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Så gick till vila, från slagsmål och bal ...
U AVGÅR JAG!

Så, nu när den lilla formalite
ten var avklarad kan man fråga
sig vad jag lämnade efter mig.
Går det att städa upp efter mina härj
ningar?
Till att börja med är det inte jag som har
lämnat efter mig något. Det är alla som
under året bidragit till tidningen, som
ställt upp med material, som ställt upp
med arbetskraft och som gett redaktionen
något att skriva om som skall ges en stor
kram! Under 1998 har emissionen serverat
läsarna en välblandad gukka med både
ordinarie inslag och extravaganta bizarri
teter. Precis som under de första 32 åren
av sitt liv alltså.
Visst har det varit slitsamt ibland (läs
Rocky på sida 7), men såhär i backspegeln
känns det rätt ok, bara jag får sova lite.
Min framtida roll i emissionen skall
vara av tillbakadragen art. Det är inte
längre jag som styr och ställer med rul-

jangsen och jag skall verkligen se upp så
att min skugga inte vilar för tungt över
tidningen. Det måste finnas plats för nya
impulser, misstag och stordåd! Jag tror
emellertid inte att det ska bli något pro
blem, emedan sådana som jag inte har
någon skugga. Skämt å sido, Emissionen
och jag kommer att kunna leva tillsam
mans som ett par gamla polare ännu ett
tag framöver, utan att någon av oss kän
ner sig pressad.
En liten gissning doq: Det blir
schtompa i 1999 års Emission!
Tillbaka till 1998: Om man, som jag,
undrar över vad som egentligen hände,. är
det bara att ta en flukt på de åtta tidningar
och två do�umentärer som kommit ut
under året. Ar inte det rätt mycket junk?
Få se nu: Öm ett A4 har en yta på 0,063
kvadratmeter, och emissionens årspro
duktion 1998 ligger på 256 sidor, betyder
det att vi tagit kål på knappt 16000 kva
dratmeter papper.
Vi säger inget till naturvårdsverket va?
Då återstår bara en fråga: Vad skall en
utrangerad chefemitteur hitta på när han
blivit avpoletterad?
Hm... Knepig fråga. Jag har tänkt på en
sak... Om man skulle ta och börja plugga
på teknis! Vad tror ni om det? Vore fak
tiskt rättså lajban.
Förresten! Kom att tänka på en sak!
Tänk om det finns någon trevlig liten sek
tionstidning på elektro. Vore kul att med
verka i en sån nån gång!
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Hur lämnar man in
manus?

Emissionen är Elektrosektio
nens tidning. Den finns till för
att täcka sektionens verksam
het samt att förmedla informa
tion och nöjsam läsning till
dess medlemmar.
Du som sektionsmedlern är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa senast på dagen för
manusstopp. Lägg textfilen i
ditt Public directory och
skicka ett mail till oss och
berätta vad filen heter.
Skicka gärna med instruk
tioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut.
Vi garanterar inte att vi gör så

som du skulle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
I yttersta nödfall tar vi även
emot handskrivna manus.
Sådana kan du lämna i vårt
brevfack i Tolvan, i vår brev
låda, även den i Tolvan, eller
till någon av oss.
Bilder som skall vara med
skall lämnas in senaste kl 12:00
dagen före manusstopp. Detta
för att de kräver en extra
behandling. De kan lämnas i
Emissionens brevlåda eller
direkt till en emitteur.
Emissionen kan inte · på
något vis garantera att inläm
nat material återbördas till
ägaren.I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens

ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
Emissionen kommer inte att
ta upp allmänpolitiska frågor.
Detta har sin grund i att tid
ningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor.
Vad gäller nationellt stude
randerelevanta politiska frå
gor, är Emissionen doCk öppen
för det mesta!
Joar Jacobsson
Che98

3

Snordford

Jag skall fatta mig kort

I

I I

Jag ber att få tacka för förtroendet.
Jag önskar tacka de som gjort detta till ett bra år.
Jag önskar det nya Styret och sektionen all välgång.

Håkan Löfgren
ordförande Konglig Elektrosektionen
(snart historia... )
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Detta blir mina sista ord ...
I punktform gäller följande:

* Mitt år som SNO har varit en rolig,

arbetsam, stressig, stimulerande, läro
rik och intressant tid.

* Jag tackar alla studienämndens
funktionärer. Ni har gjort ett gott
arbete.
* Jag önskar Patrick Strang (SNO) och
Sara J. Lundström (vSNO) lycka till.
* Jag tackar AAEF-gruppen för ett
mycket bra arbete. Vårt kompendium
har spridits över hela KTH med idel
positiva kommentarer. Det har publi
cerats en artikel om AAEF-gruppen i
Ny Teknik för någon vecka sedan.
Jag tror att det är ett genombrott på
gång med alternativa undervisnings-

och examinationsformer. Fler och fler
börjar inse att man måste fokusera på
långsiktig och bestående kunskap och
inte bara på kortsiktigt extentor och
typtal.
Det kan vara intressant att veta att
en av KTH:s största institutioner,
NADA, har startat en arbetsgrupp
som skall utreda vad det finns för
alternativ till den traditionellt stela
och enkelriktade undervisningen och
examinationen.
Det är viktigt att alla studenter tar
de möjligheter som finns att påverka
föreläsare och institutioner så att vi
får en utbildning som vi vill ha. Här
har alla ett ansvar.

* Studienämndens arbete är långsik
tigt. Studienämndens arbeta är vik
tigt. Studienämndens arbete är
kontinuerligt. Det är således inte all
tid man ser resultaten direkt. Det
handlar om att vara ett bollplank och
filter för alla ideer och förslag som
dyker upp om vår utbildning. Det
finns ett ömsesidigt förtroende mellan
Studienämnden och institutionerna
samt fakultet EIT. Det måste förvaltas.
* Tack.

Magnus Almkvist
Studienämndsordförande 1998

Oags att lägga om kursen!
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NIO ÅRS GRUNDSKOLA,
FYRA ÅR PÅ GYMNASIET
OCH FEM 1ÅR PÅ KTH
Att låta högutbildad personal arbeta med datorer som inte fungerar är ett slöseri med resurser.
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hela organisationen. Intelligenta system tar vara på
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Med en serverlösning från Sun får du en stabil plattform för dina affärskritiska

Sun,

() microsystems

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

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

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

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

www.sun.se. Det kan betyda din största men sista omstart. THE NETWORK IS THE COMPUTER"!" M

FÖR ATT ÄGNA EN TIMME
OM DAGEN ÅT OMSTARTER
SUN MICROSYSTEMS AB. BOX51. 164 94 KISTA. TEL 08-623 90 00. www.sun.se
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Henning
År 1996 gav Henning ut sin debut-CD. Nu pluggar han på
Elektro. Emissionen träffade honom en kylig måndagseftermiddag.
EMISSIONEN: För två år sedan gav du
ut din debut-CD "Äntligen 22". Hur

