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>>Trainee? <<

Mer information hittar du på vår hemsida eller kontakta:
Traineeprogram i Ludvika för civilingenjörer: ann-katrine.andersson@se.abb.com
Traineeprogram i Västerås för civilingenjörer, civilekonomer, tekn. doktorer:
1ngela.rn.olsson@se.abb.corn eller carolyn.jot1nsen@se.abb.com
Traineeprogram i Västerås för Human Resources: vivianne.kaneberg@se.abl).corn
Komplett ansökan med meritförteckning och betyg skickas till:
ABB Support AB, Att: Ann-Katrine Andersson, Trainee, 771 80 Ludvika.
ABB Support AB, Trainee , 721 83 Västerås.
Högskoleingenjörsprogrammet: Intagning sker i mars år 2000.
Se hemsidan för mer information

www.abb.se/academic

Många är kallade, men få är utvalda
Tänk om man satt med facit i hand och i förtid

vi också ger mycket tillbaka till. Från den första

En stimulerande arbetsmiljö där du känner att

visste vilka möten som formar framtiden. Det är

dagen blir du tillsvidareanställd, vi ordnar

du utvecklas och kan påverka verksamheten till

förstås omöjligt. Men om du ändå visste, skul

bostad om så behövs och finansierar självklart

den dag du vill ta nästa steg och hitta nya

le du då ta chansen att påverka och lyssna? Vi

dina f!yttkosmader. Väl på plats kommer du att

utmaningar. Något som underlättas av de kon

kan inte lova dig ett eget kapitel i historieböck

praktisera på olika bolag både i Sverige och

takter du knutit under din trainee- och yrkes

erna men som trainee kan vi erbjuda dig chan

utomlands. Praktik som varvas med studie

verksamma tid hos oss.

sen att forma morgondagens ABB. Nu när du

besök, seminarier, språkkurser och utvecklings

vet att historia kommer att skrivas och bordet

samtal. Vilka bolag och var praktiken ska

ABBs traineeprogram kanske inte passar alla,

är dukat, ska vi duka för en till?

genomföras bestämmer du själv till stor del

men vi har aldrig sagt att det är lätt att forma

med stöd av din programansvarige. Varierande

framtiden. Många är kallade, men fa är utvalda.

Många söker sig till oss men endast ett fatal blir

arbetsuppgifter tillsammans med trevliga

Sista ansökningsdag 22 oktober.

antagna. En liten och för oss viktig grupp av

arbetskamrater kommer att hjälpa dig att hitta

individer som vi ställer höga krav på men som

det arbetsområde du passar bäst inom.

jl 1111
,.,1,1,

Foto: Magnus Grdnkvist

För fler QuarneVALsbilder se:
www.quarnevalen.nu, klicka på "Bildarkivet"
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Framsida ..
Quarneval ......... .
Redsida och innehåll .
OrdfOrd.
SNOOrd ......
Euroavia .....
Märkestäfvlan.
Sektionskontakt.
Gurkagasque
Styrelsen ..
Elogen ......
Esquadern ...
Röd september
Join us! ......
Nostradamus
Kåren .......
Jazz&Blues ..
Roffe Wickström
SRKB ..........
loS............
Nästan sista sidan.
Vattenfestivalen ..

Så har då hösten kommit och allt
som hör därtill ...
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HAR PR ECIS öppnat hös
tens första Emissionen. Jag
hoppas och tror att såväl ni
som kommer tillbaka efter ett välförtjänt sommarlov I några veckor ute i
arbetslivet som ni nyantagna hittar
något som roar och intresserar er i
detta nummer. För vad kan väl vara
bättre när man behöver samla krafter
för att bedriva akademiska studier på
KTH än att krypa upp i en varm fåtölj
och öppna senaste numret av Emissi
onen när höstrusket yr utanför fönst
ret?
Naturligtvis är jag säker på att även
ni som inte tillhör ovan nämnda kate
gorier kommer att finna tidningen
lika intressant. Emissionen är minst
lika kraftgivande när man ska ta en
paus i arbetet eller samla krafter för
att bedriva andra akademiska studier.
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Baksida
Ericsson - Du tänker...

Chefemitteuse och
ansvarig utgivare
Marielle Mähl
070 - 897 06 84
che.

Emitteuser
Alexandra Bergman
661 30 47
e97 _abe,
Camilla Bernadt
e98_cbe,
621 01 73

Emitteurer
Magnus Almkvist
e96_alm,
0740 - 18 62 95
Fredrik Arnerup
e97_lar,
560 428 35
Magnus Erixon
erixon,
570 34 43
Magnus Grönkvist
e98_mag,
070 - 493 67 78
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ANNONSÖRER I DETIA NUMMER

ABB..................
Scribofont ............
L. M. Ericsson Telefon AB

Marielle, che

Utgivningsdatum
990924
Adress
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress
Osquars backe 12
Telefon
08 - 21 31 18
E-mail
emission@e.kth.se
www
http://www.e.kth.se/esekVorg/
emission/
Tryck
447 30 20
PP Print AB
Upplaga
1.000 exemplar
Nästa manusstopp
991004
Framsida
Bild av Fredrik Arnerup
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Joar Jacobsson
e95_jja,
91 97 36
Rasmus Kaj
kaj,
656 92 02
Ulf Kalla
e97_uka
Fredrik Lilieblad
600 27 92
e96_fli,
Jonas Linden
e96_jol
612 14 70
Olof Lindqvist
34 04 16
e92_oli,
Roland Mattsson
e96_rma
Rickard Norström
e98_rno,
070 - 554 23 75
Johan Sjögren
604 78 21
e95_jsj,
UlfWallentin
583 528 07
e93_uwa,

Hur lämnar man in
manus?
Emissionen är Elektrosek
tionens tidning. Den finns till
för att täcka sektionens verk
samhet samt att förmedla
information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
DU SOM SEKTIONSMED
LEM är välkommen med dina
bidrag till tidningen. Allt
material skall vara redaktio
nen tillhanda senast på dagen
för manusstopp.
Lägg en textfil, skriven i
exempelvis emacs, i ditt
Public-katalog och skicka ett
mail till oss och berätta vad
filen heter. Vi har dock begrän
sade möjligheter att bearbeta
texter i Word, Mac, Write,
Pagemaker och dylika format.
En ren textfil är smidigast.

Foton vill vi helst ha i form
av fotonegativer. Då kan vi
nämligen scanna dem till den
upplösning och det format vi
vill ha. Dessa lämnas lämpli
gen direkt till en emitteu.r.
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
ideier är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
Emissionen kan inte på
något vis garantera att inläm
nat material återbördas till
ägaren.
I Emissionen gjorda utta
landen är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck
för Elektrosektionens stånd
punkt.

2-3
.31
.32

Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.
Emissionen kommer inte
att ta upp allmänpolitiska frii
gor. Detta har sin grund i att
tidningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor. Vad
gäller nationellt studerandere
levanta politiska frågor, är
Emissionen dock öppen för
det mesta!

Emissionen
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... ordförande har ordet...
;,

Välkommen ettan!
Hoppas konverteringen gick bra.

E

MYCKE T vedermödor
och
tappert
kämpande
känns det väldigt bra att
kunna hälsa er nyantagna välkommen till sektionen på riktigt. Aldrig
har väl en ordförande med mer stolt
het i rösten kunnat säga att: -Det här
är riktiga elektriker! Millenniets sista
årskull har slagit alla rekord i att visa
framfötterna och ta för sig av vad som
har erbjudits under mottagningen!
Jag hoppas att alla har haft en rolig tid
och att ni nu är laddade för att på all
var ta er an livet och studierna på
Elektro.
FTE R

TACK!

Jag vill rikta ett stort tack till alla
som har varit med och gjort den här
mottagningen till vad den har blivit.
Faddrar, skaendare och alla andra
som på något sätt har hjälpt till. All
ting har fungerat långt över mina för
väntningar. Framför allt vill jag
uppmärksamma Eva, Sussie, Chris
tian och Klas som har gjort ett enastå
ende arbete! Tack, tack, tack!

)

känna några härifån också. Kanske
någon som kan visa vägen till V22
eller Brasilien.
Varmt välkommna!

'

\
\

DET HÄR ÄR BARA BÖRJAN

De allra flesta av er som nu kom
mer som nya till sektionen har en
rolig tid bakom er under nOllningen/
västeråstiden. Sluta inte ha roligt!
Det ni har sett är bara det yttre av
sektionen, ett skådespel för att ge er
en bra start. Nu har ni chansen att ta
del av sektionens verkliga jag.
Utnyttja sektionen och se till att göra
någonting bra av er resterande tid här
på Elektro.

Supraledaren på semester

NYA PÅ CAMPUS

Det är inte bara ettan som är ny här
på campus. Alla ni västeråsare som
nu har börjat ert tredje år hoppas jag
har fått en bra start på er tid här i
Stockholm. Vidga vyerna och lär
känna oss stockholmselektrier. Det är
väldigt lätt att falla tillbaka på gamla
vänner men det ger så mycket att lära

Petter Flodström
Ordförande Konglig
Elektrosektionen

Kårhusinvigning den 29 oktober
med Kungen och efterföljande bankett på kvällen
och dagen efter den 30 oktober
då, då ska vi festa in Kårhuset.
Som bara den!
invigning@ths.kth.se
Folke Anger
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Nu börjar det!
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Elektros studienämnd är den mötesplats för oss e-teknologer där vi kan vädra
våra åsikter om utbildningen och genomföra förändringar.

N

u

HAR FAMILJEN Elektro
fått påökt för 89:e gången i
följd. Jag vill passa på att
återigen hälsa Dig välkommen hit till
teknis. Jag är säker på att de fem år du
har framför dig kommer vara de bästa
i ditt liv. Dessa fem år kommer inte
präglas av enbart studier, utan du får
chansen att delta i de sidoaktiviteter,
som gör Elektrosektionen. Du har för
modligen redan stött på en hel del
genom nOllningen, och jag lovar att
det kommer att vara lika roligt i fort
sättningen.

utvärderar kurserna, eller ta en min
dre betungande del av ESNs arbete:
att sitta med i en kursnämnd. Kurs
nämnden utvärderar och samtalar
med föreläsaren om hur teknologerna
tycker att kursen fungerat, utifrån
enkäter som kursnämnden delat ut.
Detta leder ofta till att sånt som fung
erar dåligt förbättras. I längden ger
det oss ett gott rykte på arbetsmark
naden om alla är medvetna om att
civilingenjörsutbildningen i elektro
teknik inte är statisk och bara blir
bättre och bättre och...
Det hänger på oss studenter att för
ändra utbildningen, eftersom de insti
tutioner som ger kurserna inte
självklart ser bristerna. Vi blir ju
direkt drabbade av en dålig föreläsare
eller dåligt kursmaterial.

