
med/skriv
SNO
(sno@e.kth.se), och förklara proble
met. Jag kan sedan ta upp detta direkt
med berörd lärare, eller med fakulte
tens utskott för elektrospecifika frågor.
Jag är inte rädd att prata med varken
professorer eller övningsassar, men
jag måste få veta av er när något gått
fel.
4. När kursen är slut, fyll i och lämna
in kursenkäten. Detta är kursnämn
dens bästa metod att samla in åsikter
om kursen, samt vad studenten i
gemen tyckte om upplägget. Glöm
inte positiv kritik!
5. Som sista punkt vill jag be er, med
verka i kursnämnderna! När vi hjälps
åt att utvärdera kurserna, kan vi fak
tiskt påverka mycket, förmodligen
mer än ni tror. Och som jag skrev tidi
gare, lärarna behöver feed-back för att
kunna förbättra sin kurs. Dessutom:
gratis kursmateriel ( det som institutio
nen säljer) och lotteri för kursnämn
den!
Fast egentligen, tänker ni, i grund och
botten förblir dock kurserna som de
alltid varit, så varför försöka påverka?
Fel, fel, fel! Även här händer det
något.
Nu har en tapper grupp bestående av
sex frivilliga E-teknologer ur alla års
kurser, påbörjat ett utredningsarbete.
Gruppen, som kallas Arbetsgrupp
Alternativa ExaminationsFormer (AA
EF), har som mål att erbjuda institutio
nerna alternativ till vår klassiska
utbildningsform, dvs föreläsning övning - lab - tenta. AAEF har precis
startat och vi tittar på hur andra sek
tioner här på KTH har det, samt hur
det fungerar på andra högskolor.
Det vi sett hittills är intressant. Elektro
är rätt unikt i hur våra kurser läggs
upp, knappt någon annan utbildning
har BARA individuella tentor som
betygsavgörande och poänggivande
moment. De flesta andra varvar med
projektuppgifter, grupptentor, labora
tion - rapport och så vidare, listan kan
göras lång.

tion - rapport och så vidare, listan kan
göras lång.
Det finns mängder av andra kursfor
mer! Givetvis passar inte allt oss, men
lite intressant lät vi hitta. Vad sägs om
grupptentamen, där fyra personer
gemensamt löser en tenta i ett litet
grupprum, alla hjälpmedel tillåtna.
Eller hemtentamen, där man har en
vecka på sig att lösa en svår tenta,
även här alla hjälpmedel tillåtna.
Institutionerna skyller ofta på att Elek
tro har så stora klasser och bristande

lärarresurser, vilket gör alternativ till
våra klassiska kurser ogenomförbara.
Delvis sant, men jag tror också institu
tionerna saknar intresset att prova
något nytt, detta blandat med bris
tande fantasi och oförmåga att
inhämta fungerande ideer från andra
högskolor. Vi får väl hjälpa dem!
Detta är alltså ett arbete som är ett
direkt försök att påverka vår utbild
ning i en, som vi ser det, positiv rikt
ning, men vi i AAEF behöver hjälp.
Om du tycker gruppens arbete låter
intressant och har bra ideer eller vill

vara med, kontakta gruppens med
lemmar via mig (sno@e.kth.se). Väl
kommen.

SNO Peter,
"Jag är inte bara E92:a
utan dessutom soffliggare "
Ps. Tack för skattepengarna, Göran.
Ds.

H urnor p å ren svenska
Hur många sätt finns det att få
folk att skratta på? Och hur
skall humor egentligen se ut
för att vara humor? Vad får
egentligen folk att skratta åt
exempelvis herman hedning?
Här skall vi försöka vi utreda
svenska humorserier!
Herman Hedning
Herman Hedning är en serie som har
lyckats att, trots en relativt liten utgiv
ning, bli näst intill klassisk bland
svenska humorserier. Herman dök
dessutom för första gången upp så
sent som 1990 som halvsidesserier i
fantomen.
Serien Herman Hedning handlar om
den förthistoriske hedningen Herman
och hans två polare Gammelman och
Lilleman. Gammelman är den som får
den historiska utvecklingen att gå
framåt här i världen. Det är Gammel
man som står för den intelligenta
humorn. För att se riktigt intelligent ut
är han fullständigt takt av ett stort vitt
skägg. Lilleman är Gammelmans raka
motsats, ganska enfaldig och tveklöst
korkad! Inte helt oväntat är det Lille
man som bidrar med humor som byg
ger på dumhet. Men titelrollen,
Herman Hedning då? Ja, han är unge
fär lika korkad som Lilleman, men
framförallt rättigenom brutal! Han