skulle du med några få ord beskriva hur
den låter?
HENNING EJNEFJÄLL: Oj! Det var
knepigt... kanske ... nej, det där var all
deles för svårt att svara på. Hur det
låter, jag menar, det är ju svensk rock
av något slag. Lite ungt, det låter gan
ska mycket som en förstaskiva på
något sätt, tycker jag när jag hör den
idag.
EMISSIONEN: Vilken tycker du är den
bästa låten du har skrivit ?
HENNING: Det är också svårt... En
del låtar kan ju ha en väldigt bra text
som jag känner mig väldigt nöjd med,
men samtidigt kanske det är någon
annan låt med mindre bra text men
med en bra melodi. Så rent generellt...
jag får nog köra på bästa text. Det är
en låt som heter "För lite himmel" i så
fall.
EMISSIONEN: Vad är det som gör att
du är så nöjd med just den låten ?
HENNING: På något sätt att jag dels
tycker att text och musik samverkar
på ett väldigt bra sätt och dels har jag
fått sagt precis det jag vill säga. Ofta
är det så här när man gör en text att
man kanske undviker att säga någon
ting för att det låter lite dumt eller att
svenska språket inte riktigt tillåter att
man säger så här. Men där känns det
som jag sagt precis det jag vill säga
med en text.
EMISSIONEN: Fick du mycket material
över när du spelade in ditt album ?
HENNING: Ja, det skulle man kanske
kunna säga att jag fick. Nu så spelade
jag egentligen in två stycken album
innan det här albumet som kom ut.
Alltså, jag spelade väl inte in hela
album, men jag hade material. Men
det var bolaget som tyckte att det var
bäst att vänta lite tills Henning som
artist hade mognat lite. Så, ja, jag hade
väl en hel del låtar. Sen när vi gick och
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spelade in albumet, då hade vi kanske
tre B-sidor över. Mer än så var det
inte.
EMISSIONEN: Hur fick du ditt kon
trakt med EMI?
HENNING: Det var en ganska kne
pig historia ... Jag pluggade till ljud
tekniker i USA i ett år - det var 91 I 92 och så kom jag tillbaka till Sverige och
började praktisera på en studio som
hette KMH. Där träffade jag en kille
från England. Jag brukade stanna
kvar på nätterna och spela in själv. Jag
spelade upp ett band utav grejer som
jag hade spelat in själv för honom och
han tyckte att det var väldigt bra. Han
såg till att jag fick ett kontrakt med ett här två första singlarna så hade jag
lite mindre bolag som heter Amigo. Vi den bestämda uppfattningen, i och
spelade nästan in en hel skiva då, med att jag var ljudtekniker så ville
93 I 94 måste det ha varit. Jag hade väl jag hyra utrustning själv och bygga
en 15 låtar då. Amigo tyckte då kan upp min egen studio, vilket jag också
ske att det inte riktigt höll, de tyckte gjorde. Bara det är ju ett ganska udda
"Nja, det där känner vi nog inte för att steg för ett så stort bolag att ta. De
ge ut egentligen". Samtidigt med litade på mig helt enkelt, det tyckte
detta hade jag ett kompband här uppe jag var schysst. Sedan då för skivan så
i Stockholm bestående av ett gäng kil spelade vi in i den stora EMI-studion,
lar runt 35 års ålder. Gitarristen i det men det ville jag själv göra.
här bandet var kompis med en kille
Jag kände inte att de hämmade mig
som var A&R-kille på EMI, som på något sätt. Däremot så tycker jag
under en sommarvistelse på Gotland nog att jag hade lite otur vid själva
spelade upp det här bandet för lanseringen av skivan, för då slutade
honom. Han tyckte att det var väldigt den här killen som signat mig på EMI,
bra och signade mig. Det var somma så jag hade ingen som pushade för
ren, eller slutet på sommaren '94, som min skiva. Sedan kom den ut i en sån
jag fick kontrakt med EMI. Sedan gick tid också då de släppte Lundell och
det ganska lång tid. Vi gav ut två Hellstrand samtidigt, och det kanske
stycken singlar innan själva albumet inte var så himla lyckat att göra, efter
kom, "Kallt blod" och "I dina hän som vi ändå ligger lite i samma genre.
der". Det här var då sommaren '95 Så min hamnade lite i bakgrunden på
som de kom ut ungefär. Så gick det då något sätt. Jag tycker ändå att det är
ett år och sedan kom skivan ut.
skönt att ha gett ut en skiva. Jag håller
fortfarande på och spelar. Det känns
EMISSIONEN: Man tänker· sig att ett skönt att ha gett ut första skivan i alla
mindre bolag ger mer konstnärlig frihet fall.
medan ett stort bolag som EMI lägger sig
i mycket. Är det så?
EMISSIONEN: Vad fick den för
HENNING: Jag tycker nog ändå att respons, den fick ju 4 plus i Aftonbladet...
EMI gav mig väldigt mycket konst
närlig frihet. Vid inspelningen av de
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HENNING: Ja, den fick fyra i Afton är bra, för det är många som tittar på
bladet vilket var himla kul. Sedan var det.
det ju på något håll den fick lite sämre
kritik, men så är det väl alltid. Det är EMISSIONEN: Du gav ut tre singlar
väl såna här som R.E.M. som alltid får från albumet: "Äntligen 22", "Ingen
bra kritik. Smaken är ju delad. Jag ting" och "En bit över marken ". Var det
tycker den fick väldigt bra respons. självklart att just de låtarna skulle bli
Skulle man dra något snitt så fick den singlar?
mellan tre och fyra.
HENNING: Ja, jag får nog säga att de
här två första, "Ingenting" och "Äntli
EMISSIONEN: Gjorde du mycket spel gen 22", de kände jag nog var själv
ningar när skivan hade kommit ut?
klara. Det tyckte även de på bolaget.
HENNING: Inte så mycket spel "En bit över marken" kom lite som en
ningar just då. Däremot har jag gjort bonussingel för att jag fick bra recen
en hel del spelningar efteråt faktiskt. sioner på skivan och de tyckte "Visst,
Jag har spelat rätt mycket nere i vi kan prova att ge ut en till singel".
Nyköping, där jag kommer ifrån. Spe Sedan i efterhand är det många som
lat lite runt om, jag har spelat i Nynäs hävdat att de tycker att det är den
hamn, Katrineholm och sådana bästa låten på skivan, så det kanske
var en självklar singel.
ställen.
Just i samband med skivsläppet...
Det är svårt det här med singlar
så här i efterhand så önskar jag att jag också. En singel är ju kanske inte HENNING: Nej, lite när jag håller på
spelat mer egentligen, men det blev bästa låten egentligen utan den som hemma och spelar in demos. Jag har
inte så. Dels så pluggade jag och dels har mest hook eller att man tror folk en liten studio hemma, en 8-kanalare
som jag håller på med. Då använder
hade jag precis flyttat upp till Stock gillar snabbast.
jag
mig av dator för jag har samplat in
holm så jag hade inte den här kontak
trummor
i mitt ljudkort. Bland annat
ten med mitt band. Jag var inte så EMISSIONEN: Vad tycker du känne
har
jag
tagit
virvelkaggar från David
engagerad i just den biten, jag var mer tecknar bra musik?
Bowie
och
bastrummor från Tom
ute efter att höra låtarna på radio och HENNING: Själ, energi, folk som
Petty-skivor
och
såna grejer. Det fun
se mig själv på TV och såna här grejer. verkligen spelar musik för att de
kar
bra,
tycker
jag.
Däremot så är jag
Det var en himla svår tid faktiskt att tycker att det de gör är bra, är intres
en
ganska
tafflig
keyboardspelare,
så
komma ut med en skiva. Dels var det serade av det de gör. Det behöver inte
därför
har
jag
väl
inte
kanske
hållit
på
väldigt svårt att få TV-tid. Vi gjorde ju vara kanske någon speciell typ av
en video till en av låtarna på skivan musik. Och att man märker som lyss så mycket med keyboards. Jag spelar