Studienämnden är viktig

En av de viktigaste delarna i studi
erna och din utbildning här på KTH,
vilket signifikant skiljer sig från gym
nasiet o dyl, är att du som student
eller snarare vi som studenter har
möjlighet att förändra. Här lyssnar de
ansvariga på oss studenter när vi
påtalar fel och brister. Och jag lovar:
de finns (bristerna, alltså). Hur påver
kar man då, frågar du dig? Jo, i Elekt
rosektionens studienämnd (ESN). Här
träffas vi e-teknologer regelbundet i
Tolvan över en middag och tar upp
nyheter som rör utbildningen, disku
terar och debatterar saker vi tycker
illa om eller vill genomföra, om det så
är vem som skall bli årets lärare eller
hur tentamen i en fysikkurs skall
genomföras. "Som en röst står vi
starka!", kan låta väldigt historiskt
och klyschigt, men det är sant. Vem
för då fram åsikterna som kommer
upp i studienämnden? Det gör jag.

Vem är jag?

Jag är Studienämndens ordförande
(SNO) och heter Patrick Strang. Jag är
född 1979, bor i Tullinge och började
här 1997 och har inte ångrat det en

SNO in action. ..
sekund. Vad gör SNO förutom att
leda arbetet i studienämnden? Jag
träffar regelbundet SNOarna från
andra sektioner i utbildningsrådet
hos studentkåren, och vi diskuterar
det som kommer upp på studie
nämndsmötena. Dessutom sitter jag
som ledamot i kårfullmäktige, stu
dentkårens högsta beslutande organ
Qämför sveriges riksdag), och i styrel
sen på sektionen.

Vilka får vara med i studie
nämnden?

Alla får självklart vara med, faktum är
att det är ni teknologer som är studie
nämnden. Du är självklart välkom
men som deltagare och har chansen
att vädra din åsikt, men du kan även
få förtroendeuppdrag i ESN och vara
teknologrepresentant i en institutions
styrelse; sköta ESNs hemsida; vara
den som anordnar kursnämnder, som

Möte

Jag hoppas ni alla deltar i den process
som gör oss till riktigt bra civilingen
jörer om några år.
ESN har som sagt regelbundna
möten dit alla e-teknologer är väl
komna. På torsdagen den 30 septem
ber är det dags och då är särskilt
e99:orna extra varmt välkomna. Det
bjuds på gratis mat och du får chans
att ställa frågor om allt som rör
utbildningen och ESN. Tänk på att nu
har Du chans att vara med och
påverka - pröva på och jag lovar att
du kommer inte att ångra det!
Har du några frågor i övrigt, så kan
du
alltid
maila
mig
på
<sno@e.kth.se>.
Till er nyantagna: satsa järnet från
början - det betalar sig i längden.

Patrick Strang
- ordförande i Elektrosektionens
studienämnd
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Ett par sm å ord på vägen...
Tycker ettan om flygplan?
Då är ettan mycket välkommen till
Euroavia Stockholm, föreningen för
alla teknologer som på något sätt är
flygintresserade. Det kan gälla såväl
flyguppvisningar som aerodynamik,
modellflyg som "planespotting".
Euroavia ordnar studiebesök hos
intressanta företag, arrangerar före
drag med kunniga föreläsare och
besöker flygdagar både i närområdet
och längre bort.
Den senaste tiden har vi till exem
pel besökt SAAB, Volvo Aero Engine,
Rymdbolaget och Polisflyget. Vi har
också arrangerat föreläsningar om
flygplansprojekt på KTH, hypermo-

MÄRKESTÄVLING !
På maj-SM röstade vi igenom att
hattifnattarna i egenskap av att
vara vita och elektriska skulle bli
sektionens maskot. Vi beslutade
också att det skulle utlysas en täv
ling om utformning av ett märke

Bästa E-teknolog
Jag heter Håkan Löfgren och bör
jade på Elektro 1 995. 1 997 satt j ag
som kassör i E-sektionens styrelse
och 1 998 var jag ordförande å
Konglig Elektrosektionen. Från
första juli i år är jag Tekniska
Högskolans Studentkårs ord
förande.
Detta är ett heltidsjobb och under
året kommer jag att jobba med
frågor som berör er studenter på
KTH.
Detta verksamhetsår har vi börjat
med sektionskontakter. Detta in-

8

derna pulsjetmotorer och ryskt strids
flyg för att nämna något.
Euroavia Stockholm är inte bara en
kårförening, vi är dessutom en under
avdelning till den internationella för
European
eningen
Euroavia

Association of Aerospace Students,
som är en sammanslutning av flygin
tresserade studenter över hela
Europa. Som medlem har du möjlig
het att delta i kongresser och "Fly
in:s" över hela kontinenten.
Intresserad? Dyk upp på vårt intro
möte i september, titta in på vår hems
ida eller hör av dig via mail.

V älkommen!
euroavia@t.kth.se
http: I I www.t.kth.se I euroavia

med maskoten. Nu har du chansen
att ge ditt bidrag !

Sista inlämningsdag är 15:e okto
ber.

Rita en skojig märkesmall, antin
gen på data eller scanna in den och
maila
den
till
mig
på
e98_ean @e.kth.se

Därefter kommer förslagen att sät
tas upp i 12:an för omröstning.

nebär att en person i kårstyrelsen
får två eller fler sektioner som
denna ska vara sektionskontakt
för. Denna sektionskontakt skall
utgöra en länk mellan kåren och
sektionen, bidra till att informa
tion lättare byts mellan sektion
och kår, minska avståndet mellan
kår och sektion och vara en
naturlig kontaktperson om du som
sektionsmedlem har några frågor
om kåren eller andra saker du vill
dryfta med kårstyrelsen.

Hör gärna av dig till mig via epost
eller telefon eller kom till Kårhu
set Nymble !

Förhoppningsvis kommer du att se
mig ofta i 1 2an och jag hoppas att
ofta få ta del av er verksamhet på
sektionen.

//Eder Öfvrig, Elin

Jag önskar dig en trevlig höst

Håkan Löfgren, ordförande
THS
ordf@ths.kth.se
08-790 98 84
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Gurquagask!
Eh . . . Vänta nu . . . Hur stavas det ?

V

(-orne),
Cucumberus Imbecillus, äro
mycket märkliga grönsaker.
De växa enbart i den bördiga myllan å
Västerås, och de blomma endast en
gång per år. V ästeråsgurkorne äro
mycket känsliga, och på det att de
icke skola förfaras måste de omedel
bart efter plockningen konserveras i
kopiösa mängder sprit. När skördeti
den närmar sig gå så Västeråsarne
(Arositus Vulgus) man ur huse för att
skörda dyrgriparna. Detta måste
göras kvickt, ehuru V ästeråsgur
korne annars ofelbart falla offer för
(Elektrikus
Västeråsteknologerna,
Supremus Tjosan ), ett flocklevande
skadedjur som fått smak för godbiten.
Huruvida V ästeråsteknologerna äro
ute efter det läckra fruktköttet, eller
bara spriten i vilken detsamma kon
serverats, är ännu okänt för vetenska
V ästeråsteknologerna,
pen.
en
undergrupp av E-Osquar (Elektrikus
Supremus), kännas lätt igen på sin vita
päls, som med åren såväl gulnar som
utvecklar färgglada fläckar. Från V.s
huvud växer även en mörk tofs, på
vilken den skarpsynte kan observera
vita ringar, i antal varierande från en
till femton.
V. äro nattlevande, men äro allra
aktivast i skymningen, då dessas hesa
skrän eka genom hela V ästerås. Dyg
nets ljusa timmar tillbringa V. i halv
dvala å Mälardalens Högskola.
Huruvida V. föröka sig genom del
ning eller genom att para sig är ännu
okänt för vetenskapen. Det senare
förefaller dock föga troligt, enär prak
tiskt taget alla observerade exemplar
av V. förefalla vara hannar. Dock ses
V. varje höst stolt vallande sina
nykläckta ungar.
Dessa stanna i boet i två år och
flytta därefter österut, men återvända
varje år tidigt i maj månad, lagom till
Västeråsgurkeskörden, den så kal
lade Gurkagasquen.
-Encyclopedia Alcoholica (1 999)
A S T E R Å S G U R KAN

Jaha, så du är intresserad av V äs
terås i allmänhet och senaste Gurka
gasquen i synnerhet? Tja, "Därom kan
jag ge besked, om Osquar vill, ty jag
var med", som Runeberg inte
uttryckte saken.
Till Gurkagasque åkes vanligen
buss. Tidigt på morgonen samlades
de tappraste av de tappra vid Elektros
borggård, och besteg en nyfångad
buss för att rida mot västerås.
Den här gången fick vi åka ända
fram till Mälardalens Högskola. (Nos
talgichock, snyft) Där delade vi upp
oss i grupper, och gav oss iväg på
äventyr. På studiebesök till ABB, när
mare bestämt.
Där förevisades diverse underverk
av modern teknologi och ingenjörs
konst, vilka jag inte kan gå in närmare
på, eftersom tidningen kan falla i kon
kurrenters händer. Men imponerande
var det!
Därefter följde en smaskig lunch,
och sedan begav vi oss till en liten
park "Någonstans i Västerås". Där
möttes vi av våra gamla vänner V äs
teråsteknologerna... Detaljerna i vårt
återseende är enbart förbehållna V äs
terås-Elektro från förr och nu, samt
det tappra fåtal stockholmare som
vågade sig på denna långa och farliga
resa med oss. Efter en alltför kort
stund begav vi oss så till en teater, där
våra omtänksamma värdar hade lad
dat upp ett Dalaspex till vår ära! OJ!!
Spexet hade något så ovanligt som
kvinnliga dansare. Traditionsbrott?
Spexet överraskade Osquar, men
Osquar överraskade även Spexet.
Från Stockholm hade nämligen med
tagits en livs levande sufflör, vilkens
änglalika stämma försynt kom med
förlag till repliker vid minsta tvekan
från aktörerna.
Spexet handlade om General Cus
ter och Sitting Bull. Lärorikt och
intressant, och bara en aning historie
revisionistiskt.
Efter spexet var det så dags för
(trumvirvel...) SITTNINGEN! Mat åts,

dryck flödade, polska visor gengöd i
lokalen ... Och svenska visor med, för
den delen. Speciellt framfördes en
visa om CSN, alla teknologers Farbror
Joakim. För att inte tala om när Spexet
rockade loss. Åh, vilken fest!
Efter sittningen var det så dags för...
Efterköret! Högst uppe i Mälardalens
Kårhus finns en liten pub kallad
Elvan. V ästerås-Elektros alldeles
egen lilla bunker. Där kan man känna
sig trygg! Och oj, vilket efterkör det
blev. Ölflaskor tömdes eller åts råa, i
soffgrupperna diskuterades univer
sums mysterier, i kaffebryggaren
kokades nudlar, på golvet dansades
till allt utom "Barbie girl" (för SÅ
fulla var vi inte!)
Under kvällens lopp droppade
tyvärr folk av, så fram på morgon
kvisten var vi bara en tapper liten
skara kvar. Och, tja, vissa hanterade
väl påfrestningarna med större vär
dighet än andra. När slutligen solen
gick upp, och en av festdeltagarna
utlöste stor besvikelse genom att inte
spricka likt trollen i Peer Gynt, bör
jade det bli dags att knyta ihop ögon
locken under hakan och nicka till.
Till sist gick den sista Vanliga Män
niskan, och Festeliten kunde unna sig
frukost. På vägen till McDonalds pas
serades Fiskdammen, Mälardalens
samlingspunkt, fontän och ölkyl. De
tuffare av festdeltagarna kastade sig
glatt i vattnet bland hajar och sovje
tiska atomubåtar. Kvar på kanten stod
dock er trogne korrespondent, till ing
ens förvåning. När simmerskorna
hade fiskats upp, och fossingarna sol
torkats, var det så dags att leta upp ett
visst hamburgerhak.
Som givetvis inte hade öppnat än.
SKANDAL!! Men efter flera långa
minuters tålmodig väntan fick vi så
komma in, och så fick vi då vår efter
längtade frukost. Mmmmmmmm ...
Vilken Gasque! Men vänta lite. Var
fanns Gurkan?