tänker med magen, hans liv går helt
enkelt ut på att äta och att djävlas med
hela den övriga världen! Hermans

Jan
Romare

I DN har
det sedan
många år
gått
dag
strippar
signerade
Jan Romare.
Den första
var serien
Pyton som handlar om en pytonorm
och hans husse. De flesta stripparna
bygger
på att pytons namnlöse husse
älsklingsverktyg är hans träklubba, en
är
ute
och
rastar sin orm ungefär som
bastant tingest som han klubbar allt
en
hund.
Skillnaden
mellan pyton och
som kommer i vägen, eller råkar vara
en
hund
är
att
ormen
brukar sluka
ätbart, med.
små till medelstora hundar och krypa
Nu undrar läsarna genast; Är detta upp i stuprännor. För övrigt älskar
roligt? Hm, ja, svårt att säga. Hur som den att djävlas med tanter och poliser
helst behöver man inte vara särskilt så att husse åker på att försöka för
trött för att man skall kunna skratta år klara bort pytons hyss, men så är ju
Herman Hedning. Märkligt nog är vanliga hundar också! Pyton är fattig
denna blandning av brutalitet, intelli- på pratbubblor, kanske inte så kon
genta och korkade betraktelser någor- stigt i en serie som till stor del innehål
lunda gångbar, dock inte hos
ler fysiska skämt, och där
alla läsare! Serierutorna är ,,,--- 'l>f1' \11RJ� SOLll'LAR I huvudpersonen inte kan prata alls.
H8R'IA, W.N� boMARN
/
dessutom
mycket
I allmänhet är Pytonstripparna helt
bra tecknade, de
fristående gentemot varan�
""'.1'\)11'
har både fart och M �
dra. På det hela taget är
sjyst färgsättning.
pyton någon slags morSerieförfattare: Jonas
ganska
gontidningshumor,
Darnell.
enkel men ändå rätt finurlig.
Jan Romares nästa alster är Himlens
Änglar, en dagstripsserie som liknar
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Humor?
pyton, men har en mycket intelligen
tare humor. Himlens Änglar handlar
om gud och hans kortspelande änglar.
Eventuellt dyker också fan upp lite
tillfälligt. Alla som råkar dö i den van
liga världen blir en ny ängel, nåja
oftast ... I en strip ser ett par änglar en
begravning. Undrar om han spelar
kort." säger den ene. Efter ett tag kon
staterar de: Han fortsatte nedåt." En
hel del av striparna handlar alltså om
kortspel. Två änglar sitter och spelar
kort när den ene säger: 0m inte du
lagt cyankalium i mitt öl ... innan jag
ströp dig ... hade vi aldrig blivit vän
ner!" Eller ängeln som säger Men,
herre, jag har ärligt vunnit den i kort
spel!" när han står inför gud med fans
gaffel.
11

11

11

11

Nonchalant behandling av Livet och
döden? Kanske, kanske inte! Det är
inte det minsta plågsamt att dö,
tvärtom ! De flesta blir nämligen äng
lar av skiftande karaktär som kan sitta
och spela kort hela dan! En del Him
lens Änglar är också tänkvärda, som
till exempel när gud och en liten ängel
sitter och ser ett krig. Gud säger:
Allsmäktig! Ha! Det säger de bara för
att skylla ifrån sig!" Eller när en vit
duva med en kvist i näbben står inför
en exekutionspluton.
II

Efter Himlens Änglar ritade Jan
Romare serien Råttan Robert, en sam
manhängande och riktigt lång serie. I
stora drag går den ut på en råtta som
efter ett bra tag blir statsminister med
hjälp av en konstgjord människo
kroppsrobot. Dessutom blir Robert
tillsammans med katten Fifi. Så små
ningom blir han dock avsatt efter att
människorna upptäckt att han egentli
gen är en råtta. Serien är på det hela
taget något osammanhängande och
aningen svår att överblicka.

