Kultur
25/11
29/11

6/12

Smala Sussie
19.00 i RunAn
Bad Cash Quartet
Biljetter säljs
i kårhuset
under lunchtid
Mata Hari’s
julbusk (Spexet
Vera)

Kalas
28/11

29/11

CCC’s tackkalas
19.00 Gasquen,
byggare gratis,
annars 30:Internationell
retrogasque
(Iaeste &
Delta) 22.00
Gasquen
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MODULEN

”Visste du att...”
...kopparbunkern

byggdes

junktioner för att

att att

1882 som bårhus för Vasa sjuk-

hinna komma på ett ännu svå-

hus? Den är byggd i koppar

rare ord än kritikern innan sa,

för att förhindra smittosprid-

medan media gärna lägger sig

ning och odörer. 1910, då Göte-

till med vämjelig anonym lot-

borg fick elektricitet, köpte

sasakademikersmörja för att

som fyller 100 år men eftersom du som läser

Chalmers kopparbunkern och

dölja sin egentliga härkomst.

tis till dig som har möjligheten att vara med

Organ för Chalmers Studentkår • Nummer 15 2003 • Vecka 48-49 • Årgång 8
Upplaga: 4000 ex. • Tryckeri: TeknologTryck Göteborg 2003 • Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carl Lamberg • Annonser: Johan Lundahl •
Redaktion: Björn Landin, Henrik Andersson, Ola Pettersson, Malin Jerrhagen, Marcus Hellqvist, Maria Forsell, Robin Hanson
Adress: Sven Hultins gata 4, 412 58 Göteborg • e-post: modulen@chs.chalmers.se • Tel: 031-20 65 23

Grattis! Du fyller 100 år 2004!
Nåja, egentligen är det Chalmers Studentkår
detta är medlem där så väljer jag att säga gratom denna händelse.
Det vi firar är 100 år av studentengagemang,

placerade bl a ett kondensa-

inflytande över vår utbildning, samt en stor

torkluster i bunkern för att ta

...hösten är på väg? Hösten

mängd roliga minnen vi skapat under studieti-

tillvara på elektriciteten vid

2004 alltså.

ståt.

den. Alla goda orsaker till mycket pompa och
Förhoppningen för året är att så många som

blixtnedslag. Man klarade att

möjligt, nya som gamla Chalmerister, skall

kom

ut

första

delta i firandet och därför kommer en mängd

täcka Chalmers husbehov av

...Modulen

el under 32 års tid. För

gången 1932 i 60 exemplar?

närvarande innehåller kop-

Tio år senare hade upplagan

parbunkern Akademiska Hus

växt till ansenliga 375, för

samlade likvida medel.

att då läggas ner. Nystart på

av? Hör i så fall gärna av dig till oss

60-talet, nedlagd 77. Återigen

gemensamma krafter kan göra ett avtryck i

...varje yrkeskår har sin egen

nystartad 1996, och här är vi

inte glädjas åt vår 100-åring.

lokala dialekt? Ta Göteborg

idag!

Vänligen

olika aktiviteter att anordnas. Som exempel
kan fotboll, bankett och världsrekordförsök
nämnas. Dessa kommer främst att äga rum
under Cortègebyggarveckan i slutet av april.
Vill du hjälpa till med att anordna firandet
av vår Studentkårs första 100 år? Har du
några idéer som du vill dela med dig
på jubileum@chs.chalmers.se så att vi med
historien. Ingen insats är för liten utom den att

som exempel. Grovarbetare

/Hanna Jonsson -

pratar bre’ å’ grov götebosska, ...det redan är läsvecka 5 och

leumsåret

medan, läkare gärna öö:ar

du har fortfarande inte köpt

mellan varje ord för att de

stift till blyertspennan?

inte riktigt vet vad de skall
säga. Kulturkritiker upprepar

...Modulenredax travar som en

gärna prepositioner och kon-

häst ljuger. Ibland.
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Projektledare för jubi-

2004

N

är en Chalmerist reser sker det inte
alltid för nöjes skull. Ibland är det
tvunget att företa resor även å tjänstens
vägnar.
Så var fallet den ljumma sommarkväll i slutet
på juli då vår Chalmerist fick i uppdrag att
köra returflaskor till en forna gruvmetropol
i hjärtat av Dalarna. Vår Chalmerists anhöriga undrade om det verkligen var tvunget att
åka till Dalarna för att lämna returflaskor,
då det ju faktiskt bereds möjlighet att lämna
in sådana nere på ICA. Då det som i detta
fallet rörde sig om betydligt större volymer
än vad som får plats i den skuffen på den
genomsnittliga personbilen var det tveksamt
om huruvida ICAs faciliteter var dimensionerade för dylika mängder. I stället
för att chansa hoppade vår Chalmerist in i den fullastade långtradaren och styrde kosan mot
Dalarna.Vår Chalmerist anlöpte
den forna gruvmetropolen på
andra sidan midnatt och blev
avvisad på två ställen och välkomnad på ett. Inlämningen av
returglas påbörjades. Detta skedde
inte manuellt, som på ICA eller
Konsum utan medelst truck, och sådana
visade det sig inte vara några som helst problem att skaka fram klockan mitt i natten i
en liten sovstad. Medan vår Chalmerist stod
och beskådade urlastningen och begrundade
riktigheten i det gamla talesättet; hur skön
är inte hackan i en annans hand, uppenbarade sig ett rekordeligt stycke dalmas i
den ljumma sommarnatten. I alla tider har
lokalbefolkningen samlats kring nyanlända
resande för att få höra nyheter om världen
utanför och utbyta skvaller om mode och
kungligheter. Det finns ju ingen anledning att
tro att denna tradition har förändrats under
de senaste hundra åren, så när dalkarlen tog