Text: Johan Sj
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Tolv tol�edelar av Styret

Vi fi n ns ti l l för d IQ
I

Det är vi som är Konglig Elektrosektionens styrelse.
Kom till oss om du undrar över något eller vill bjuda på kakor.
Ordförande

min hjälp har jag Tolveriet som är ett
gäng på cirka 10 personer. Är det
några frågor om 12 :an eller om
någonting har gått sönder är det bara
att maila till tolvan@e.kth.se.

Sture

Jag heter Petter Flodström och är
ordförande. Som ordförande är det
jag som ska hålla ordning på alla i sty
relsen och med andra ord hålla ord
ning på hela sektionen. Om det är
någonting du undrar, vad som helst,
eller har om du har några åsikter om
sektionen, och inte vet vem du ska
vända dig till så går det alltid bra att
prata med mig. Kan jag inte hjälpa dig
så vet jag definitivt vem som kan göra
det.

Edward Wallquist
Hej jag kallas Sture och är Sture på
Elektro. Jag sitter med i sektionens
styrelse och fattar en massa kloka
beslut. Dessutom ansvarar jag för stu
diemiljöfrågor, och det är det mig ni
skall vända er till då ni har något att
klaga på vad gäller dålig luft, mörka
salar eller allmänt missmod.

Vice Ordförande

dem regelbundet. Förutom det så är
jag informationsansvarig, vilket är ett
svårt ansvar. Hur för man ut informa
tion till medlemmarna på ett bra sätt?
Jag jobbar just nu på att en bättre
hemsida blir tillverkad.

Källarmästare

Jag heter Torbjörn Abrahamsson
och är E96:a. Jag är sektionens Källar
mästare, och är alltså chef för Källe
riet. Källeriet är de som ordnar med
mat och fika i 12:an. Vi ser till att det
finns mat, godis, läsk och kaffe när ni
behöver det. Och sen står vi för tanq
baren också...

SNO

1 2C

Jag heter Jessica Hallonquist och är
12C. 12 C är ansvarig för Elektros sek
tionslokal 12:an. Mitt jobb är att se till
att allting fungerar och med er hjälp,
se till så att 12:an ser snygg ut. Till

10

Kenneth Sundström
Som vice ordförande har man hand
om kontakten med de andra högsko
lorna i norden och ser till att vi träffar

Patrik Strang
se sid 7.
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Kassör

Jag heter Alexandra Bergman och
är kassör på sektionen. Detta innebär
att jag är en vandrande plånbok sam
tidigt som jag sköter bokföringen. Det
är en tidvis jobbig men rolig post att
inneha. För övrigt är jag glad över att
värmen kommit för att stanna. Tids
nog kommer höstvindar och snöstor
mar.

Öfvrig

hemsida med info om aktuella saker,
utbud etc.

viteter tränar jag själv innebandy
samt är tränare i simning.

Che

Klubbmästare

Hej, det är jag som är Marielle och
det är tack vare mig och min redak
tion som du just nu kan läsa det här.
Det är nämligen jag som är chefredak
tör och ansvarig utgivare för Emissio
nen och ser till att den kommer ut åtta
gånger per år. Om du har något som
du vill publicera, eller om du tycker
det verkar kul att göra en tidning är
det bara att kontakta mig.

Mitt namn är Erik Gunnheden. Jag
och Diana Du Rietz är klubbmästare.
Jag har precis varit med och lekt i
DKS. Det är kul med science fiction
och att svetsa på min båt från 1947.
Just nu läser jag en bok: "Black holes
and time-warps".

Sekreterare

AMSE

Hej, jag heter Elin Ankarbäck och
är Öfvrig. Denna post innebär att jag
tillhandahåller overaller, märken,
sångböcker och lite andra skojiga sek
tionsrelaterade saker. Jag har öppet
cirka en gång i veckan och tiderna
står på den lilla svarta tavlan vid
funqrummet. Jag har även en öfvrig-

Jag heter Petter Larsson och har
precis lattjat färdigt med DKS. Jag är
AMSE på sektionen, dvs arbetsmark
nadssekreterare. Jag har hand om en
del av företagskontakterna samt sitter
med i styrelsen. Dessutom kommer
jag fr o m nu jobba deltid på studie
vägledningen. Förrutom sektionsakti-

Hej, jag heter Lisa Euren och är
sekreterare. Jag är e96:a och började
på KTH direkt efter att jag avslutat
tekniskt gymnasium med elinrikt
ning. Som sekreterare ansvarar jag för
att alla protokoll blir skrivna och att
det kommer ut kallelser till våra sek
tionsmöten, SM. Jag är även med i
sektionens informationsgrupp som
arbetar för att informationen ska flöda
på sektionen, såväl inom sektionen
som till och från kåren.

Styrelsekontaktpersoner för:

06, 09, Gourmet: Patrik (sno@e.kth.se)
A-Sång, V-Rek.• 04: Jessica (lolvc @e.kth.se)
02, 05, B alett: Alexandra (ekassa@e.kth.se)
och Kenneth (vordf@e.kth.se)

00, Qultur, Fest: Edward (sture@e.kth.se)
Film, Spex, Chans: Elin (oefvrig@e.kth.se)
B-ldrott, B-Song och 08: Petter F. (ordf@e.kth.se)
och Erik (e97_egu @ e.kth.se)
Musique, Effekt, Doq: Marielle (che@e.kth.se)
0 1 , 03, 07: Torbjörn (e96_tab@e.kth.se)
och Lisa (esekret@e.kth.se)
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Elogen på Södran

Ett smart drag
"Kärleken föder svartsjukan, Svartsjukan dödar kärleken."
Drottning Kristina

S

Ö N D A G E N D E N 1 6 M A j var en
hektisk dag på Södra Teatern.
Det var dagen innan premiä
ren på Elogens lustspel "Ett smart
drag." Ljud och ljus skulle testas,
orkestern skulle finna sig tillrätta i
diket, kulisser och rekvisita skulle
bäras in och monteras och mitt uppe i
alltihopa skulle ett genrep klämmas
in någonstans.
Som alla vet som har läst "Farlig
midsommar" av Tove Jansson så finns
det vissa regler som gäller i teaters
ammanhang, bland annat så får man
absolut inte vissla på teatern, det
innebär stor otur. Vidare så vet man
att om generalrepetitionen går åt Häl
singland så vet man att premiären
kommer gå som smort med vapenfett
101. Det var därför inte utan att jag
blev en smula orolig när genrepet utåt
sett inte uppvisade några värre missö
den än att någon strålkastare pekade
åt fel håll.

/'m gonna learn how to fly!

Premiären

Så var det dags för den stora dagen.
I foajen stod PR-gruppen och sålde
program (inte Java) och tygmärken.
Efter att ha hängt av oss överrocken i
garderoben gick vi uppför trappan
och in i den eleganta teatersalongen.
Presentatör för kvällen var en auk
tionsförättande bilhandlare försedd
med ett garnityr med större luminosi
tet än självaste Stomatolskylten.
När vi ridån gick upp fick vi lära
oss att det ursprungliga manuskriptet

12
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till "Hamlet" var en lättsam komedi. alltför förtjust i rollen som monark.
Dessutom fick vi en genomgående Hon strödde en del bittra citat
beskrivning av de amorösa intrigerna omkring sig, bland andra: " Vilket brott
i och kring det kungliga hovet och har kvinnokönet begått för att dömas till
den sanna historien bakom Kung den hårda nödvändighet som består i att
Byxlös abdikation förklarades. Det vara instängd hela livet antingen som
visade sig att drottningen i själva ver fånge eller som slav? Jag kallar nunnorna
ket var en helt vanlig kvinna och inte fångar och de gifta kvinnorna slavar".
Drottning Kristina kan för övrigt
tillskrivas äran att ha tagit livet av
den franske filosofen och matemati-
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Axel Oxenstierna
kern Descartes. Descartes är som
bekant mannen bakom det trista och
fantasilösa cartesiska koordinatsyste
met. Såväl cylinderkoordinater som
sfäriska dito är ju så oändligt mycket
mer användbara för elektroteknikern.
Nåväl. Allt eftersom kvällen gick
insåg jag att mina tidigare farhågor
hade varit ogrundade. Det mesta gick
som det skulle och det som inte
gjorde det var åtminstone underhål
lande. Det enda man saknade var en
smula håll-i-gång från publiken. Det
fanns alldeles för litet studenter och

teknologer i publiken. Det är lite ynk
ligt när skådespelarna själva måste be
publiken om omstart.
Nåja. I pausen kunde man gå till
baren och ta sig en Zingo och från bal
kongen se kvällssolen brinna över
Solna skog.

I sista akten började flera av rollfi
gurerna lida av självförvållade identi
tetskriser. Även om vi i publiken inte
hade några större problem med att
hålla reda på vilka de mer eller min
dre historiska gestalterna på scenen
var, så verkade de själva ha stora pro
blem med den saken. Efter ett smått
kaotiskt händelseförlopp samman
ställdes det så småningom under
statsmannen Axel Oxenstiernas led
ning en rättegång där det skulle utrö
nas vem som egentligen bar skulden
för Gustaf Il Adolfs död i Liitzen.
Trots att något straff inte kunde utde
las fick den skyldige ända vad han
förtjänade. Skådespelet avslutades
under rungande applåder och efter
sista ridåfallet när publiken trodde att
allt var över, då uppenbarade sig sex
tonhundratalets egen Keyser Söze ...

Fredrik A.

Kortklippt Skajpspjut

Elogenensemblen tackar för sig
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Navigare necesse fest

Esq uadern 99

J

eller "Hur man kappseglar förutan vind."