som heter "Ingenting" som faktiskt nare att de har väldigt kul, de går in hellre gitarr på något sätt. Datorer är
spelades ganska mycket på T V4. för det de gör av sig själva med allvar, väldigt kul, tycker jag. Jag har hållit
Tyvärr så fick jag inte komma och men ändå har distans till det de gör. på ganska länge med datorer och
spela live. Det fick jag däremot göra Jag tycker inte om den här trenden dataspel och sånt där. Det är den
när jag släppte singlarna sommaren som har varit nu att man ska vara roliga delen av datorer.
innan. Då spelade jag live på TV4 i divig, (att) man ska vara världens
"Nyhetsmorgon". Sånt är kul och det bästa liveband och så vidare. Det EMISSIONEN: Albumet heter "Äntli
tycker jag är ganska fånigt på något gen 22 ". Vad tycker du var så magiskt
sätt. Om man tar ett band som - inte med att bli 22 år.
för att jag vill tala om Kent, men det HENNING: Nej, det var väl egentli
har blivit väldigt mycket "Sveriges gen att det var ingenting som var sär
bästa liveband" och så vidare. Jag skilt magiskt med det. Det var
tycker på något sätt det känns lite liksom... man har passerat den här
fånigt hela det där resonemanget, för gränsen att "Nu är man 20". Tidigare
det är ju omöjligt att avgöra vilket så såg man väldigt mycket fram emot
som är bäst liveband. Jag menar, man att bli 20 så man fick gå på systemet,
kan kanske säga "Det är Sveriges man var vuxen och så vidare. När
man väl har kommit över 20 ... man är
bästa popband just nu".
vuxen, men ändå inte riktigt vuxen på
EMISSIONEN: Jag har förstått att du något sätt. Man var kanske lite för
gammal för att bo hemma hos föräld
är intresserad av datorer också. . .
rarna och såna här grejer. Man måste
HENNING: Yes!
börja
ta tag i saker, reda ut saker i ens
EMISSIONEN: ... men du har inte
liv,
bestämma
sig för vad man vill
använt så mycket sampling och trumpro
göra
och
så
vidare.
Det är lite ironiskt
grammering och sånt i din musik?
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det här "Äntligen 22" för det är kan
ske inte så mycket egentligen. Jag
tyckte att det var en ganska passande
titel på en skiva.
Det är kanske ett problem för
många det här att kasta sig ut i vuxen
livet och inte vara riktigt beredd på
det. Börja ta ansvar och tjäna pengar.
Fram till 20 kan det ändå vara ganska
mycket lek.
Mitt intryck av musikbranschen är
att det är väldigt mycket slump som
styr hur saker och ting går. Det känns
ganska tråkigt för man kan sitta och
göra otroligt bra grejer, man kan vara
väldigt begåvad, men ändå inte få
någon utdelning egentligen. Man har
ändå i slutändan behov av någon
form av ekonomisk utdelning för att
kunna klara sig på det. Plus att jag
kände att det vore kul att kunna
någonting mer än att slå på en gitarr
och sjunga. Jag tänkte att "det är bäst
att börja plugga". Jag var inne på att
bli ljudtekniker ett tag också, men
även det är en ganska nyckfull
bransch, det gäller att ha kontakter.
Annars kan man bli stående och koka
kaffe i en musikstudio och det är ju
kanske inte riktigt vad man var ute
efter från början...
Jag hoppas att jag har gjort rätt här.
Det blir lite jobbigt att plugga ibland
men det har gått bra hittills i alla fall.
Det är som jag förstått de två första
åren här på Elektro som det gäller att
ta sig igenom. När man väl har klarat
av dem rullar det väl på.
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EMISSIONEN: Vilket tycker var roli och jag tycker att den handlar om
gast - att skriva låtarna, att spela in dem något helt annat. Då tycker jag en text
är bra. Jag menar, Bob Dylan är ju
eller spela dem på scenen ?
HENNING: Jag tycker nog det är mästare på att skriva så här häftiga,
himla kul att skriva låtar. Ibland kan raffinerade, tankvärda prylar. Men
jag vara lite otålig, jag skriver och man vill ju inte riktigt jämföra sig
skriver och skriver. När det kommer med en sån kille...
till inspelningsgrejen blir det så
mycket petande, då måste man vara EMISSIONEN: Till exempel låten "Ing
noggrann helt plötsligt och det kan enting" som jag tycker är den som jag har
ske jag inte tycker är så himla kul all fastnat för mest - hur kom den till och vad
tid. Det är väldigt kul att gå in i en tycker du att den handlar om ?
stor studio och höra låtarna komma HENNING: Jag skrev den alltså på en
till liv. Visst, det är en väldigt kul söndag, jag hade varit ute på krogen
känsla. Men samtidigt kan det vara på lördagen. Den handlar väl egentli
lite så här att har man tidspress på sig gen om ett fylleslag ... Nej, men att
kan det vara en ganska jobbig situa man kanske har gjort bort sig lite
grann på krogen. Den är en relativt
tion också.
Att spela låtarna på scenen kan ytlig text ändå skulle jag vilja påstå.
vara oerhört kul, speciellt om man får Man har pratat med någon tjej man
bra gensvar av publiken. Det går inte tycker väldigt mycket om och sedan
riktigt att jämföra på något sätt. Det är kanske inte varit så pass skärpt att
väl det här att jag tycker det är kul att man kunnat säga det man egentligen
skriva låtar som har gjort att jag blivit ville säga utan sagt någonting annat.
Det är väl egentligen vad den hand
artisten Henning på något sätt.
lar om. Lite "dagen efter" -ångest på
EMISSIONEN: Har du några planer på något sätt. I och för sig händer det
mer sällan nu än när jag höll på och
att ge ut en ny CD ?
HENNING: Ja, de finns alltid. Nu har spelade in skivan, för då var det mer
jag varit lite slö. Jag spelade in låtar i att man var ute i svängen.
somras som jag tänkt skicka iväg. Jag
har fått ivåg två band bara, jag har EMISSIONEN: Det här materialet som
tänkt få iväg åtta band till. Jag tycker du har skrivit nu då, hur tycker du att du
att det är så pass bra att jag skulle bli har utvecklat din musik sedan albumet
lite förvånad om jag inte fick något kom ?
kontrakt. Samtidigt så vet jag att bran HENNING: Texterna har kanske bli
schen är så himla konstig idag. Det vit lite annorlunda. Det är kanske lite
kan som sagt vara väldigt bra, men att mer relationsbetonat nu, lite mer
de av någon anledning tycker att det insiktsfullt, vem är jag och så här.
här ligger fel i tiden, så att man får Funderingar kring livet i allmänhet.
nobben därför. Så... jag hoppas att Det var det väl i och för sig på första
kunna ge ut en skiva så snart som skivan också, men det är kanske lite
från en annan synvinkel nu. Jag kan
möjligt.
ske sätter mig in lite i andra figurer
EMISSIONEN: Hur viktiga är texterna, och hur de betraktar världen. Plus att
att de har innehåll, eller är det det att de jag tycker nog kanske rent musika
liskt, låtmässigt, så har jag utveck
låter bra som är viktigt ?
HENNING: Jag har på något sätt lats... mognat låter så jäkla klyschigt,
insett att min stora begåvning inte lig det tror jag inte att jag gjort egentli
ger på det här planet att författa tex gen. Jag har nog blivit lite annorlunda
ter, jag tycker mig vara en ganska kanske man kan säga. Inte så här så
begåvad melodiskapare. Fast samspe att du skulle tycka det är som dag och
let mellan melodi och text... En text natt, men jag kan ändå höra vissa små
behöver inte säga så mycket egentli skillnader.
gen, bara man tycker som lyssnare att
"Det här känns rätt", att de här orden
Intervjuare: Stefan Warnqvist
finns där och att det kanske kan säga
massvis av olika saker. Du kanske
Fotograf: Magnus Erixon
tycker att den handlar om en viss grej,