James Hund, delvis deckare, delvis deckarparodi.
och har på senare tid även fått en egen
tidning.
På den gamla goda tiden11 i Fanto
men var serien bara på en sida. Då
gick serien ofta ut på hur de inblan
dade aktörerna - Bacon och Ägg - gör
bort sig på något sätt i de sista bildru
torna. I dagens tidning har Bacon &
Ägg utvecklats till en serie som är på
flera sidor. Vad tidningen går ut på är
lite annorlunda nuförtiden. Idag så
II

Senare serier är bl a den fristående
Sommargubben och detektivserien
Slim Smart (som f ö går i DN just nu).
Dessa är dock inte alls av samma klass
som Pyton eller fullträffen Himlens
Änglar!

Bacon & Ägg
Alla kanske inte har hört talas om
denna lite udda serie. Den har dock
gått i Fantomen under en hel massa år
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Bacon & Ägg, inte bara fysiska skämt.

gäller det för Ägg att fantisera ihop en
fantastisk story och Bacon som är den
jordnära motpolen hamnar i dessa.
Vilka äventyr det blir.

Serien
Bacon & Ägg är en serie som bygger
på hur sadistiskt samhället kan vara
och hur man ändå kan leva i det
samma. Bacon är - som namnet anty
der - en gris och Ägg är en anka.
Bacon repre
senterar vår
vänstra hjär
halva och gör
saker på det
sätt som vi
andra tycker
att de ska
göras på, nor
malt och kon
ventionellt. T.
ex tar han en
delegation och
går till -Den
nis och klagar
på att det ska
en
byggas
massa motor
vägar
kring
och i stan.
Ägg däremot
- den vänstra
hjärhalvan

1
l
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Klädseln består av Rökrock och Fes.
Ishockeyspelaren Peter Forsberg sägs
vara en av medlemmarna, hur aktiv
han är låter vi dock vara osagt. En
annan person som sägs vara heders
medlem är Bud Grace, tecknaren av
Ernie. Han tror dock att det rör sig om
någon exklusiv bilklubb för volvo
ägare.

går till någon affär där han får en liten
present. Med denna present framkal
lar han sju rosa elefanter vilka hotar
-Dennis så att bygget stoppas. Vems
metod är bäst???

Militärt
Egentligen förstår jag mig inte på
91:an Karlsson. Den liknar en barnse
rie om man tittar på innehåll, humor
nivå och teckningar. Det som gör mig
förbryllad är att 91:an (som bekant)
helt och hållet handlar om militärer!
Frågan är om militärers humor ligger
på denna nivå (det är den, korpral emeri
tus anm.) . Nåja, man skulle dock knap
past lyfta ut handlingen i 91:an till en
civil serie.

Bondkomik
Kronblom och Åsa Nisse (som båda
gått både i 91:an och i en egen tidning)
är en bedrövlig historia. De innehåller
något som brukar kallas för bondko
mik. I så fall är det synd om bönder!
Nej, varken Kronblom i Vinkelboda
eller Åsa Nisse finns det någon som
helst anledning att läsa. För att inte
tala om de fullständigt patetiska fil
merna om Åsa Nisse och Klabbarparn
som bara hänger ut bönder som tön
tiga! Jo, Åsa Nisse har väl sina ljusa
stunder, men de är bara så många som
nöden kräver!