äntligen sko
lan slut, föreläsningarna i alla
fall, vissa har ju tentor kvar. I
sedvanlig stil skulle Elektro ut och
segla en vecka. Men inte ens när sektionen gör något helt bortkopplat från
skolan och kåren kan Data hålla sina
fingrar borta. De var tvungna att se
till att fadderkonferensen lades i bör
jan av seglatsen. Jaha, två dagar in på
seglingen står ett gäng teknologer på
en brygga vid Nässlingen och väntar.
Vissa har en båt där, vissa har en båt
som kommer. Ytterligare folk har en
båt som kommer, säger hej, åker utan
att hämta upp sin passagerare den
vändan.
AHAPP SÅ VAR NU

Grilla

När vi väl kommit fram till nattham
nen för kvällen, Skälbottna, och gril
larna börjar plockas fram har man pats på gäller det att försöka tycka att
glömt att konferensen legat i vägen. det är kul ändå. Om det är mulet bru
Att vara flera som grillar på en och kar det åtminstone blåsa lite. Den
samma plats kan innebära vissa pro enda regndagen, som jag upplevde i
blem. En grill är inte riktigt lika rökfri alla fall, innebar inte riktigt lika varmt
som en elspis, så det gäller att parkera väder, men dock lite segling med de
i lavart om alla andra. På så sätt slip där stora sakerna man hissar upp i
per man de andras rök och de kan masten. Som nybörjare på segelbåt
fick jag lite snabbinfo. Ord som "slag"
njuta av doften från det du grillar.
'
och
"gipp" betyder typ "akta huvu
Att vakna upp och hoppas på vack
det".
Meningar som "alla matroser på
ert väder är alltid lika spännande.
däck"
och "hissa staren" alternativt
Men om inte vädret är vad man hop"hissa genuan" betyder "sluta slöa nu
ditt keffa och gör lite nytta, ja dra i det
snöret". När man hör "cp-båt" eller
"fan vad den här båten är dååålig"
betyder det "nu gick det inte som jag
ville, vi skyller på båten".

rande frequensnormal i form av
Konglig Elektrosektionens sångbok.
Och det blev kväll den fjärde
dagen. Och det blev morgon den
femte ... Halvdagen K. K som i Kapp
segling, idag skulle den sista intrim
ningen av besättning och båt ske. Det
var dagen innan den stora kappseg
lingen. Nervositeten var stor, nu hade
vi sista chansen att toppa laget. Det
gjordes också, två i besättningen fick
gå (Var det is på sjön eller? freds. anm.)
Det var sista försöket. Vi i den båt jag
var med på fick helt enkelt gå ner på
två femmor. Ärligt talat var de
tvungna att gå på en familjehappe
ning, men om sanning och historia
inte stämmer överens så är det histo
rien som gäller! Nu testades olika
segel och genackern fick sitt eldprov,
hur många varv kan man snurra en
genacker runt den där vajern längst
fram? Rätt många!

Mygg

Ja vi kom ju fram till kvällshamnen
Österviken Lökaö, även känd som
mygghålet Kurt. Aldrig har väl så
många mygg samlats på ett och
samma ställe. Helt makalöst. Några
darrande timmars sömn fick man
innan det var dags att tävla.

Säck

Onsdag 9 juni låg vi i den eminenta
naturhamnen Säck. Namnet kommer
nog från att den ser ut som just en
säck. Där dukade staben upp en emi
nent sillis. Sådär en tre, fyra, fem sor
ters sill, vackert kvällsväder och sång
fick kvällen att bli riktigt lyckad. Ok
då, vi drack lite nubbe också, det
hjälpte nog till. Den mest samordnade
gasquen under veckan med en vand-
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knop, va, ok då 4 knop på vår båt.
Med rädsla för att missa slutfesten
hissades till slut mitt favvosegel, järn
genuan.

Fecke

Slutfesten gick av stapeln i Lilla kastet
Ingmarsö där Tritech tillsammans
med staben grejat en grillis till. Samti
digt som vi inmundigade maten fick
vi en liten företagspresentation och

Stiltje

Aldrig har väl en kappsegling haft så
lite vind. Det började ganska bra med
en hyfsad vind in från vänster (babord
då!) Lite längre fram såg vi hur
båtarna girade styrbord och såg inte
alls snabba ut. Ja! Vi tar in på dem.
Varför gör puckona sådär? Stiltje,
snabb koll på hastighetsmätaren (logg
då) 0 knop, går det? Det var därför de
andra såg så dumma ut, det gör ju
inte vi nu ... För första gången på hela
veckan så hänger den där pilen längst
upp i masten (vindex då) rakt ner, eller
kan inte riktigt bestämma sig i alla
fall. En del anmälde sig frivilliga att
gå av och putta på, så långsamt gick
det. Resten av seglatsen gick helt ok,
eller någotsånär ok. Klart lite vind
hindrade ju farten att gå över 24

den efterlängtade Esquadertröjan.
Vinnarna i kappseglingen blev Utti2,
tvåa Mornin' Cloud och trea Hejsan.
Fullständig resultatlista finns på
Esquaderns hemsida på nätet. Festen

höll på ända in på småtimmarna med
sång stim och lite småprat vid elden.
Det verkade inte helt riskfritt att ha en
fest på en bergsknalle bredvid vatten,
men det gick bra det också. Det var
inte så många som trillade i. Dagen
efter kvällen före var Esquadern 99
slut för de allra flesta. En del stannade
ute en kväll till då båten var hyrd till
söndagen. Vissa skulle också ligga ute
en kväll till men gjorde det inte. Alla
kan ju inte gå på efterkör alltid ...

Rickard &
Fredrik A.
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Esquadern i bild
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Hört under Esquadern:

• Det brinner i ert kök
-Ja det gör det alltid
• Bär av för i helvete!
• Knopen heter Konstriktor.
• Men det ÄR varmt i vattnet...
• Har du vita skor???
• Kompassen säger mer åt babord

17

99 - å ret då Elektro får kontakt
;:,

Röd September
In september 1 999, a swedish Osquar surjaced outside the Computer Halls.. He had suffered liver
damages, and was later drunk. Rumour has it that same oj his brain cells were rescued, but according to
statements made by the Soviet and American governments, as well as by the Överpamp oj the Emissionen,
nothing oj what you are abou to read-really happened.

D

AG M I N N s

s Å V Ä L hur det
började:
blev
Jag
approachad av dem; de
bad mig skriva en artikel för Emissionen. Efter ett tag lät de mig vara med
på "klipp", och när de var säkra på att
jag var pålitlig gav de mig ett passer
kort till Mörkrummet. När de såg att
jag pallade för vetskapen om vad som
fanns där fick jag till sist en egen
nyckel till Det Inre Mörkrummet. Jag
hade blivit en av "dem". "De" hade
blivit "Vi": Emitteurerna.
Många tror att Emissionen är en
vanlig sektionstidning, men det är
naturligtvis fel. Emissionen är i själva
verket en fasad för det militär-indu
striella komplexet, "Regeringen",
amerikanska militären och det Rit
riska rymdimperiet. Det finns ju en
anledning till att man behöver både
ett passerkort och en nyckel för att
komma in i det innersta av Mörkrum
men; det är där våra utomjordiska
kontakt-"personer" bor när de är på
besök.
Jag blev överraskad första gången
jag såg en Ritr' a. Vi har ju vissa förut
fattade meningar om hur en utom
jordling ska se ut, men... tja.
Långnäsa, helt enkelt. Inte ens i när
heten. H.R. Gieger kan känna sig
blåst; hans bilder visar snarare hur
Ritr'i ser på oss.
Missuppfatta mig inte nu; Ritr'i är
rätt kul figurer. De gillar att dricka öl
ochpunsch, berätta historier, dra usla
vitsar, och sjunga. Speciellt att sjunga.
Den som är här oftast, Tr'ghekht'r,
har memorerat nästan hela Elektros
sångbok, plus minst en polsk visa.
Tyvärr har den ingen vidare sång
röst...
Men framför allt tycker de om att
festa. Ritr 'isk öl är faktiskt riktigt god,
och de delar gärna med sig. (Ritr'i till-

lämpar inte "privat egendom", och
speciellt inte när det gäller livets nöd
torft, som dricka. Detta oroar ameri
kanerna, men mer om det senare.) Ni
må tro att det blir drag på våra fester!
Männen I Svart knäpper upp slipsen,
byter sina radio-headset mot stereo
hörlurar och sitter i ett hörn och pop
par. (Ja, vad tror ni? "Bakom mina
solglasögon... ") Männen i Vitt (E
Osquar) rockar loss och dansar på
bordet. Och under sagda bord brukar
åtminstone en Ritr'a ha glidit ner
inom någon halvtimme.
Så vad är problemet? Varför denna
mörkläggning och allt hemlighetsma
keri? Ritr'i är ju uppenbarligen sym
patiska typer, som reser elva ljusår
bara för att få komma hit och festa
med oss. Om vi stoppar mörklägg
ningen och berättar allt kan vi äntli
gen få kulturutbyte med en annan
civilisation, eller hur?
Fel.
För det var inte vi som drog igång
mörkläggningen. Vi människor, alltså.
Nog för att amerikanerna vill hålla
Ritr'i under täcket så länge som möj
ligt, men amerikanerna mörklägger
allt de kan som en ren principsak.
Den riktiga mörkläggningen är det
Ritr'iska rymdimperiet ansvarigt för.
Man vill hålla det Ritriska folket
okunnigt om oss. För att förhindra att
vi gör oss till åtlöje, nämligen. Som
jag skrev tidigare tycker Ritr 'i om att
festa: Att folk kan sitta ensamma
hemma och uggla när det är Gasque
på gång är lika svårt för dem att
begripa som Teten eller Komplexen är
för oss. Svårare, till och med.
Men när de väl begrep vad de hade
att göra med var det locket på som
gällde. Man ville ge mänskligheten en
sportslig chans att bli civiliserade. Det
är bara cirka 2 00 Ritr'i som vet att det

finns något levande alls i vårt solsys
tem; alla andra har fått lära sig att
Solen är fullkomligt livsfarlig.
Ritr'iska fraktskepp tar långa omvä
gar, och ingen vågar rikta några
antenner hitåt; "de skulle brännas
sönder av strålningen... "
Denna mörkläggning är för vårt
eget bästa, och det spelar inte den
minsta roll om varenda människa får
reda på den. Huvudsaken är att det
Ritr'iska folket inte får nys om oss så
länge vi inte har total uppslutning på
Gasquerna.
Problemet är amerikanerna. De
tycker att tanken att alla ska vara med
och festa tillsammans är för kommu
nistisk. "Ain' t no alien commies
gorma tell us to let anyone in at our
parties" har vi fått höra.
Men jag tror att om folk får veta
vad som pågår, kommer vi att kunna
ändra vårt beteende fortare, och
mörkläggningen (deras, inte vår)
kommer att kunna lyftas. Ritr'i valde
oss på Elektro som kontakter för att vi
har planetens bästa gasquer, men inte
ens vi har fullständig uppslutning.
Därför har jag beslutat att skriva
dessa rader som en uppmaning till
alla mina medmänniskor, och speci
ellt Ettan: Bevisa för våra utomjor
diska vänner att vi kan bete oss
civiliserat! Gå på alla gasquer, och se
till att era kamrater gör det också! Om
någon säger "Nä, jag ids inte", så gör
ert bästa för att övertala vederbö
rande att komma i alla fall. Har vi till
räckligt
många
gasquer
med
tillräckligt hög uppslutning får vi
snart oväntat besök. Och de dricker
INTE Gevalia!