u.
u.
a:
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Kvällens höjdpunkt var premiärvis
ningen av PhilmnOllans alster, "Cold
as Rice." Det är en äkta Hong Kong
actionrulle som handlade om den lille
pojken vars pappa blir mördad av
elaka gangsters. Han blir sedermera
omhändertagen av en vis man som
undervisar honom i våldets ädla
konst (som en väg till inre frid.) Där
efter spöar han upp farsans mördare,
hittar en sjyst brud och vandrar in i
solnedgången. Philmen är naturligt
vis dåligt dubbad till engelska och
ännu sämre textad till svenska.

Gamla Philmer

Efter en philm från DKS, visades
det filmer från PhilmnOllans barndom
i början av nittiotalet. Den första
någonsin handlar om hur ÖSK blir
kidnappad av svartklädda män från
Handels. nOllan rycker genast ut och
räddar Honom varpå alla nOllan blir

"... är bara här för att se snygg ut"
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H A R L Ä N G E funnits en
dröm bland Philmare om
att visa alla philmer som
någonsin gjorts. I år skulle det bli
verklighet och det föranledde den första (förhoppningsvis inte sista) Philmfestivalen! Philmofilerna flockades i
foajen utanför biosalongen. Väl inne
hade man vissa tekniska problem, och
efter den första trailern blev man
tvungen att ta en paus på en halv
timme.
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belönade av ÖSK. Men det var ju bara
en dröm, nOllan!
Sedan visades philmen om Qul
Ann och professor Mann, följt av ett
långt avsnitt av "Dolda Kameran."

Philm 97

Tiden var knapp och arrangörerna var
angelägna om att visa sin egen film.
Därför hoppades det raskt till phil
men gjord av PhilmnOllan 97. Det ska
sägas att det är inte många skräck
philmer som är lika bra andra gången
man ser dem. Gå hem och lägg dig,
Wes Craven!

Fredrik A.

& Magnus Grönkvist

Clu b Eloge
Elogen har vuxit till en såpass stor organisation att de har ett eget klubbmästeri
och enligt uppgift, en egen tidning. Kan det vara så att de vill bryta sig ut ur
Elektrosektionen? Men färgen blå är ju redan upptagen...

D

att ljuset tänts
i biosalongen gick vi ned i
Tolvan, där Elogen hade
pub. Ryktet hade gjort gällande att
det skulle bli uppträdande under
kvällen. Ryktet talade sanning. Det
gavs uppvisning i riverdance.
Riverdance är en irlänsk steppdans
som går ut på att sprattla så mycket
som möjligt med benen, utan att för
den skull röra sig ur fläcken.
Naturligtvis är Elogen även kunnig
inom detta område, vilket de gav en
kort, men koordinerad uppvisning av.
Efter detta följde en uppvisning av
två något mer professionella dansö
ser, Tove och Maria. Detta bemöttes
med stående ovationer från publiken,
men fick vi inte se mer än ett extra
nummer. Detta eftersom, som Pär för
klarade, riverdance är väldigt jobbigt
eftersom det är skorna som gör job
bet.
Tove och Maria kan ses dansa i Globen på TV den 22 december. Dock inte
helt ensamma.
IR EK T EFTER

Nästa gång: sibirisk stäppdans.

Fredrik A.
& Magnus Grönkvist

Tove och Maria sparkar högt.

13

Overall , kavaj

Hc, hc, hc . . .
Har ni undrat vem som satt upp lappar med bellmanhistorier
och andra konstiga meddelanden i Tolvan ? Nu har de givit sig
till känna! Hestoriekommitten har haft releasefest.
21 NOVEMBER
u.n.å. 101011 tilldrog sig en
inte allt för vanlig tillställ
ning. Elektrosektionens stolta histo
ria skulle få ytterligare ett bidrag
(eller två beroende på hur man nu ser
på saken). Det var Hestoriefest. Kväl
lens höjdpunkt skulle bli lanseringen
av hestorieskriften men innan dess
skulle en trerätters middag med trev
ligt sällskap avnjutas. Och som om
inte det vore nog: anekdoter och
andra berättelser i en aldrig förr upp
levd mängd skulle förtäljas. Kvällen
till ära hade PR klätt sig i tidsenlig
klädsel från sektionens ungdom.
ONEN DEN

historia borde i valtider som dessa
inte vara helt omöjlig att tro på. En av
dessa teknologer är den för alla väl
kända Anders J. T hor, även känd som
Sectionet fi-prick, som har haft ännu
mer att göra med sektionens utveck
ling än väl de flesta kunde tro. Denne
var Fan och Rått under u.n.å. 1 (1956
borgerlig tid) och hade den stora ära
att bära vår fana in i Nymble Corps
under Revolutionen. Konglig Fi-prick
är troligtvis upphovsman till Det
Konglige Skaenderis tradition att bära
skägg. Han slog nämligen vad med
Nils
Wästerlid,
Öfverskaendare
u.n.å. 11, om att de inte skulle raka sig
förrän de klarat professor Erik G. Hal
lens slutmunta i TET. Denna lyckliga
händelse råkade sammanfalla med
nOllegasquen det året och fi-prick fick
följaktligen finna sig i att få skägget
avklippt på scen i allmän beskådan.
En tradition var född.
Hallen ja, honom har väl ingen på
Elekto undgått att höra talas om? Vem

Det finns en anledning till att fi p
- rick
har en toppluva.
var nu denne man? Bo Lehnert, en

Herlofsson fängslar med urhistorier.
Nicolai Herlofsson var en av kväl
lens första talare, och förtäljde berät
telsen om hur klockan på borggården
återigen efter lång tystnad började slå.
Det borde inte vara helt främmande
för de som troget läser Emissionen att
detta skedde bland annat med hjälp
av talaren själv och diverse E-Osquar
och E-Osqulda. Förekomsten av Eteknologers inverkan på sektionens
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Så här glad blir man av att få en särskilt stämplad hestorieskrift.
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äldre E-Osquar, berättade kvällen till
ära om Hallen och tiden då denne
verkade på Elektro. Legenden föddes
den sextonde september 1899 i Göte
borg. Vill man veta mer får man se till
att skaffa sig en hestorieskrift! Dessa

i

F Nozkberg ... Är det någon som vet
vem det är? Kanske Franz Cech som
berättade om denne? Alla bör dock
rikta ett tack till denne Lars F Nozk
berg som skrivit så många av
Teletrensmissionsteori' s läroböcker.
Visste ni förresten att denne professor
emeritus doktorerade hos TT T inom
ämnet "Uber die Anwendung von
Phnoscus-wellen bei der Unter
suchung der Unsterblichkeit der
Schlammkriecher"? Hur som helst är

lagsbanan dundrade förbi utanför
(tänkte inte på det...). För att återgå till
svaret hur som helst. Drar man en
ledning från en bult på översta
våningen till en på nedersta så ska
man mellan dessa få en potentialskill
nad på O V.

Söta servitriser.
kommer inom kort att vara tillgäng
liga på ett eller annat sätt på sektio
nen.

I dansens virvlar.

Bo Lehnert berättade "hestorier"
om Hallen.

Amiralifefen fängslade honnörs
bordet med marindoftande histo
rier.

det ett tips att vörda denne man, vad
som annars sker vill man nog inte
veta.
En hestoriker hade den stora vän
ligheten att en gång för alla svara på
frågan alla Q-husinvånare ständigt
har brottats med: Vad är det för
mening med bultarna som finns i väg
garna i Q som det står potentialutjäm
ning bredvid? Jo, det är nämligen så
att när Q-husen byggdes tänkte man
göra noggranna mätningar där. Men
oj vilka problem man fick när Ros-

Undertecknad skulle kunna skriva
en lång roman om vad som hände
under kvällen men det vore ju tämli
gen onödigt då allt finns omnämnt i
hestorieskriften. Efter en fyra timmar
lång sittning med god mat och bra
service, (tack PR!), fick så äntligen
hestorikerna lansera sitt alster och
avskedades sedan under högtidliga
former av Ordförande Håkan Löf
gren.

Marielle & Joar
P.S. Hestorieskriften är synnerligen
läsvärd, men vad har Hestoriekommi
ten för kamera som fotograferat G.P.
vid 90-års-jublet? D.S.