Kiss och bajs
Joakim Lindengren är en serietecknare
som gjort ett antal olika album med
gemensamma drag. Serierna är ingen
ting man bör ta på allvar utan istället
någonting man bör ta för vad det är.
Vissa personer kan säkerligen bli väl
digt stötta och äcklade av innehållet.
Exempel på album som kommit ut är:
"Brun utan tvål", "Kung Kisstanks
hämnd" och "Var ligger Gulf?".
Generellt präglas serierna av kiss och
bajs humor. Huvudpersonerna ägnar
sig ofta åt diverse aktiviteter som på
något sätt involverar avföring eller
dylikt. Detta verkar dock inte ha hin
drat albumens tillkomst och sprid
ning, snarare tvärtom. Lindengren lär
själv ha sagt vid någon intervju att
"bajs säljer".

Passiv läsning
Figge Mögholm och Clabbe är ofta åter
kommande i Lindengrens serier.
Andra kännetecknande drag i albu
men är en viss fixering vid olika varu
märken
som
exempelvis
BP,
Wunderbaum och Kaj P's grillsås.
Huvudpersonerna i serierna kan delas
upp i två läger. Den ena sidan består
av kändisar som uppträder med sina
riktiga namn eller under pseudony
mer. Exempel är Claes af Geijerstam,
Krister Glenning och Sivert Öholm
(Figge Mögholm). Den andra sidan
består av rent fiktiva personer som
Krystmarodören.
Det figurerar även personer som är
verklighetsbaserade men knappast
kända för allmänheten. Dessa är bland
annat Ragnar Frunck och styrelsen för
Svenska småbils och rusdrycksförbun
det.

Vissa serier läser folk av egen fri vilja,
andra för att de är gratis. Projiceras
sedan stripen framför folks sömn
druckna ögon får den givetvis många
läsare. Ett exempel är serien Ärligt
talat där storstaden Stockholm
beskrivs som händelsernas nav och
dess innevånare är lika inne som
ämnen
intensiva.
Dagsaktuella
behandlas och hittar man en två dagar
gammal Metro på tunnelbanesätet
mittemot gör man sig inte besvär att
ens ögna igenom strippen, så fort tap
par den sin poäng. Den ritas högst två
dagar i förväg och inga tidlösa strip
par verkar finnas buffrade för när
seriens moder, för det är en hon, åker
på en influensa upphör serien ett par
dagar.
På senare tid har Monica Stadens
hårda nattliv är ett vanligt ämne och
tur är väl att allt är överdrifter för
skulle stockholmarna dricka som

Svenska småbils och rusdrycksförbun
det är en historia för sig själv. Med
lemmarna i detta förbund träffas och
leker med småbilar samt dricker sprit.

APF'Alt
Ragnar Frunk. Övriga kommentarer
överflödiga.

seriens figurer skulle ingen vara på
benen förrän vid lunchtid och då är ju
ändå Metro slut.

Joar, Jonas, Karl Eggberg,
Rasmus och Roland
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Funktionärer!
Nu har vi på december -SM återigen valt en hel drös med funktionärer. Om du anser dig vald till något och inte finns med
på listan kan klagomål skickas till oss och en uppdatering kommer snarast. Hur det kommer sig att så många platser blir
tillsatta är inte ett mysterium, alla vill vi väl se till att sektionen fortsätter vara så bra som den är nu.
Dessa personer har garanterat sig själva hårt jobb på två funkgasquer
Ordförande:

Håkan Löfgren

eordf@

Vice Ordförande:

Tomas Robertsson

vordf@

Sekreterare:

Jenny Hanze

esekret@

Kassör:

Jan Gugala

ekassa@

Studienämndens
Ordförande, SNO:

Magnus Almkvist

sno@

Studiesociala Utskottets
Representat, StURe:

Kenneth Sundström

sture@

Tolverichef, 12C:

Magnus Schiöld

c12@

Källarmästare:

Niklas Klingspetz

e96_nkl@

Klubbmästare
(mandatperiod 1/1-31/12):

Petter Flodström

pre@

Arbetsmarknadssekr, AMSE:

Jonas Linden

e96_jol@

ChefsEmitteur, CHE:

Joar Jacobsson

che@

Öfvrig:

Malin Öhlander

oefvrig@

Dessa personer har garanterat sig själva tillträde till två funkgasquer
Björn Carlsson

e96_bca@

Mikael Andersson

e96_mia@

Magnus Almkvist

e96_alm@

Anders Byttner

e94_aby@

Fan- & Rått:

Fredrik Jonsson

fredrikj@

ldrottsledare:

Mikael Andersson

e96_mia@

Vice Idrottsledare:

Petter Larsson

e96_pel@

IntSekt:

Monika Slusarczyk

e97_msl@

Moby Dick:

Fredrik Carlsson

fredrikc@

Möka:

Axel T ömlöv

e96_ato@

Pundare:

Patrik Brising

e93_pbr@

Andreas Häll

e96_hal@

Ulf Hedhammar

e95_uhe@e

Per Bengtsson

e95_peb@

Per Windahl

e96_pwi@

Mats Klingberg

e95_kli@

Johannes Lindman

e95_jli@

Caracarlar
Esquadergeneraler:

Reseledare:
Revisorer:
vice SNO (fyllnadsval):
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Lill-StURe (fyllnasval):

Niklas Eriksson

e97_nek@

Spexdirecteur:

Maria Torpo

e96_mto@

Sångfågel:

Martin Andersson

e95_maa@

Överste Lödnisse:

Magnus Schiöld

e95_msc@

Dessa personer har garanterat sig själva tillträde till en funkgasque:
PROGRAMRÅDET
Klubbmästare (ljuli-30juni):

Pär Windahl

pre@

Kalaspinglor:

Jenny Lundahl

e95_jlu@

Linda Ehn

e95_leh@

Suvi Jokela

e96_sjo@

Lena Lindgren

e96_lli@

Maria Andrsson

e96_man@

Djamila Holmlund

e96_dho@

Björn Guillemaut

e94_bgu@

Vice 12C:

Jessica Hallonqvist

e96_jeh@

Glädjeflickor:

Therese Marve

e97_tma@

Susanne Celper

e97_sce@

Mårten Simonsson

e97_msi@

Mikael Adenmark

e97_mad@

Ulf Kalla

e97_uka@

Max Gordon

e97_mgo@

Vice Källarmästare:

Torbjörn Abrahamsson

e96_tab@

Cigarettflickor:

Cecilia Bingert

e97_cbi@

Källarnissar:

Richard Thid

e97_rth@

Carola Svenningsson

e95_csv@

Kim Koblet

e96_kko@

Anna Trossing

e96_atr@

Jenny Berglund

e96_jbe@

Ploppomateur:

Gabriel Waaranperä

e97_gwa@

Tanqbartender:

Niclas Kjellgren

e97_nkj@

Arkivarier:

Anna Lundström

e95_alu@

B AMSE:

Fredrik Galschiödt

e95_fga@

Frequensnormaler:

Henrik Stenberg

e93_hst@

Hjultomte:

Reine Vaerlien

e97_rva@

Hoftorskar:

Erik Gunnheden

e97_egu@

FestPRisse:
TOLVERIET

Tolverinissar:

KÄLLERIET

Paj-Pior:

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
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David Elfvik

e96_del@

Infoman:

Tomas Andersson

e97_tan@

Vice IntSekt:

Erik Nordmark

e97_eno@

Ko-pia:

Fredrik Gidlund

e97_fgi@

Kulturattache:

Annika Sigemo

e97_asi@

Musikborgarråd:

Mattias Hellström

e97_mah@

Playboys:

Alexandra Bergman

e97_abe@

Gustav Levander

e97_gle@

!sabel Gauffin-Holmberg

e97_iga@

Bengta Andersson

e96_ban@

Pornographskötare:

Björn Svantesson

e96_bsv@

Strängare:

Tom Andrew Österberg

e97_tost@

Tiltade:

Sebastian Tarkowski

e96_sta@

Porträtteurer:

Per B

(tyvärr vet vi inget mer, vi återkommer)

MOTTAGNINGEN
Öfverskrendare:

Thord Schiebler

ösk@

Förfaddrar:

Petter Larsson

e96_pel@

Niklas Eriksson

e97_ner@

Anna Molander

e97_amo@

ELEKTROS STUDIENÄMND, ESN (nästan alla)
Sekreterare:

Anna Molander

e97_amo@

Kursnämndsorganisatör:

Gustav Eriksson

e96_ger@

IS-nisse:

Niklas Kjellgren

e97_nkj@

Årskursansvarig 1:an:

Mårten Simonsson

e97_msi@

Inriktningsansvarig 3:an:

Johan Andre

e95_ jan@

Nina Lövehagen

e94_nil@

Tobias Tynderfeldt
ÅKE 1:an

Ulf Kalla

e97_uka

ÅKE 2:an

Åsa Lindström

e95_ali

ÅKE 3:an

Matilda Paulsson

e94_mpa

Teknologrepresentant i
institutionsstyrelse i TET:

Sara Lundström

e96_slu@

TRIIS i Elkraftteknik:

Thomas Baselius

e93_tba@

TRIIS i Elkraftteknik, suppleant:

Anna Dehlbom

e96_ade@

TRIIS i Data & Systemvetenskap:

Carl-Johan Silwerbrand

e94_csi@

TRIIS i Teleinformatik:

Malin Blomqvist

e95_mbl@

TRIIS i 53:

Maya Sufan

e95_msu@

TRIIS i Tal, musik, hörsel:

Marcus Wahren

e96_mwa@

/Eva & Jonas & Stefan
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Funktionellt festande

Funkgas que
Jaså, det har varit funkgasque
nu igen? Det där intemköret
där alla elektrosektionenes
funktionärer får festa tillsam
mans och dricka gratis sprit.
Enahanda och standard?
Inte speciellt!!!
Vill du vara med, nåväl bli funktionär
och gör samma jobb som vi andra och
ha lika kul som vi vare sig det rör sig

En funkgasque har och kommer alltid
att gå ut på att de funktionärer (för
utom styrelsen) som har verkat under
året roar sig på sektionens bekostnad
under styrelsens överva
kande... detta år blev det
lika roligt som vanligt och
VI som var med hade roli
gare än vanligt (måste bero
på avgående styrelsen ...
avgående styrelsens till
lägg). Detta vet vi efter
som vissa av oss har varit
med förut!!!

nen tog tillfället i akt att leva ut sina
inre fantasier. I detta fall bestod de i en
turkos 20-talsklänning med tillhö
rande pannband, sexigt Kalle!

Temat var som sagt svart
klubb, denna gång. Nåja,
svartklubb med tillägget Oooa h ela natten! Oooa h ela dan!
'Chicago på 30-talet'. Jaha,
dags att försöka leta reda på något Somliga hade tagit "svart"-delen
kritstrecksrandigt alltså! En sådan mycket bokstavligt och var rejält väl
kostym, ett par svarta lackskor med målade i ansiktet. Tema "sotare" låg
damasker... Somliga herrar på sektio- närmre till hands.

Mat och lek, pre
cis som dagis
Styret hade som van
ligt ordnat med för
friskningar och lekar
för de gästande. Vi fick
skjuta vilt i El, fick
våra kunskaper i gang
sterteori testade, vår
mörkersyn kollad och
dessutom tävla i kon
sten att servera... (vi
slapp
gå
törstiga
under dessa tokerier
till förmån för vissa
vingligheter!)

Boop-boop-e-boop-boo!
om fest eller att få andra på sektionen
att trivas.

Tema svartklubb
Det var tema "svartklubb" och alla var
nöjda med detta Gämfört med vissa
tidigare teman som t.ex viking!) Detta
innebär att det var väldigt få som blev
avskräckta till att komma. Det var
trevligt värre och rykten, intreseklub
ben anmäler, den nya styrelsen och
andra saker uppkom som intressanta
samtalsämnen under kvällens gång.
Vi slapp oroa oss för att ha tråkigt
någon gång under kvällen.