Johan Sj
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Vi s ö k e r :

Skribenter (Teknik, kultur, sport, fest)

Gmissionen
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* Kåsörer * Tecknare * Fotografer

Domedag ? -Ne.i Tack.

Nostradamus
Aret 1 999, i den sjunde månaden, stiger Skräckkonungen ner från himlen.

D

L IL L A R AD är nog
Nostradamus mest kända
alster, och i den har inlästs
allt från att Wes Craven ska hoppa
fallskärm till att Rymdimperiet inva
derar. Det senare är naturligtvis non
sens. Rymdimperiet invaderade ju
redan '68, men "Regeringen" mörk
lade det.
Nostradamus levde i Frankrike på
1500-talet, och var faktiskt läkare.
Han förespråkade noggrann hygien
vid kontakt med patienter, vilket på
den tiden innebar att tvätta händerna
ibland. Vilket kunde vara rätt smart
när pesten härjade.
Men Nostradamus var inte bara
läkare; han hade även litterära ambi
tioner. Tyvärr hade inte Emissionen
börjat ges ut än på ett par sekel, så
Nostradamus var tvungen att idka sin
hobby annorstädes. 1555 publicerade
han så boken Sekler, som innehöll för
utsägelser om vad som skulle hända
fram till år 3764.
Även på de ickelitterära områdena
visade han sann teknologanda: Han
var alkemist, och försökte omvandla
bly till guld. Nuförtiden är vi ju inte
intresserade av sådana barnsligheter:
V år vetenskap har ju nått så långt att
begåvade studenter utan större möda
kan omvandla studiebidrag till sprit,
vilket är en långt mer sofistikerad
form av alkemi än medeltidens.
Dock är det som uttolkare av fram
tiden Nostradamus blivit berömd.
Hans förutsägelser har översatts till
de flesta språk, och många människor
tar dem på det största allvar. Nu är ju
ENNA

inte Nostradamus vilken spågubbe
som helst; karln har faktiskt fått in en
och annan femetta. Exempel är en
engelsk kung som avled under tor
nerspel, att Shahen blev utsparkad ur
Iran, diverse bränder och dödsfall i
Europas kungahus samt någon vid
namn Bister.
Som "kommer från enkla förhållan
den i Österrike, och orsakar Frankri
kes delning" om inte minnet sviker
mig. Men mest känd är nog raden om
1999.
Är du nervös än?
Den sjunde månaden kom och gick,
men inte steg det ner någon Skräck
konung, inte. Nostradamusanhängare
världen över slet sitt hår (och i före
kommande fall skägg) och undrade
om Mästaren hade tagit fel. Klagan
steg mot skyarna, och anhängare till
amerikanska domedagssekter började
kräva pengarna tillbaka.
Dock är hoppet inte riktigt ute; i
originaltexten står det nämligen "Sept
Mois", vilket kan tolkas som antingen
den sjunde månaden, eller September
månad. Än har ni inte klarat er, små
människor!
Det finns gott om folk som anser sig
veta vad Nostradamus menade med
"Skräckkonung". Vi har hela skalan
från Antikrists ankomst till militanta
veganer med vätebomber, från ett
gammalt hederligt asteroidnedslag
till en invasion i bästa Independence
Day-stil. Den i särklass populäraste
teorin (bland teknologer, i alla fall) är

nog den sista. Det vore nästan värt
det, bara för att få se New Age-folkets
miner, hehe. "Vi kommer i frid. V änd
oss bara ryggen ett par små ögon
blick, så ska vi masera* era nackar
med 'heliga kristaller'." ZAP! (*:fot
not för humanister: Jag vet hur man
stavar till "massera". "Maser" är
samma sak som Laser, fast med mik
rovågor. Lagt en tomat i mikro
vågsugnen nån gång?)
Sedan är det ju möjligt att rymdvar
elserna är så elaka att de väntar till
mitten av oktober med att invadera,
bara för att reta Nostradamusanhäng
arna. Snacka om kraftens MÖRKA
sida!
Fast å andra sidan, vill man nu
prompt invadera Jorden bör man nog
göra det vid nyår, då den amerikan
ska militären sitter och slår på sin
havererade elektronik, ryssarna är för
fulla för att stå upp, och svenska Flyg
vapnet är hemma på helgpermission.
Men tänk ändå om man hade haft
ett litet Rymdimperium till förfo
gande ... Då hade man ju kunnat ställa
till med ett "practical joke" av kos
miska proportioner, minst sagt. "Titta
här, lord Vader! Infödingarna har en
legend som säger att en 'Skräckkon
ung' ska 'stiga ner från himlen' nu
under sommaren. T änk om vi skulle
ta och... "

E99!
Missa inte sektionens eftermiddag
den 30:e september! !
För då kommer Skräckkonungen och tar er...
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Kåren informerar

"TEST" TILLBAKA PÅ NYMBLE
tid genomgått en renovering. Samti- nella artister i Skandinavien borgar
Stockholms bästa alternativa klubb är digt har en smakfull och funktionell naturligtvis för hög kvalitet.
knappast längre ett "test". När klub- fest- och konsertlokal skapats.
Studentkårens eget DJ-posse Pla
För att utnyttja lokalen som kon- toon (som framgångsrikt arrangerat
ben nu går nu in på sin tredje säsong
verkar intresset och förväntningarna sertlokal har studentkåren inlett ett "Test" -festerna under sedan hösten
större än någonsin. Att klubben efter unikt samarbete med Mayfield (kon- 1997) kommer att stå för att skön
ett år i exil åter kommer husera i det sertarrangör som drivit, och fortfa- musik spelas under konsertkvällarna.
nyrenoverade legendariska funkishu- rande driver Studion på S:t Eriksplan I den nyrenoverade puben kan lokala
set Nymble (som är Tekniska Högsko- sedan 1994 och tidigare även Tanto- kända och okända artister vissa kväl
lans Studentkårs kårhus) gör inte gården och den legendariska klubben lar agera förband.Lokalen tillåter 1200
Pet Sounds Bar).
personer att trivas tillsammans i tre
direkt saken sämre.
Som vanligt är det studentkårens
Tanken till samarbetet föddes efter rum, alla med scener och förstklassiga
OJ-kollektiv Platoon DJ:s som står för den mycket lyckosamma Popcore-fes- ljudanläggningar. Öppettiderna är 20musiken. På stora dansgolvet brottas tivalen som genomfördes våren 1998. 02 och åldersgränsen är 18 år. Hösten
hip-hop och drum57;n57;bass med Tanken från studentkårens sida var i känns genast lite lättare att klara av
house och techno. På lilla dansgolvet första hand att ge sina egna studenter detta millenniets sista skälvande
trängs jazz och soul med disco och en chans att se spännande svenska månader.
och utländska band, men givetvis
Biljetter kommer säljas genom Bilrare groove.
Precis som tidigare är målet att kommer även allmänheten att få jettdirekt, Pet Sounds, Sound Pollu
skapa en trevlig atmosfär genom att chansen att ta del av godbitarna.
tion och på studentkårsexpeditionen
locka en blandad publik med en blanTill hösten kommer studentkåren (rabatterat pris mot uppvisande av
dad musik V älmixad musik för en och Mayfield att presentera några av kårleg gäller endast på kårexpeditio
välmixad publik", typ. Alla är väl- de mest intressanta artisterna just nu. nen och endast vid förköp).
För ytterligare information:
komna, oavsett om man står och Att detta försök att etablera en seriös
Marc Gottlieb
antecknas vilka skivor dj-en spelar, större livescen i Stockholm stöttas av
marc.gottlieb@ths.kth.se, 08-790 98
om man dansar sig galen på dansgol- Ema-Telstar, Motor och Luger som är
vet, eller om man bara vill sitta med de största im ortörerna av internatio- 24, 070-735 36 39.
en drink och ta det lite soft.
,r--�
,
En nyhet för i år är att de vanliga I V
I
festerna (de med ett nummer) kom
mer att kompletteras med ett antal rfekniska Högskolans Studentkår söker dig som är kreativ, utåtriktad och
På Bonus-festerna ambitiös till följande poster:
"Bonus-Test".
kommer vi bjuda in kända och min
dre kända svenska och utländska KÅRSTYRELSELEDAMOT
dansakter. Mer information om vilka
Tre stycken sökes. Som kårstyrelsledamot är du med och leder kårens ar
artister som är påtänkta kommer
bete. Tjänsterna är heltidsarvoderade. Du tillträder 1 december 1 999 och
senare.

N_
A_P_Ao KAo_R_E_
Q B_B_
J_
L_L_D__._LJ_
?__

slutar 3 1 december 2000. Mer information får du av Håkan Löfgren
TEKNISKA HÖGSKOLANS STU (ordf@ ths.kth.se).

DENTKÅR ETABLERAR NY
EFTERLÄNGTAD KONSERTLO
KAI

WEBBREDAKTÖR

Som webbredaktör är du ansvarig för utformning och innehåll på kårens
Efter flera år med svårigheter med att webbsidor. Du tillträder 1 januari och slutar 3 1 december år 2000. Mer in
presentera artister på klubbnivå med ormation får du av Jill Rhoads (webbansvarig@ ths.kth.se).

kapacitet över tusen personer har det
äntligen öppnats en möjlighetför
Stockholms konsertarrangörer att pre
sentera internationella artister i en
exklusiv klubbmiljö.
Tekniska Högskolans Studentkårs
kårhus "Nymble" har under ett års

PROJEKTLEDARE FÖR ARMADA

Som Armada-projektledare är du ansvarig för kårens arbetsmarknadsdagati
000. Tjänsten är arvoderad heltid från 1 juli till 3 1 december år 2000. Meri
information får du av Annelie Uvhagen (armada@ths.kth.se)
Sista dag för kandidering/nominering är 10 oktober.
Skriv till valberedningen@ths.kth.se.
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Festivalreportage

Jazz&Blues
Festival på Skeppsholmen - jazzigt, bluesigt och tidvis blött . . .

E

F T ER

FYRA ÅR S

FR Å N V AR O

återkom en av Stockholms
mest uppskattade festivaler
till Skeppsholmen. Under fem dagar i
Juli klev en strid ström av blivande
stjärnor, legender och kultfigurer u�_r
på scenen vid vattnet nedanfor
Moderna Museet, vilket fick några
inbitna bluesälskare från Emissionen
att slita sig från vardagen, vänja ögo
nen vid solljuset och spetsa öronen.

publiken, och inte minst underteck
nad, på fem röda.

de har spelat duetter (dueller?!?)
sedan 1972.
Inför nästa framträdande hade det
hunnit bli rejält trångt framför scenen
och med det hade också medelåldern
sjunkit något. Det var dags för Nils
"landets svettigaste funkare" Land
gren. Han hinner komma in på sce:
nen, dra en låt, spela tre takter pa
nästa och har redan då allsång från
publiken
"WE WANT THE

FUNK!!!".