15

FORSKA PÅ INTERNET VID KTH/IT
Flerpartskommunikation i Internet
En viktig utveckling av internetprotokollen är
möjligheten
till
flerpartskommunikation
(multicast). Tanken är att man ska kunna nå
flera användare utan att behöva skicka kopior
av paketen till var och en. Istället skapas ett
distributionsträd i nätet och paketen kopieras
endast där trädet förgrenar sig. Multicast-tekni
ken innebär dock att TCP, som är det gängse
protokollet för tillförlitlig överföring, inte län
gre går använda. Ett problem är att samtliga
mottagare skickar leveransbekräftelser och kan
på så vis överbelasta sändaren. Ett annat prob
lem är att bekräftelserna inte nödvändigtvis
samstämmer vilket medför att sändaren inte
har någon entydig information att rätta sig
efter, till exempel för att undvika stockning i
nätet.
Trots att flera bra förslag har lagts fram inom
forskningvärlden så återstår många viktiga
problem att lösa för att garantera leveransen av
dataöverföringar för flerpartskommunikation.
Vi söker nu doktorander som är intresserade
av att bidra till den fortsatta utvecklingen av
multicast-protokollen.
Audiovisuell Internet kommunikation
Ljud- och bildkommunikation börjar bli allt
vanligare över Internet. Den mest populära
användningen för kommunikation människor
emellan är IP-telefoni. Ett uppenbart problem
för dem som använder den är den totala av
saknaden av förutsägbarhet i kommunika
tionen. Ibland har man hygglig kvalitet men
andra gånger är det omöjligt att föra ett samtal.
Anledningen är uppenbar: det finns inget
skydd mot överbelastning i nätet. För data
överföring har det räckt att upptäcka stockning
och agera så att den ska avta. Paket som tapp
ats bort kan skickas om. Sådan omsändning är
sällan möjlig vid mänsklig kommunikation
eftersom det ger oacceptabla fördröjninger.
Vårt angreppsätt är därför att separera realtids
kommunikation från traditonell dataöverföring.
För realtidstrafiken regleras inflödet till nätet
så att pågående samtal skyddas från nya samtal
som riskerar att överlasta nätet. Kvaliteten i
fråga om begränsade paketförluster säkras med
hjälp av felrättande koder. De anpassas dyna
miskt till den upplevda förlustprocessen via
återkoppling från mottagren. Den tredje
komponenten i detta system är video- och
ljudkodning som är robust mot paketförluster.

För att utveckla och utvärdera detta system i
helhet söker vi nu duktiga doktorander.
Simulering av höghastighetsnät
När man utvecklar ny teknik har man ett behov
av att på ett tidigt stadium kunna utvärdera det
tänkta systemet och avgöra vilka teknikval
som är de bästa. Generellt sett kan man göra
detta på tre olika sätt: implementera ett test
system, använda matematiska metoder för att
studera en modell eller simulera systemet. Är
systemen stora och komplexa, som t.ex Inter
net, kan man inte börja experimentera med
systemet eller bygga modeller som kan analy
seras med matematiska metoder. Därför är
simulering ett mycket viktigt verktyg för den
som utvecklar nätverksteknologier. Ett prob
lem i sammanhanget är att det också kan vara
svårt att genomföra de simuleringar man skulle
önska på grund av storleken och komplexiteten
hos problemet. Därför vill vi studera tekniker
och metoder att snabba upp och skala upp nät
verkssimuleringar. Det kan ske genom
parallelisering av problemen så att de kan
exekveras på flera samverkande datorer och
genom att utnyttj a statistiska metoder för
uppsnabbning av simuleringarna. Vårt mål är
att kunna simulera detaljerade modeller av
stora nät i realtid.
För samtliga tjänster är god analytisk förmåga
och goda programmeringskunskaper viktiga;
förkunskaper i datorkommunikation och inter
networking är välkomna. Tjänsterna finns till
gängliga för börj an under hösten. Kontakta i
första
hand
lektor
Fredrik
Orava
(fredrik@it.kth.se) för multicast, professor
Gunnar Karlsson (gk@it.kth.se) för audio
visuell kommunikation och lektor Robert
Rönngren (robertr@it.kth.se) för simulerings
teknik.
Våra projekt riktar sig mot den internationalla
forskningsvärlden. När vi finner det lämpligt
kommer resultaten att drivas mot standardis
ering inom Internet Engineering Task Force
och i annat fall publiceras de i välrenomerade
vetenskapliga tidskrifter och vid de bästa inter
nationella konferenserna. Vi har goda kontak
ter med framstående forskningsgrupper i Eu
ropa och USA. Verksamheten bedrivs i samm
arbete med industrin, branchforskningsinstitut
såsom SICS och med andra KTH institutioner
och högskolor. Institutionens information finns
tillgänglig på URL http://www.it.kth.se.
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. . . eller I Uppsala där härskar Elektro
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v r , åtta teknologer
på Uppsalapendeln en fre
dagseftermiddag och hade
inte en aning om vad som väntade
oss. Vad vi visste var att vi skulle vara
med i en tävling, Novemberkåsan,
men inte så mycket mer, det går nog
bra tänkte åtminstone jag.
Fredagskvällen gick åt för att
bekanta sig med en del av stadens
nationspubar, en så kallad pubrunda.
Vi började på Norrlands nation och de
flesta av oss slutade på Värmlands
nation. Under hela kvällen förnöjde vi
Uppsalas befolkning med glada
sånger och med stor uppskattning
sjöngs bl.a. klassiker som "b-sOng b
sOng" och "Här kommer det", en del
mer uppskattade än andra.
Lördag morgon gick vi upp lad
dade till tänderna på dagens tävling.
Efter en stadig frukost och en rask
morgonpromenad fick vi snällt vänta
Ä R SATT

på vår tur till första grenen: Ölhävar
stafett med bildörr. Väntan fördrevs
med saftdrickning och sopsäcksåk
ning i ganska snötäckt backe.
Hela dagen höll lekarna på och när
kvällen började nalkas var alla sam
lade i kvällens tillhåll, vi vet inte var
men vad gör det.
Sittningen började vid sjusnåret
med lite sång och mat. Kvällens meny
bestod av kyckling och potatissallad.
Sjungande, spexande, bordsskålar och
ätandet avlöste varandra fram till det
vi alla väntat på-FINALEN.
De tre bästa lagen under dagen fick
komma upp på scenen under allmänt
jubel. När vi fick reda på att finalgre
nen var limbo blev vi lite funder
samma, vem är bäst, är det han som
är kortast?
Vi kom fram till att så var icke fallet
utan Maximilian fick ta på sig ansva
ret för limbon och det gorde han med

besked. Limbokungen blev korad
samtidigt som Kåsavinnarna -98. B
Song vinner inte helt tippat hela till
ställningen och får de eftertraktade
kåsorna som ger fri bar hela kvällen.
Allt som allt blev det en helt lyckad
helg med en del vansiniga inslag, vad
innehåller t.ex. drinken diesel, varför
användes inte fuskmoroten och vil
ken tur att man har faddrar som offrar
sig även efter nollningen.
I tävlingarna deltog: Maximilian
Hermelin, Johan Malmström, Den
Mehlqvist, Rickard Norström, Sebas
tian Ritter och Mats Westerlund. Nöd
supportar / hangarounds:
vändiga
Michael Asplund, Caroline Lund
ström och Anna U ddhammar.