Gangsterbabes
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Efter detta blev det
middag med dricka till
eller om det var dricka
med mat, det vet man
inte så noga. Kassler
serverades med en hot
sås och ris. Till detta
kulinariska
äventyr
fick vi vin - mycket vin
och ännu mera vin. De
allra flesta drack dess
utom upp sin beskärda
del, vissa t.o.m. mer -
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kan det bero på någons iver med de
starka kryddorna? Vi blev ändå inte
av med allt det vi vi planerat att ge
bort.(Styrets anm)
Vissa av festdeltagarna hann aldrig
tömma sina glas. Detta tack vare den
idoga på fyllningen av glasen...
Serveringen var utomordentlig (kom
ihåg vinet) och sköttes med stil. Tio
personer krävdes för att förse de fem
småborden (!) med mat och dryck som

personen. Priset bestod i En Meter
Mint. Delar av detta pris höll redaktio
nen igång under lördagens arbete.
Tack!

Lättförtjänta pengar
När middagen
sedan var slut
öppnade spel
bordet
och
baren började
att förse folk
med
diverse
mystiska tinge
Man
star.
kunde beställa
drinkar i allsköns
färger
samt
olika
läsksorter - kul
blev jag
alla
fall.

vissa damer att kvällen snabbt skulle
närma sig sitt slut. För mer info hänvi
sas till de illasinnade ryktena på sida
nummer 19. Som tur var fanns det ett
par riktiga gentlemen som tog hand
om de sina.
På dansgolvet
spelades en helt
bizzarr bland
ning av "Jag är
en bimbo brud",
"Bailando",
"Elton
John"
och
"Dublin
Fair". Killen vid
mixerbordet
måste ha varit
full, (han också).
Den
riktiga
anledningen
upptäckte
vi
Det
senare.
fanns inte en
snarare
utan
femton DJ:s. Ju
fler kockar...

Eftersom
det
var en riktig
svartklubb spe
lade man givet
Mer och mer
vis med pengar Lycka är attfå frequensnormaltomteluvan!.
folk
började
vid spelbordet.
samlas
vid
Black
Jack
bordet
när de
Visserligen använde man E-Euro som
upptäckte att man kunde ·äna grova

En Jenny i en klassisk pose.
serveades på de speciella Elektrotallri
karna som annars inte syns så ofta.
Under middagen togs diverse sånger
upp av den som för tillfället var tom
teluvebärare och vissa spontangyckel
presenterades. Alla saknade vi kal
marevisan som inte togs upp fastän
det fanns flera kvalificerade sångledare...
Av gycklen kan nämnas ett antal
sånger och två spex där i alla fall
undertecknad tyckte att det han var
med i var bäst!!! (det tyckte tydligen
inte styret eftersom undertecknad inte
vann!) Priset för bästa prestation totalt
(både gyckel och lekar) under kvällen
tilldelades Folke (gruppen alltså, inte

Flashigt värre!
valuta vars värde under kvällen mot
svarade ungefär 1 I 10 krona och efter
kvällens slut motsvarade ungefär ing
enting. Dessa pengar var trots sitt
ringa värde riktigt trevliga. De delades
nämligen ut gratis i början av kvällen.

pengar där. Man kunnde tjäna så
grova pengar att banken till slut var
helt barskrapad och fick lov att slå
ihop butiken. Kan det vara därför det
är så få Elektroteknologer på Nord
banken?

Trots, eller på grund av, den utomor
dentliga servicen så beslutade sig

Joar och Jonas
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TILL ALLA GLADA
STUDENTER PÅ ELEKTRO

GOD
JUL
Önskar:

&

GOTT
NYTT
ÅR

Harald Ericsson-Grindelöw

Det ryktas att...
... Christer och Lisbeth gillar tolvans soffa.
... Janne tycker om att slåss för en kudde.
... Att svarta dansar bättre än vita, eller hur Christin.
... Gulan vs. PR 2-1
... Jenny2 gick in i dimman.
... Folke klär i svart.
... Uffe och Lena finns på dansgolvet men syns inte.