I

Tankar som att jazz och blues skulle
vara musikstilar som endast attrahe
rar äldre omkullkastades snabbt när
man såg publiken. Det var mera
mångfalden som man reagerade på folk i alla åldrar hade samlats för att
se storheter som Ray Charles, Monica
Zetterlund och Nils Landgren med
flera. Festivalkänslan hängde i luften
bland matoset från langosgrillarna
och i pauserna mellan framträdan
dena var det en gående New Orleans
som
stod
orkester
för
underhållningen då de tågade fram
och tillbaka bland publiken.
Då det redan hade hunnit bli lör
dag, festivalens näst sista da�, innan
vi kom dit var Norrbotten Big Band
de första vi fick se. Ledda av Tim
Hagen blev det rejält gung på s:en.
När sedan Tim själv genom nagra
briljerande trumpetsolon visade var
för han förtjänar sitt kontrakt med
anrika jazz-labeln Blue Note, så
trodde man att de hade nått sin kul
men, men något saknades ... För vad
gör jazz så mycket bättre? Sång! Vik
toria Tolstoj intog, eller snarare sagt
gled in på scenen och charmade
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Senare på kvällen, med en dos av
Viktorias skönsång i ryggen och efter
ett bejublat framträdande av svenska
orkestern Green Prints, så återstod
endast en kort paus innan ett av de
riktigt stora namnen var på tapeten;
Chick Corea & Origin, uppbackade av
vibrafonisten Gary Burton. Under
pausen passade vi på att botanisera
bland utbudet av öl & mat, och en sak
som bör påtalas är väl att sällan har
jag trängts bland så mycket folk ut�n
att se några sura miner. En trevlig
omväxling mot hur folk brukar bete
sig vid festivaler och andra evene
mang. Men så - efter att Chick Coreas
flygel till sist kommit ut på scen s �
dök han själv upp och, tro det eller eJ,
men den här killen verkar ha ett antal
extra fingrar på varje hand. Extra fart
på fingrarna blev det när Gary Bu�ton
.
klev in och lät pinnarna flyga over
vibrafonen. Jag vill nog säga att det är
svårt att hitta ett mer samspelt par i
musikvärlden än Chick och Greg då

"The man with the red horn" kan
verkligen showa på scen, och faktu
met att han har en trombon för mun
nen samtidigt som han dansar runt
verkar bara öka tempot.
Sist på programmet för kvällen stod
en av Sveriges riktiga musikprofiler Peps Persson. Efter att hans band spe
lat några låtar kom han inlunkande
på scen, såg sig omkring, tände en
cigarett, gick fram till mikrofo�en och
tog munspelet ur fickan... Nar man
lyssnar till Peps förstår man varför
han när han turnerade i Zimbabwe på
sjuttiotalet fick kommentaren "Du

måste vara en inkarnation av en svart
man. Gud har bara glömt färgen. ", då
han i sina låtar och texter har en prä
gel av vad man annars bara bruk�r
hitta hos de klassiska bluesmusi
kerna. Peps bjöd på en mix av låtar,
men alla präglades de av hans sträva
skånska, och munspelet - ja, man
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hela festivalpubliken satt knäpptysta
under hela framförandet, till och med
fotograferna vid scenen lade ned
kamerorna, lutade sig tillbaka och
njöt av musiken. En av festivalens
absoluta höjdpunkter.
Efter att Rickie Lee Jones spelat sin
blandning av folk, country och rock
var det så dags för en av jazzens
levande legender, Clark Terry ackom
panjerad av sin kvintett. Clark kan

måste lyssna för att förstå vad som
gör Peps till den han är.
Efter denna slutliga genomrivare så
bar det av hemåt, för några få tim
mars sömn innan nästa dags artister
satte igång. Denna sista dag av festi
valen hade det bunkrats upp med ett
rejält stjärnspäckat program. Vi
anlände i tid för att höra sista låtarna
från Svante T huressons framträ
dande, vilka fick oss att önska att man
masat sig dit lite tidigare.
När sedan ett tiotal musiker och
sångare tågade in på scenen var det
dags för A Tribute To Norman Grantz 's
Classic JATP Jam Sessions framförd av
The Jazzmen of the Next Century. De
bjöd på en blandning av vad man kan
kalla klassisk jazz. Det mest uppskat-

tade var deras Medley in Ballads, då
alla musiker med blåsinstrument fick
visa framfötterna med solon, inte säl
lan helt utan komp. Undrar om inte

verkligen hävda att han hängt med ett
bra tag, han spelade tillsammans med
Duke Ellington under dennes stor
hetstid och kan fortfarande spela
trumpet som få. Det var en mycket
glad åttioåring som bjöd på A tribute
to Duke Ellington, och det märktes
verkligen att scenen var hans sanna
element. Med små vinkar och ett
spontant solo efter det att konferenci
ern kommit in på scenen för att intro
ducera nästa artist fångade han
publiken totalt. En rejäl ändring av
musikstil följde Clark Terrys framfö
rande då Tito Puente & His Latin Jazz
Ensemble, en stor orkester på runt
femton personer formligen vällde in
på scenen med sina latinska rytmer.
Tito stod sedvanligt bakom sin stora
uppsättning av trumset och vibrafon
och spelade med hela kroppen, en rik
tig virvelvind med olika ansiktsut
tryck för var rytm. I slutet av
spelningen fick en ung stockholmstjej
sin förmodligen högsta önskan upp
fylld då hon fick komma upp och
spela med Tito. Detta gjorde hon med
sådan frenesi att avbrutna delar av

trumpinnar flög över scenen, till Titos
stora förnöjelse.
Till skillnad från de trumbaserade
rytmerna litade efterföljande artisten
Robben Ford mer till gitarren när han
körde sin omgång låtar. Han är en
välrenommerad bluesgitarrist men
den här kvällen bjöd han på traditio
nell rock. När Robben slutligen läm
nade scenen var det endast en artist
kvar - han som fått förtroendet att se
till att festivalen fick en värdig avlut
ning - Rolf Wikström. En sak som är
säker är att Roffe infriade alla ställda
förväntningar, ty efter det att han
hängt av sig kavajen på mikrofonsta
tivet och plockat upp gitarren så bra
kade det loss, och han slutade inte
förrän det var dags att bryta ström
men för det här årets festival.

Läs intervjun med Rolf Wikström på
nästa sida!

Text och bild:
Magnus Grönkvist
& Joar Jacobsson
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Interv ·u

Rolf Wi kström
Hård blues på ren svenska - det är Roffe Wikströms kännetecken.
Emissionen fick chansen att intervjua honom då det fortfarande ringde
i våra öron efter hans tunga avslutning av Jazz & Blues festivalen.

H

U R KO M M E R D E T S IG ATT

du började spela blues, och
varför på svenska?
- Jag hörde blues första gången 1962
och det kändes helt rätt för mig. Att
sjunga på svenska, det kom i början
på sjuttiotalet. Blues har ju en stor
social betydelse i den afro-amerikan
ska kulturen, och jag ville ge den
samma betydelse i Sverige.
Influenser - vad lyssnar du själv
på?
- Tja, till 80 procent blues, men
även soul, jazz, klassiskt och
rock. Pop lyssnar jag inte på.
Artister som influerat mig är
Freddy King, Otis Rush, John
Lee Hooker, Albert King... de är
så många. Det är blues alltså!
Hur var det att samarbeta med
Albert Collins?
- Tja, han drack ju två flaskor
Jim Beam om dagen. Lite chock
erande, för att vara en 28-åring.
Du har gjort många tolkningar av
Nils Ferlins texter. Hur introduce
rades du till honom ?
- Hans texter var något jag
hört som liten men inte förstått.
Men senare så läste jag en trilogi
av Erik Asklund som hette
"Bröderna i Klara" vilken hand
lade om 30-talets författare, och
där fanns Nils Ferlins alter-ego
med. Några strofer lydde "mitt
hjärta är varmt som en masugn och
kallt som ett fattighus" - fasen, det
är ju ren blues alltså!
Texten till "Allt är gjort av plåt" är skri
ven av Stefan Sundström. Hur kom det
sig att ni började samarbeta ?
- Jag grejade ett skivkontrakt åt Ste
fan, och han gillade att skriva låtar åt
mig. Till "Allt är gjort av plåt" skrev
jag sedan om musiken, Stefan hade
gjort den i lite mera Jerry Williams
rockabilly-stil, inte alls skojig ... Så jag
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gjorde om den till lite mer blues. Rif
fet lånades av Garfield Crane.

Blir det fler samarbeten med Stefan ?
- Det är mycket möjligt.
Hur influerad är du av dina medmusiker?
- Inte mycket, men däremot sätter
de sin prägel på musiken. Jag säger
inte åt dem "spela så, spela så".

Du lever ut mycket när du spelar live!
- Ja, men det tänker jag överhuvud
taget inte på då. Man skall inte gå ut
på scenen och göra något speciellt,
utan det som sker, det sker. Det är
som att älska med en kvinna, ibland
är det himmelskt, ibland ett jäkla
arbete.
Har du någon favoritlåt du gärna spelar?

- Näe, det är väl dem jag sjunger.
Vissa låtar spelar man bara in och spe
lar aldrig ute.

Det var ju en hel del tekniska problem i
början av konserten, stör det koncentra
tionen ?
- Ja det är klart. Men det ordnade ju
upp sig snabbt. Det var problem med
en ny förstärkare, den gamla lät
bra men den nya bara skit. Jag
använder ju inga effekter, bara
en sladd in, så det är upp till för
stärkaren att låta bra.
Texten till din låt "Slutstation ",
vad handlar den egentligen om ?
- Skövde. Vi bodde där på ett
sånt här riktigt andra klassens
hotell, du vet där receptionen
stänger nio, och man fick klättra
in till växeln och koppla själv
om man behövde ringa ett sam
tal. Koppla sladdar på ett sånt
där stort växelbord. Då blev det
ju i och för sig gratis, så det var
ju inget fel. Och i Skövde kom
mer ju inte ens en fis ut efter nio,
helt dött ute på gatorna. Det
enda man hör är tågen ute på
stambanan, riktigt blues med
andra ord.
Några nya projekt på gång?
- Ja, jag måste ju spela in en
skiva.
Hårt liv?
- Njae, det är ingen utmaning
att spela in en skiva, men man
vill ju överraska sig själv. Sen är
ju skivindustrin ett sånt jävla
skithål - det är ju bara business. Killar
som springer runt och kallar sig MNA
production manager, JBC executive
och så vidare - det är ju bara löjligt.
T vå år tidigare stod de och rullade
affischer....

Intervjuare: Ulf Wallentin
Text & bild: Magnus Grönkvist

Drinktest

I rrationel l & spontan?
Vilken sektion kan blanda den konstigaste drinken
men fortfarande få den att smaka bra ?