Rickard Norström

Det kom ett brev. . .
...till emissionen. Peter Fuks, föreläsaren i elkrets hade något att tillägga gällande sista tankenöten i nr 6
av Emissionen. Brevet lyder som följer:

I:

N r N G till elkretsproblemet i nr
6-98 sid 21.Det finns flera
alternativa lösningar. Det
elegantaste är att utgå från professorns skonummer S. Som bekant gäl
ler för professorer att S = 43 decimalt
som är ASCII kod för "+". Detta bety
der att om man adderar professorns

ankomsttid (omräknad till GMT) till
Volvons registreringsnummer (hexa
decimalt) får man ett värde som skall
ställas in på momentnyckeln. Nu kan
man dra kvadratroten ur transforma
torstationen med nämnda nyckel.
Man får ett komplext tal som skall
konjugeras, inverteras och roteras

med vinkelhastigheten omega runt
skruvmejselns axel. Projektionen på
handtaget ger direkt C och L. Lam
porna i julgransbelysningen, betrak- ,
tade som punktkällor och speglade i
Volvons motorhuv ger sedan M.

Hälsningar, Peter Fuks.
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Populärvetenskaplig artikel

Ar Tomten död ?
Il

*

Ämne: En korrekt kalkylerad och helt vetenskaplig utredning av Jultomte-fenomenet.

en Jultomte?
Som ett resultat av den
verväldigande bristen på
intresse för Jultomte-fenomenet i
större och mindre vetenskapliga fack
tidskrifter, får jag här be att få presen
tera vår egna vetenskapliga analys.
Detta är en reviderad version av före
gående års som tar hänsyn till dagens
situation. Tänk på att alla dessa fakta
har blivit noga undersökta och kalky
lerade av forskare i de fysiska veten
skaperna. Med andra ord: Inget av
detta är skitsnack. Låt oss nu börja
med vår utredning av myten bakom
Jultomten.
INNS DET

1 ) Renarna
Inga kända arter av renar kan flyga.
Men det finns över 300 000 arter av
levande organismer på denna jord
som ännu inte är kartlagda och klassi
ficerade, och trots att de flesta av
dessa är insekter eller bakterier, så
bevisar detta inte helt att det inte kan
finnas flygande renar som bara Jul
tomten har sett. Vi i forskargruppen
har dock talat med personer som var
övertygade om att detta fenomen
existerade. De sade att de hade träffat
renar som flög. Vi fick dock avskriva
deras historier sedan de berättat att
det som fick renen att flyga när de
träffade den var deras Saab.

2) Barnen
Det finns omkring 2 miljarder barn
(personer under 18 års ålder) i värl
den. Men eftersom Jultomten inte ver
kar besöka de muslimska, hinduiska,
judiska eller buddistiska barnen,
utan endast de kristna, så reducerar
det arbetsbördan till 15% av den
totala mängden barn - 378 miljoner
enligt FNs Folkmängds Referens
Byrå. Med ett medeltal på 3,2 barn per
hushåll blir det 91.8 miljoner hem
som skall besökas. Man får anta att
det finns åtminstone ett snällt barn i
varje

18

3) Tiden

Även om vi antar att en "flygande
ren", vilket vi gick igenom på punkt
ett, kan dra tio gånger den normala
vikten så kan detta jobb ej utföras av
åtta, ej heller nio renar. Det skulle
behövas 214 000 renar. Detta i sin tur
utökar den totala massan - även om vi
varken räknar med slädens egen vikt
eller Jultomtens - till 353,430 ton. Åter
som jämförelse - detta är fyra gånger
massan av slagskeppet Drottning Eli
sabeth Il.

Jultomten har 31 timmar av Jul att
arbeta med, på grund av jordens rota
tion, och man får anta att han färdas
öster-till-väster (vilket verkar logiskt).
Detta leder till 822.6 besök per
sekund. Med detta medför att för
varje hushåll med snälla barn har Jul
tomten en tusendels sekund på sig att
parkera, hoppa ur släden, komma
ned genom skorstenen, fylla eventu
ellt upphängda sockor, distribuera
resten av paketen under granen, äta
upp gröten och eventuell annan mat
som kvarlämnats, klättra tillbaka upp
genom skorstenen, ta sig upp i släden
och sedan färdas till nästa hus. Även
om man antar att alla dessa anhalter
ligger med ett jämt avstånd från var
andra, vilket vi vet icke är sant men
med anledning av våra uträkningar
approximativt tar som sant, talar vi
om en sträcka av 1,1 kilometer per
hushåll. Detta ger en total färdlängd
av 89,7 miljoner kilometer, i vilken vi
inte har medräknat anhalter som de
flesta av oss gör under en färd på 31
timmar, plus matraster etc etc. Detta
betyder att Jultomtens släde måste
färdas med en hastighet av ungefär
900 kilometer per sekund, 3000
gånger ljudets hastighet. För att göra
en jämförelse, den snabbaste farkos
ten människan någonsin tillverkat,
rymdsonden Ulysses, rör sig med den
ynkliga farten 35,7 kilometer per
sekund. En konventionell ren kan
springa, max, ungefär 25 kilometer i
timmen.

353 000 ton som färdas vid farten
av 900 kilometer per sekund orsakar
ett enormt luftmotstånd, vilket kom
mer att värma upp renarna likt ett
rymdskepp eller en meteor som kom
mer in genom jordens atmosfär. Det
främsta paret av renarna kommer att
absorbera 14.3 kvintillioner joule av
energi. Per sekund. Vardera. För att ta
det hela kortfattat, de kommer att
fatta eld nästan ögonblickligen, och
paren bakom dem kommer att gå
samma öde till mötes, samt att bedö
vande ljudbangar kommer att följa i
deras spår. Hela teamet av renar kom
mer att vara förintat inom en halv
sekund. Under tiden kommer Jultom
ten själv att bli utsatt för centrifugal
krafter 17 500,06 gånger större än
jordens gravitation. En 120 kilos jul
tomte, vilket verkar löjeväckande lite
med tanke på beskrivningarna av
hans ståtliga person, skulle tryckas
bakåt mot sätet med kraften 4 315 015
Newton.

4) Massan

Slutsats

Slädens massa är ett annat intres
sant element. Om man antar att varje
barn bara får inget mer än en medel
stor Lego-ask (500 gram), så måste
släden ändå bära 321 000 ton, vilket
inte inkluderar Jultomten själv, som
av de flesta beskrivs som mycket
överviktig. På land kan en konventio
nell ren dra ej mer än cirka 75 kilo.

Som slutsats - OM Jultomten
någonsin försökte dela ut julkappar
på Julafton...
Så är han död nu.

5) Farten

Översättning:
Magnus Grönkvist
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Emissionen 1 998
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Rösta fram 1998 års bästa omslag.
Vinn målarlåda!
Skicka röster per epost till
emission@e.kth.se innan julafton.
En målarlåda kommer att lottas ut
bland de som röstar.
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Gratis är gott!

Citya kuten nästa !
Klart du ska bli funktionär, då får du ju gå på funqgasque!