Ode till Boden
12e Augusti
Flyttade till vårt nya hem alldeles
utanför Boden. Det är så vackert här.
Landskapet är så fint. Jag önskar att
det kunde börja snöa snart så att allt
kunde bli täckt med snö. Jag älskar
Boden.
7e September
Boden är det härligaste stället på jor
den. Hösten har målat alla trädens löv
i en kaskad av rött och orange. Åkte
genom skogarna här omkring och såg
några rådjur. De är så graciösa och
vackra, säkerligen de vackraste djuren
på denna jord. Detta måste vara para
diset. Jag älskar Boden.
22e September
Rådjurssäsongen börjar snart. Jag kan
inte förstå hur någon kan vilja skjuta
ett sådant underbart djur. Hoppas
snön kommer snart. Jag förstår inte
hur jag kunde överleva om jag inte
fick bo i Boden.
23e November
Det snöade i natt. Vaknade och fann
allting täckt av ett vitt täcke. Det ser ut
som ett vykort. Vi gick ut och sopade
bort snön från trappen och skottade
garageuppfarten. Vi hade snöbollskrig
Gag vann), och sedan kom plogbilen
varpå vi fick skotta garageuppfarten
igen. Det tog sin lilla tid då vi gjorde
snöänglar och kastade fler snöbollar.
Vilket underbart ställe. Jag älskar
Boden.
12e December
Mer snö i natt. Jag älskar snö. Plogbi-

len gjorde sin lilla vända och vi fick
skotta uppfarten två gånger idag igen.
Jag älskar att bo här.
19e December
Det föll mer snö i natt. Det var så
mycket snö att jag inte kunde köra ut
med bilen. Jag är så trött på att skotta.
Förbaskade plogbil .
22e December
Det föll mer av den där vita förbannel
sen i natt. Jag har blåsor på händerna
av allt skottande. Jag tror att plogbilen
står och lurar bakom hörnet tills han
ser att jag skottat färdigt uppfarten.
Skitstövel!
25 December
God djäkla jul! Det kom mer snöfan
skap inatt. Om jag någonsin får tag på
den idiot som kör plogbilen svär jag
att jag ska slå ihjäl honom. Fattar inte
varför de inte använder salt på
vägarna för att få bort snön och isen.
27e December
Det föll ännu mer av den där vita ski
ten i natt. Har varit inomhus tre dagar
i rad om man bortser från alla de
gånger jag tvingats ut på uppfarten för
att skotta bort all snö som plogbilshel
vetet skyfflar upp där tre gånger om
dagen. Kan inte åka någonstans; bilen
sitter fast i ett berg av den där vita för
bannelsen. Stockholmsmeteorologen
säger att det kan komma ytterligare
trettio centimeter snö i natt. Undras
om han vet hur många skyfflar snö
trettio centimeter snö är.

28e December
Den där djäkla väderspåmannen
hade feL Vi fick 74 centimeter av den
vita skiten den här gången. Om' det
fortsätter så här kommer det inte att
hinna smälta när sommarsolen kom
mer fram. Plogbilen körde fast några
hundra meter från vårt hus och idio
ten som kör den kom till vårat hus och
frågade om han kunde få låna vår snö
skyffel. Jag talade om för honom att
jag haft sönder fem stycken då jag
skyfflat undan all snö som han föst
upp på vår garageuppfart. Jag
använde vår sista skyffel till att dunka
hans tomma skalle tills han sprang
iväg som en skållad bäver.
4e Januari
Lyckades äntligen komma ut ur huset
idag. Åkte till affären för att handla
mat och på vägen tillbaka så sprang
ett djävla rådjur ut framför bilen.
Reparationerna kommer nog att kosta
runt 10.000 spänn. De där förbannade
djuren borde skjutas. Önskar att
jägarna kunde utrotat dem förra hös
ten.
3e Maj
Körde bilen till bilverkstan i stan.
Upptäckte att den håller på att rosta
sönder tack vare allt djävla salt som
kommunen dumpar överallt på
vägarna.
lOe Maj
Flyttade till Trelleborg. Jag kan inte
förstå hur någon förnuftig person kan
ens tänka tanken att flytta till staden
som Gud glömde - Boden.
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