S

officiella arr
från MJ Inc. på KTH så valde
vi i sann MJ Inc. anda att kon
trollera spontaniteten och irrationaliteten hos de olika tentapubarna på
Campus. Här nedan kommer jag nu
att betygsätta och kommentera alla
drinkar som vi provade. Vi hade lyck
ats ragga upp en fotograf från Emissi
onen, Magnus, som också deltog
aktivt i undersökningen. Medicinsk
expertis i form av medicinstuderande
Johan Bjarby, deltog också.
Hur betygsätter man sedan drin
karna? Jo, så här: (Betyg från 1 till 5)
Godhet (G): Hur god är drinken?
Irrationalitetsfaktor (IF): Hur irra
tionell, konstig och skum är den
Spontanitetsfaktor (SF): Hur spon
tan är den? Många ingredienser gav
ofta höga betyg.
Lättdruckenhet (LDH): Saft?!?
Vi antecknade också vem som var
bartender, vad drinken hette, vilken
sektion( I organisation) den blanda
des vid, innehåll, allmänna kommen
tarer och utseende.
OM

DET

F Ö R S TA

Snacka aldrig om Hallsberg!

Vi började självklart med KTHs
stolthet, Konglig Elektrosektionens
tentapub som just denna dag (som de
flesta andra också!) hölls av PR. Bar
tender var Misse och här kommer
betyget:

Grön Kokosnöt

I litet glas, häll i 2cl Vodka, 2cl Midori.
Fyll upp med mjölk.
G: 3.5 IF: 2 SF: 4 LDH: 5
SF: hela drinken blandades under tiden
Misse käkade på en mycket schysst grill
macka från Data!
Kommentarer: Ser ut som grönak
tig mjölk och har lite milkshake
känsla. Saknar definitivt Kiwi.
Påminner om smällt päronglass. Inget
man kommer ihåg sådär mitt i natten
med en tjej. Annars är den en mycket
bra tjejdrink! Man skall nog inte
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dricka för många eftersom den är väl
digt lättdrucken.
BT Kommentar: Inget jag skulle
beställa. "Men varför gjorde han den
då?" JAG V ILL HA STARKARE!
Närmast 12:an ligger T-Centralen
som nu snart kommer att flytta vilket
iaf undertecknad tycker är väldigt trå
kigt. BT här var två killar; Kenneth
Granlund och Niklas Hagström.

Leif GW Persson
Vodka, Gin, Bacardi, Tequila, Triple
sec. Ungefär 4cl av varje. Krossad is,
juice, grenadin på sked.
G: 4 IF: 4 SF: 4 LDH: 4
Kommentarer: lite som screwdri
ver (Vodka Juice) men mer nyanserad.
V äldigt häftigt utseende, toning
eller interpolering i drinkar är häftigt!
Liknar Tequila Sunrise. Mycket alko
hol i.
Nu var vi tvingade att söka oss bort
från de trygga omgivningarna runt
12:an och röra oss upp mot Fysik. BT
på fysik var en kille som kallade sig
Magnus.

UtanNamn.drink

Hallonbåt
Is, 4cl vit rom, ca 6cl sockerlag, 3cl
Grenadin, l cl lime, skaka om, häll I ett
highballglas och sila bort isen. Fyll upp
med klubbsoda.
G: 4 IF: 3.5 SF: 4 LDH: 5
SF: Mycket grejer, skakning, såg ut att
ha koll!
Kommentar: Som jordgubbsläsk
om det fanns. Många smaker som
skiljer sig starkt från varandra och
kommer lite olika, vissa som försmak
andra som eftersmak. Ganska söt.
Häftig röd färg.
BT Kommentar: Går också att få
alkoholfri!
När vi nu klarat av detta ställe
styrde vi levrarna mot Escapen, vilket
Datas lokal som ni känner till kallas.
BT här var Stefan Serne och han var
väldigt glad idag.

Innehåll: 3cl creme de Cassis, 3cl
Smirnoff black and blue, lite lime, tonic.
G: 3 IF: 3 SF: 2 LDH: 4
G: Undertecknad tyckte klar 4:a
Kommentarer: Söt, ganska mycket
kolsyra, lite lingonton, ser ut som hal
lonbåten på Farkost, lite sur, lite besk.
Skiljer sig från mängden. BT gick iväg
och blandade drinken så vi vet inte
hur korrekta ingredienserna är. Finns
risk för att det är slumpen ur en
massa gamla flaskor.
Kemi hade som vanligt inte fest när
alla andra har fest. Det som därmed
låg närmast till hands var Lantmäteri.
BT här var Diana Eriksson som är dip
lomerad BT.

Hola Balola
Tequila, Vodka, bananlikör, cointreau,
ananasjuice, skvätt apelsinjuice, grena
din, grön curar;ao, citronskiva.
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G: 5 IF: 5 SF: 5 LDH: 5

Kommentarer: Detta var något väl
digt häftigt. Den var också interpole
rad som Datas, men i tre färger. Den
var till skillnad från allt tidigare deko
rerad med sugrör och citron. När man
dricker den med sugröret blir det väl
digt häftiga effekter i botten på glaset.
Söt. Många saker i.
BT Kommentar: Extremt nöjd med
resultatet och aningen fåfäng.
Maskin som har sin sektionslokal i
Brasilien ville också vara med och
kanske få någon annan än en eller två
maskinare dit. Därför hade de
bestämt sig för att ha sin tentapub i
Lll. BT här var Hasse.

Skånsk dröm
Rom, Bananlikör, fruktsoda
G: 4 IF: 3 SF: 3 LDH: 5
Kommentarer: Ser ut som päronsoda, smakar lite mer som banansoda
(fast det finns ju inte).
Nu drog vi oss upp till Quantum
där kåren hade fest. Det kanske var en
Test-fest men det vet jag inte så noga.
Det var iaf inte så mycket folk där. Att
anmärka på var att dörrvakterna vill
att jag skulle visa studentleg när jag
kom i overall med c:a 100 märken på!
SKÄMS! Det var två BT där inne,
klädda enligt skotskt maner i kilt och
de envisades med att de hette

McCloud och McAllen. (Lasse och
Jonas).

Pan Galactic Gargleblaster
(50:- Usch va dyrt!)

Bailey's, blå curarao, gin, vodka, rom,
mjölk, skakas med is, häll upp i highball
glas och sila bort isen. Enligt BT måste
denna göras i kilt.
G: 4 IF: 5 SF: 5 LDH: 3
G: Mange tyckte klart 5. SF: Dansade i
kilt!
Kommentarer: BT i kilt är kul att se!
MERA SPEX! Pistagesmak, mjölk
grön.
Nu gick vi ner till baracken där
Indek håller till, fast det gör också
SMUSK, våra alldeles egna lilla trude
luttomtar. De har ingen bar utan bara
ett litet rum och vi fick möjligheten att
komma in en liten kort stund i
gemenskapen. Ibland önskar man att
man ändå hade fortsatt spela klarinett
när man var tolv. BT var Jessica.

Blå Kahlua
Mjölk, Bals Blue
G: 4 IF: 3.5 SF: 3.5 LDH: 5
Kommentarer: Liknar drinken vi
fick I tolvan. Riktig tjejdrink! Enl
Magnus; flytande alvedonlook.
Nu ville vi så klart vidare till Indek
men där, till vår förvåning, sprang det
omkring en massa finklätt folk i frack
och klänning med en massa Wunder
baumar på sig. Det visade sig ganska
snart vara så att Wunderbaum Orden
hade hyrt Indeks lokal och att det var
en väldigt PRIVAT fest. Vid det här
laget hade några andra drägg hängt
på oss och en av dessa uttryckte sig
enligt följande: "Wunderbaum luktar
ÄCKLIGT!". Detta uppskattades inte
av de finklädda herrarna som genast
började anfalla personen i fråga med
väldigt många Wunderbaumar. Efter
en hel del snack fick vi till slut prova 2
cl av deras Ordensdrink. Ett STORT
TACK till Ejerhed för att han ordnade
så att vi fick prova!

Spicy
Vodka, sa han iaf, "lite" cayennepeppar
och en oidentifierbar röd grönsak I botten
på glaset. Liknade paprika lite.
G: 1 IF: 5 SF: 5 LDH: -oo

McC/oud & McAl/en visar hur en
Gargleb/aster skall blandas.

"Ja den föll mig i smaken . . . "
G: Vi var vi det här laget 6 personer
och lyckades inte dricka upp de 2 cl
Kommentarer:
SPICY
(med
STORA bokstäver), inget tjejdricka,
mycket maskulin, Johan uttryckte
efter ett misslyckat försök: "Vill du
veta att du lever, gurgla, så gör du det
inte längre!". Som en sann MF-are var
han också tvungen att tolka reaktio
nerna rent medicinskt: "Ger medve
tandegrad två, slö och svarar inte på
tilltal." Personen i vårt sällskap som
tidigare uttryckt sin avsky till Wun
derbaum Ordens dofter sa: "Jag har
nu en HELT annan inställning till
Wunderbaum Orden!".
Efter den chockupplevelsen fort
satte vi till Lek o Plask (V). Vi var
rädda att vi inte skulle kunna betyg
sätta något mer denna kväll eftersom
vi blivit förstörda av Spicy. Vi hade
fel! BT: Per Martinell.

Martinell Special

G: 5 IF: 2 SF: 4LDH: 5+
SF: Lite Kajsa Varg stuk eftersom han
inte hade så mycket att leka med.
Kommentarer: Hade inte
så
mycket att välja på men lyckades
mycket bra trots allt. Mycket alkohol,
smakar tropisk Juice. "GODIS!"
Detta var den sista av alla pubar vi
besökte och nu drog vi oss tillbaks till
12 :ans trygga miljö där drömmar om
Lantmäteris vinnande drink slöt sig
om oss långt in på morgonen.

Av: knsl. Af Phleute
Foto: Magnus Grönkvist
Bihang: knsl. Oberstfuhrer
Stefan Larsson (E-Osquar)
Magnus Aldemark
Mattias Sjöberg
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Nästan sista sidan
et ryl<tas att...

. .mycket ung och oerfaren E-Osquar föredrar kvinnor med klös i framför stilla
I iggande plankor...

/Tjejen med de vita skorn
... om man greppar en kraftledning med höger hand, med fingrarna i magnet
ältets riktning, så pekar tummen åt fanders.
...ingen har hittills stressat en skåning när det gäller mat.
... stim vill ha pengar från 8-song för sångarkivet.
... det går ett funquevirus i mörkrummet.

Adressändring
Uffe Kalla
Götgatan 94, 5 tr
118 62 STOCKHOLM
Carl Björklund
S:t Persgatan 67A lgh 32 80
602 33 NORRKÖPING
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Efter påtryckningar från lära
re har man beslutat införa
bokstavsbetyg även på Tek
nis. Betygen ges utifrån en
fyragradig skala, vilken inne
fattar B, D, U och RU.