H

Jag har
i alla fall hunnit höra
den frasen ett antal
gånger de senaste månaderna och när
jag nu fick chansen att uppleva en
ÖRT DEN FÖRUT?

funqgasque live var jag inte dummare
än att jag tog den. Hur var det då,
levde den upp till alla förväntningar?
Jo, det var lekar,
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gyckel, sånger och dans som det bru
kar vara på gasquer men stämningen
var ovanligt hög, det var den. Om det
berodde på att hela kalaset var gratis
(" gratis är gott" var också en av de
första fraser man fick lära sig på
KTH) eller för att det är skoj att se
styret slita i baren hela kvällen är
svårt att säga, det var kanske en kom
bination av båda. Det kan ju också
vara så att om man nu jobbar för sek
tionen ett helt år så ser man helt
enkelt till att ha roligt när belöningen
kommer. Ja, skoj var det i alla fall och
det såg de flesta ut att hålla med mig
om.

text: Camilla
Bild: Magnus Grönkvist

Driva äck med bor erska et

QuarneVALen är tillbaka
Den 15 maj klockan 14.08 rullar återigen Quarnevalståget genom Stockholms gator.
Folkfest och VALyra som sällan skådas mer än en gång vart tredje år.
Once in a lifetime my friends. Missa inte det här! Klart DU ska vara med

Å

vA R A M E o i Quarnevalen
är enkelt. Du samhelt
lar
enkelt ihop några
av dina kamra
ter och skissar
ihop några eki
pageförslag som
ni sedan lämnar
in. Det kan vara
en god ide att
lämna in flera för
slag eftersom det
lätt kan bli hård kon
kurrens och endast de
bästa ekipagen kommer
med. Sedan, när ni väl är
uttagna till 1999 års Quarne
valståg, kan ni luta er tillbaka och låta
. Q-Arne fixa fram det byggnadsmate
rial som ni har specificerat att ni behö
ver. Det enda du behöver göra innan
ni kan börja bygga ert ekipage är att
sälja en låda BRUX.
Ekipagen kan vara allt från fantasi
fulla tekniska lösningar på
kända eller okända pro
blem till samhällskritiska
budskap. T änk på att tåget
även är till för åskådarna
och att de gärna vill att tåget
T
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ska vara roligt och lättfattligt.
Dessutom kommer det att delas ut
ett pris på 10 000 kronor av rektorn för ekipaget "Bästa tek
niska lösning". Vinnaren
får också ett finfint diplom
som kan pryda ett framtida
kontor. Tänk på det.
Börja fiffa på förslag
redan idag!
Ett av arrangemangen som
anordnas i samband med Quar
nevalen under våren är MelodifestiVALen, som kommer att gå av
stapeln den 19 februari. Under denna
festliga tillställning kommer Stock
holms musikaliska talanger att visa
upp sig för en förstummad publik för
att sedan bli berömda av en kändis
jury.
Självklart
kommer
också de bästa bidragen att
komma med på 1999 års
stora musikhändelse: Quar-

Datum

Händelse

19 december Q-tentapub
Sista inlämnindsdag
1 februari
för demokassett till
MelodifestiVALen
1 7 februari
Ritpub
19 februari
MelodifestiVALen
24 februari
Sista inlämningsdag
för ekipageförslag.
19 mars
Presentationspub av
antagna förslag
21 april
BRUX-släpp
Byggstart
8 maj
8-14 maj
Byggvecka med öltält,
jippon och skojsigheter
15 maj
Dagen Quarneval och
slutfest
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neVALsCD:n som kommer att ges ut
under våren.

Skriv ett bidrag till
MelodifestiVALen

Du kan också vara med. Allt du behö
ver göra är att skriva en låt och lämna
in en demokassett till JippoC Urban
Larsson senast den 1 februari. Dock
finns några krav på låten. Nämligen
att den ska vara ca. 3 minuter lång
samt att melodi och text är nyskriven.
Dessutom ska texten innehålla orden
"Quarneval" och "15 maj" . Förutom
ovanstående gäller att minst en i ban-

det ska v<1ra SSCO-ansluten och att
ingen i bandet är STIM-ansluten.
Har du några frågor eller bara vill
snack lite så kan du kontakta Urban
på Q-rummet, tel. 10 20 18, eller
skicka ett e-mail till quarneva
len@m.kth.se.

Quarnevalen
Besök oss på:
www.quarnevalen.nu
Ring:
Q-rummet: 102018
Maila:
quarnevalen@m.kth.se

Q. Arne Valen hälsar på Qungen
En viktig sak när man ska ha skoj är att bjuda in roliga människor att ha skoj med . . .

E

KULEN
H Ö S T D A G kom
HMS Kung Carl Gustav XVI
för att hälsa på sina vänner i
Q-staben. Vi hade order från Q.Arne
att bära högtidsdräkt och uppträda
hövligt.
- Inga problem sade vi och började
genast med att förbättra vår personN

liga hygien, för att inte skrämma
Kungen. Tåggeneralen vägrade dock
att klippa av sig guldlockarna och
Arne blev genast förgrymmad.
- Jag går på dan sa Tågis då och såg
sur ut.
- Hellre för mycket hår än sura
miner brast Arne ut och så var alla

vänner igen. Tågis ansade dock skäg
get lite, för att inte verka helt tjock
skallig.
Q- frackarna skickades på kemtvätt
för att sedan kunna strykas av Gene
ralen. Han blev dock bestört när han
upptäckte att stärkelsen bara räckte
till två skjortbröst.
- Jag får väl sitta på rummet och
göra Arne sällskap snyftade han.
- Ja, det blir bra sa vi andra och
satte av för att bjuda in Sveriges stats
överhuvud till Sveriges största stu
dentarrangemang, QuarneVALen den
15 maj. Kung Carl sken upp som en
sol när han fick se sina gamla vänner.
Inbjudan togs emot inlindad i en tur
kos damstrumpa.
- Va bra! brast kungen ut. Den kan
jag ge till Silvia i julklapp! HMS pas
sade också på att inviga KTH:s nya
VR kub när han ändå var på skolan.
Sen åkte han hem till slottet för att
läsa BRUXanvisningen. Vi vimsade
till Q-rummet för att retas med Gene
ralen och lämna rapport till Q.Arne
Valen.

Qramar från BRUXis
Quarnevalsgeneralerna Johan och Larsa överlämnar en inbjudan att
deltaga i Quarnevalen till kungen. Inlindad i en turkos damstrumpa
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Du .,fattar vad det handlar om

Klart som korvspad !
Undrar om folk vet vad som händer omkring
dem eller om alla isolerar sig så som det verkar ?

D

K Ä N N S L I T E underligt
att folk inte har fattat vad
det handlar om. T änk att
de inte kan se längre än vad deras
näsor räcker.
ET

Se längre

Nej, då. Det är bara gnäll och klago
mål. Det gäller ju att försöka att skapa
ett längre perspektiv på det hela och
försöka att se en djupare mening med
det som skett under året.
Vi har ju trots allt varit i centrum
för europas blickar med Stockholm
som kulturhuvudstad -98.

Året som gått

Nog har det varit en del rabalder och
hetsjakt. T änk bara på "knarkbåten",
köttutställningen, fåglarna i burarna,
bildutställningen som framställde
Jesus som homosexuell m fl stora tid
ningsrubriker.
Tidningar och folk gapade och
tyckte att det i mångt och mycket var
osmakligt. Men för fasen det är ju
bara konst.

SL

Samma sak med alla de bekymmer
som har rört SLs alla förseningar, strul
med det nya signalsystemet, total
stopp i trafiken m m.
Det har blivit någon av en vardag i
tunnelbanan att höra den välbekanta
pling-plongen, följt av: -"Trafikant
meddelande! P g a tidigare stopp i
trafiken har vi kraftiga förseningar i
trafiken ... "
Detta har lett till att folk har klagat i
TV, skickat insändare till tidningar
och då kanske främst Metro. Men SL
har gjort så gott de kan.

Stockholm - en schweizerost

En annan sak som upprört folk under
hela året är att hela Stockholm mest
liknat en schweizerost, om man ser
till alla de repartioner av vägbanor,
byte av rör och ledningar, omisolering
av vägbanor, uppgrävning på nytt för
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att man glömde ett rör sedan förra
bytet O S V.
P g a detta har det blivit köer och
förseningar för såväl den vanliga tra
fiken som den kollektiva.

Det tog ett litet tag

Ofta hör man folk klaga på allt detta
när man är ute och rör sig på stan. De
har alltså inte förstått vad det handlar
om.
Jag skall väl faktiskt erkänna det
själv att det tog ett tag för mig att för
stå och komma till insikt om att det
faktiskt finns en djupare mening om
man ser det hela på lite distans.
Allt som skett detta år är knutet till
kulturhuvudstadsåret, så det är väl
självklart att hela SLs signalsystem,
Stockholms gator, förseningar och
annat otyg egentligen inte är så
hemskt som det verkar.