Examenstid, och det här fina er
bjudandet fanns i ett skyltföns
ter:
Student plakat
monterad och klar
Verkar rationellt. Antagligen
lämnar man in sin student på
morgonen och hämtar ut honom
eller henne på kvällen, färdig
festad och klar !

tecnologus electrum

Variant av teknolog, allmän i
Stockholmsregionen. Ett mindre
bestånd är sedan en tid tillbaka
etablerat i nordvästra Mälardalen,
m e n ä r p å t i l l b akagång.
Klädedräkten är till en börj an
snövit men bliver vid mogen ålder
grå med kulörta fläckar. E. livnär
sig i huvudsak på spannmål, såväl i
form av pasta som i form av jäst
dryck. E. häckar året runt, ehuru
ganska sällan emedan honorna är få
i antalet. Hanne av E. söker sig
därför icke sällan partner hos den
snarlika kemisten, med vilken E.
kan få fertila bastarder. Honorna
genomför i september månad varje
år en ritual där endast ett fåtal
utvalda hannar får närvara som
uppassare. Exakt vad som försiggår
vid dessa sammankomster är dock
höljt i dunkel. E. är skygg och kan
svårligen upptäckas under större
tiden av året då såväl hona som
hanne ikläder sig falsk klädedräkt
för att smälta in i omgivningen. E.
attraheras emellertid l ätt av
blinkande och pipande föremål.

Nya Betyg

I skyltfönstret

Elektriker

Bra, Dåligt, Uselt och Rejält
Uselt.

Pubschemal
SEPTEMBER

27

OKTOBER

26

6

OBS! Inga vanliga onsdagspubar
inlagda eftersom det är band preliminär
bokade till dessa kvällar.
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Onsdagspub p å Nymble. 20.0002 .00

Klubbkväll på Nymble: "Test
#16". 2 1.00-02.00. T vå dansgolv,
ett med äldre och ett med ny
klubbmusik. Fri entre före 23.00.
Onsdagspub på Nymble. 20.0002 .00
Onsdagspub på Nymble. 20.0002 .00
Konsertkväll. Supergrass spelar
live. Studentrabatterade biljet
ter finns att köpa på KårX.
Klubbkväll på Nymble: "Test
#17". 2 1.00-02.00. Två dansgolv,
ett med äldre och ett med ny
klubbmusik. Fri entre före 23.00.
Tentapub på Nymble. 18.0002 .00. Stor risk för lång kö :::::}
kom tidigt! Flera dansgolv med
olika inriktning.

Onsdagspub p å Nymble. 20.0002 .00

NOVEMBER

Klubbkväll på Nymble: "Test
#18". 2 1.00-02.00. Två dansgolv,
ett med äldre och ett med ny
klubbmusik. Liveuppträdande!

DECEMBER
1

8
15
21

Onsdagspub på Nymble. 20.0002.00
Onsdagspub på Nymble. 20.0002 .00
Onsdagspub på Nymble. 20.0002.00
Tentapub på Nymble. 18.0002.00. Stor risk för lång kö :::::}
kom tidigt! Flera dansgolv med
olika inriktning.
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Vattenfestivalen
Om man klarar sig igenom folkvimlet på festivalområdet och
tar sig in på någon av scenerna, kan man bli positivt överraskad
av den annars omdebatterade tillställningen.

Å

V A T T EN F E S T I V A L EN har
fått många kängor på
senaste tiden har väl knap
past undgått någon. Men om man tar
en titt i programmet så kanske man
slås av den stora mix av artister och
musikstilar som festivalen trots allt
bjuder på. Efter att ha gått runt sysslo
lösa i några veckor sedan Jazz & Blues
festivalen så bestämde vi, Joar och
Magnus, oss för att ta en djupdykning
i musikfloran.
T

Jennifer Brown

låtar, då hon visade att hennes musik
spänner över flera genrer; R&B, soul,
akustisk gitarr m m.

Thåström

spela visste vi inte vad man hade att
vänta sig. D'Leon hade med sig en
stor orkester på nästan tjugo man och
när de drog igång sin salsa så svängde

Ett minst sagt efterlängtat uppträ
dande kom några timmar efter att frö
ken Brown stigit av scenen.
Thåström, som ej har setts till på två
år innan han den här sommaren dök
upp på Kalas turnen -99, äntrade Rid
darholmscenen och sågade utan par
don alla rykten om att han skulle
tappat orken. Det var ett härligt röj

Att vara den artist som går först ut på
en så stor tillställning som denna kan
ha sina sidor, publiken är fortfarande
lite avvaktande och den riktiga festi
valkänslan har ännu inte infunnit sig.
Men det var en strålande glad Jenni
fer som kom upp på Blå scenen fram
för slottet på fredagseftermiddagen,

det på riktigt. I programbladet
beskrivs han som salsans James
Brown, vilket träffar mitt i prick.

Okej-dagen

både på och nedanför scenen. Thå
ström sjöng med sin sedvanliga
stämma, lika mjuk och vän som treans
sandpapper. Thåström har ett album
på gång, senaste ryktet säger att det
släpps 18 Oktober, vilket bör vara
något att se fram emot.
just när solen tog sig igenom regn
molnen. Med sitt avslappnade sätt
och sina glada tillrop drog hon publi
ken till sig när hon sjöng igenom sina
senaste hits från albumet "Vera". Efter
det följde ett flertal av hennes tidigare

Oscar D'Leon
Det roliga med att driva runt på en
festival är att man får lyssna på
sådant som man annars ej skulle kom
mit i kontakt med. Så när Lejonet från
Venezuela som han kallas började

Scenariot: Två E-Osquars. 16.000 ton
årstjejer. Tja, inte långt från sanningen
egentligen, men tilläggas bör väl att
det var ett rejält stålstaket mellan
publiken och pressfållan där vi hade
lotsats in. Mot staketet stod alla fans
packade som sillar, och en sådan här
tillställning är tydligen scenvakternas
definition på en klart jobbig dag.
Deras uppgift är att få bort de som
inte längre klarar att pressas mot sta
ketet genom att lyfta över dem, en
manöver som nog får de flestas ryg
gar att knaka. Den här dagen var det
ett rejält gäng vakter som stod där,
och anledningen till det var att de
fruktade en repetition av Backstreet
Boys konserten några dagar innan, då
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200 lyft hade genomförts, innan kon
serten började.... Nåja, det var visst
musiken det skulle skrivas om. Det
hade laddats upp med en faslig massa
artister, från sockersöta Caramell till
bitska 666 och Martins smörpop kon
trades av Blues mörkare texter. Just
mängden artister gjorde deras fram
trädanden korta och ofta inriktade på
show, mycket dans och playback med
andra ord. Bland dem som verkligen
gick in för sin roll var tidigare
nämnda 666 som iklätt sig horn inför
framförandet av sin låt "Diablo", och
såg därmed ut som fan ...

Då sjunger man alldeles ensam, och
det är så pinsamt. Men det tycker jag
är mysigt..." Och just så kändes hen
nes konsert, kanske inte något våld
samt tryck men istället mysig och

Crafoords musik är hans bitska
humor som solklart präglar hans
(själv)ironiska texter. En allmän för
kärlek för protestvisor om det mesta
från att "Alla vill ha samma typ av
annorlunda saker" till att "Jag vill
också vara lesbisk". Trots detta upp
fattas han aldrig som en gnällspik,
eftersom han hela tiden har glimten i
ögat. Men... Vänta förresten! Efter en
stund gick det upp även för Emissio
nens utsände att denne Crafoord inte
bara delade utseende och framtoning
med JustD-veteranen Doktor C, utan
även var högst densamme. Att en
artist som Doktor C har lyckats sadla
om och slå hyggligt som en gitarrkli
ande trubadur är bara att lyfta på hat
ten för!

Summa summarum

En som hade en riktigt underhållande
show var Lou Bega, känd för sin som
marhit "Mambo #5". Med glimten i
ögat och en portion humor genom
förde han och hans danserskor en
fartfylld show.

framförallt stämningsfull. En klar
kontrast mot Thåström som lyckades
köra av tre stålsträngar på gitarren
under sin spelning. Det kändes som
om båda behövdes!

Wille Crafoord

Efter nio dagars konsertbesök och fler
sedda shower än vi kan komma ihåg
så kan vi bara konstatera att det är
nog rackarns roligt ändå med festiva
ler. Visst - inte har man uppskattat all
musik, men det är kanske inte heller
meningen. Det känns som att guld
kornen gjorde det hela värt det.

Text & foto:
Joar Jacobsson &
Magnus Grönkvist

Dilba

En betydligt lugnare konsert bjöd
Dilba på. Under hela showen höll hon
på sitt egna maner nära kontakt med
publiken, med små resonemang som:
"Ingen vågar sjunga med, för att man
tror att ingen annan kommer göra det.

Det finns alltid gott om plats för ännu
en svensk trubadur med endast en
pall och sin akustiska gura som rese
bagage. Det som kännetecknar Wille

ennssmnen �
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Vår prislista uppdateras i realtid/
Datorer • Datordelar • Datortillbehör
STO C K H O L M
Tel 08-442 9 1 00
Fax 08-442 9 1 20

Butiksförsäljning

Tulegatan 44
Måndag-Onsdag I 0.00- 1 8.00
Torsdag I 0.00- 1 9.30
Fredag I 0.00- 1 6.30
Lördag 1 0.00- 1 4.00
Distansförsäljning

Måndag-Torsdag I 0.00- 1 8.00
Fredag I 0.00- 1 6.30
Lunchstängt 1 2.00-1 3.00
Teknisk support på telefon,
returfrågor
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Du ser totalpris inklusive frakt
Du ser om varorna finns i lager-U���::1
Prisuppdatering sker i realtid
Rabatter räknas ut automatiskt
Orderbekräftelse kommer som mail
Du kan även spara kundvagnar för eget bruk
Du kan själv följa upp vad som händer med dina beställningar
Anpassat för både postförskott, hämtordrar och kreditkunder
Du som får returnummer kan följa retu ren på hemsidan

Måndag-Fredag
I 0.00- 1 6.30
Lunchstängt
1 2.00- 1 3.00

MALMÖ

Endast butiksförsäljning

Södra Förstadsgatan 66
Tel: 040- 1 2 84 90
Fax: 040- 1 2 84 35
Öppettider

Måndag-Torsdag I 0.00- 1 8.00
Fredag I 0.00- 1 6.30
Lördag I 1 .00- 1 4.00
E-mail

malmobutiken@skribofont.se
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Vårt rabattsystem

E-m ail

goat@skribofont.se
order@skribofont.se
support@skribofont.se
returer@skribofont.se

�
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Handlar du för m inst 5.000 kr inklusive moms får du 3% småplocks
rabatt. Handlar du för minst 1 5.000 kr inklusive moms får du 5% stor
plocksrabatt på hela summan. Skolor har alltid 5% skolrabatt obero
ende av köpesumma.
Privatpersoner som äger minst 1 .000 aktier i
Skribo Font AB (publ) får alltid 7% aktieägar
rabatt oberoende av köpesumma. J u ridiska
personer som äger minst 8.000 aktier i
Skribo Font AB (publ) får också
7% aktieägarrabatt oberoende
)
av köpesumma.
Varor som säljs till Goat Price
får du i nte rabatt på och de
räknas i nte heller in i
underlaget för rabatten.
Goat Price betyder att
vi sänkt priset på varan
till en n ivå där inga
rabatter är möjliga.

Get IT
from us

Moms ingår i alla priser!
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