En installation

Jag tror nämligen att allt detta är en
ofantlig installation, d v s hela Stock
holm är ett konstverk och att vi visar
upp det som det faktiskt är.
En form av ett konstverk i realtid.
Tack SL och alla andra som deltagit i
att vidga våra vyer och visat vad som
är riktig konst

Uffe Kalla

Var ska man börja?
Trombonarklubb, syjunta, bowling
gäng Det finns en triljon små trevliga
föreningar att vika sin dyrbara fritid
åt som student. Men det är bara en
som borde vara obligatorisk för alla
nämligen KTHm. Vi kallar inte till
några ölhävartävlingar eller wet T
shirt kvällar, men du får ett nyhets
blad och ibland blir det glögg.
Vad är det jag värvar folk till då? Jo.
KTHm som är skolans miljöförening.
Vårt närmaste projekt är att få ner el-,
värme- och vattenförbrukningen i
KTHs lokaler, genom att få hyresvär
den att skilja elräkningen från hyran.
Detta skulle göra det ekonomiskt lön
samt att spara energi och det är väl
digt bra för miljön.
Men såna här påtryckningar och
försök till förändring går så oändligt
mycket lättare ju fler man är. Därför
tycker vi i KTHm att femtio kronor av
ditt nästa studiebidrag ska sättas in på
pgnr 646 35 22-0 tillsammans med
namn, tfn, adress, epost, sektion och
inskrivningsår så blir du också en del
av näbbstövelgänget på KTH. (Man
måste ha näbbstövlar för att kunna
vara med i en miljöförening. Jag lovar,
jag har såna själv. De råkar bara vara
väldigt lika Dr. Martens)
Hemsida: www.ima.kth.se I kthm
Pgnr: 646 35 22-0

Ordförande och den som svarar
på alla frågor: Ulrik Karlsson
f94-uka@nada.kth.se
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Hos oss kan Ni få dagens
husmanskost serverad
Vardagar 10 - 23
Helgdagar 11 - 24
Maten kostar 45:- - 68:Du kan välj a på fem
olika rätter där måltids
dryck, smör, bröd, sallad
och kaffe ingår.

Välkommen till

Restaurang

Babylon
Chef du restaurant:
Stamenko
Ni hittar oss på
Körsbärsvägen 1
Hotell Arcadia
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Strå lande J u l

Snart är julen här! Snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. Har du varit snäll i år eller kommer
tomten att ignorera dig? Tillhör du den stora skaran av sena julklappshandlare? Var inte rädd. Här
kommer råden som gör handlandet till ett rent nöje.

S

Å

KOMMER

DÅ JULEN

MED

julgranar,
luciafirande
pepparkako1�
och allt annat som hör till.
Julen är ju omsvärmad av traditioner. En tradition som jag och min
mamma håller stenhårt på är att
dagen före julafton titta på Beatrix
Potters förtrollande värld. Beatrix
Potter var en barnboksförfattare som
också illustrerade sina sagor med
djur. Själva programmet är en balett
uppsättning inspirerad av hennes bil
der. Av någon anledning tilltalar detta
inte resten av familjen.
Sedan är det julklappar som hägrar.
Kan man någonsin bli för gammal för
julklappar? Inte jag i alla fall. Ända
sen jag insåg att farbrodern bakom
skägget var någon jag kände mycket
väl så har jag knappast kunnat bärga
mig inför julklappsutdelningen. Visst,
man har blivit lite mer kontrollerad
och lugn med åren.
Varför måste det bli så? Vart tog
den där känslan av sanslös glädje som
infann sig på julaftonsmorgon
vägen? Jag vill ha den tillbaka! Den
kan gärna få komma varje morgon
och inte bara dagen efter den sista
tentan. Det finns heller inte mycket
som överträffar känslan av att trippa
upp på morgonen och blicka ut över
en värld i gnistrande vitt. Så tyst och
stilla.
För övrigt är jag som så många
andra i min omgivning just nu drab
bad av TET-ångest. Alla frågor som
rör TET:en besvaras med ett leende
och en valfri "goddag yxskaft" -replik.
Ja visst. Det är den berömda strutstak
tiken som gör sitt inträde. Aldrig har
väl stoppa huvudet i sanden varit så
populärt som nu. Dock är jag glad.
Jag myser i värmen hemma när det är
T O M T E N N I S S A R,

kallt och ogästvänligt ute. Att gå
utanför dörren kan liknas vid ett upp
drag i bästa James Bond- stil. Kolla
utrustningen noga innan ni planerar
avfärd. Säkra eventuella läckor i hals
området och gå aldrig, jag upprepar,
aldrig ut utan vantar. Det är aldrig kul
att få reumatism i förtid. Förresten,
när är det kul att få reumatism? Raskt
vidare till det mest
uppskattade momen
tet i juletider.
Julklappsinhandlingen. Nå,
finns
det
som
i god
tid när det
· > gäller
jul
klappar?
Egentligen
blir jag lite
putt på människor som lyckas handla
julklappar i tid och posta julkorten på
av Posten förordat datum. Jag anser
att dessa människor har missuppfat
tat det hela.
Det är ju faktiskt lite av en utma
ning att ge sig ut tillsammans med
alla andra. En sport som är till för att
utövas och naturligtvis vinnas.
Inför denna säsong har jag legat i
hårdträning vid ett av de många trä
ningslägrena som finns i stan. Det är
bara att söka upp ett lämpligt varu
hus. Gärna mitt i city. Därefter ger
man sig ut på en liten rekognoserings
runda. Det är här man märker ut
dolda trappor, nödutgångar, små gen
vägar till kassorna och annat som är
av vikt för att komma i ledning. Man
gör en liten notering eller spar den
viktiga informationen på lämplig
hårddisk.

Startskottet går i allmänhet någon
dag före julafton och ju närmare julaf
ton desto mer bonuspoäng för extra
våghalsighet och kämparanda. Klara,
färdiga, gå! Då är man iväg och man
gläds över att det kommer att bli lika
hemskt som förra året. Trängseln är
ett faktum precis som malariamyg
gorna i öknen och att gnälla över
sådana petitesser kommer inte att
leda någon vart.
Det är nu man använder sig av den
tidigare insamlade informationen.
Man kryssar genom trappor, gångar
och uppstoppade jultomtar för att
kasta sig över den eftertraktade jul
klappen. När man sedan ska betala
får man inga poäng för artighet. Fram
med de vassa armbågarna och låt dig
inte blidkas av gamla damer med rul
lator. Dessa kan man i smyg ge en
skjuts i nödtrappornas riktning.
Bitska kommentarer lär som alltid
vid dessa tillfällen stå som spön i
backen. Låt de rinna av och håll adre
nalinhalten under kontroll. Det är ald
rig bra att bli uppretad och bruka
våld. Förutom att detta ger minuspo
äng kommer du förmodligen att bli
avstängd från arenan och därmed dis
kvalificerad.
Dock är det allmänt accepterat med
lite nyp och knuffar som kan driva
motspelarna till vansinne. När du
sedan har betalat för pannkaksmaski
nen eller vad som rankats som årets
julklapp så kan du unna dig en stolt
känsla av att ha uträttat något och
lämna slagfältet bakom dig. Återigen
har du intagit tronen av de rutinerade
shopparna. Från mig till er alla: En
riktigt GOD JUL!

Alexandra
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Professiona l
development

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

We give you the tools for professional development,
but you create your own future !
Ko n t a kta :
j e p p e . st r a m b e c k @ a t l a s c o pc o . c o m
fred ri k . m o l l e r @ a t l a sc o pco . c o m