till orda och inledde en artig konversation
svarade vår Chalmerist och snart språkade
de båda såsom två gamla bekanta. Trots dalkarlens hjärtlighet märktes att det var något
som gruvade honom och efter ett tag kom
sålunda upplysningen; - Det är inte ofta det
kommer kvinnliga lastbilschaufförer hit till
oss. Eftersom denna vår Chalmerist av födsel
och ohejdad vana är just kvinna förklarade
hon att det inte var ofta hon var lastbilschaufför, då hon i vanliga fall ägnade sin tid åt
högre studier. Detta uttalande bemöttes med
viss klentrogenhet och följdes av frågor som
rörde slutmålet med de långa studierna. Även
detta avhandlades och dalmasen bytte smidigt samtalsämne till saker som stod honom
nära, såsom hundar och björnar. Efter
en längre utläggning om huruvida
det var lättast att springa ifrån
björnar i uppförsbackar eller nerförsbackar kunde han dock inte
hålla sig utan frågade; -Men hur
känns det egentligen, jag menar
nu kostar du ju på dig en dyr och
lång utbildning och sen kommer
du ju ändå bara träffa någon karl
och gifta dig och skaffa barn och
då har du ju ingen användning för dina
studier. Vår Chalmerist lekte ett ögonblick
med tanken att berätta för mannen mittemot
henne att ibland hände det sig att kvinnorna
i de södra delarna av Sverige fortsatte att
arbeta även efter bröllop och barnafödande,
men insåg sedan att det var inte helt självklart att budskapet skulle gå fram till fullo.
Då ögonblicket passerat konstaterade hon att
inför en sådan uråldrig vildmarksvisdom står
den moderna kvinnan svarslös. Resan hem
skedde i dagsljus och utan missöden.
/5 Minutes with Uncle Module

RASP-Release!!!

Perkele!

GIS

Tisdagen den tjugofemte november
klockan 12.00 är Teknologgården den
viktigaste platsen i Göteborg. Då
släpps nämligen årets upplaga av
RASP - tidning för allvar och städat
skämt. Detta sker till tonerna av Alliansorchestret, under upplysning av
fyrägarna, nedsläckning av brandcorpset och påcykling av pedalisterna.
Se till att få ditt exemplar av RASP
så tidigt som möjligt så att du kan
skratta åt skämten före alla andra.
Väl mött på tisdag!
/RASPredax

Händiga människor, ni behövs. Chalmers Bastukommitté jobbar som vanligt på att CS-Bastun och sportstugan
skall vara till belåtenhet när hyresgästerna kommer dit ut. Nu behöver
vi fler kreativa människor med goda
idéer och mycket vilja att jobba. Hör
av er till bastu@chs.chalmers.se . Ju
fler aspar desto trevligare aspning
med tillhörande kalas!!
/BastuK

Göteborgs Iranska Studentförening,
GIS, är en ideell, partipolitiskt och
religöst obunden förening med mål
att stödja studenternas kamp i Iran
och främja samarbete och vänskap
mellan iranska studenter i Sverige.
Alla är välkomna på möte Må den
24 nov i Kyrkan. Vill du ha mer
info,
skicka
ett
mail
till:
studentrorelsen@hotmail.com
/GIS

CBS
CBS utlyser Chalmers Börssällskaps
och Svenska Handelsbankens ekonomistipendium! Information om hur
du skall söka finner du på
www.cbs.chalmers.se
Den 11 december besöker Anders
Igel, VD för TeliaSonera, Chalmers
och CBS. Tid och plats meddelas
senare. Alla medlemmar hälsas välkomna!
Nu kan du som är medlem i CBS
få tillgång till Börsrummet under
dagtid. Där finns förutom affärstidningar även realtidskurser i samarbete med Ecovision och det tekniska
analysverktyget Viking Börs i samarbete med Delphi Economics. Se
www.cbs.chalmers.se för mer information
/Mikael Ternhult, CBS

CKG
Är det något som saknas i ditt liv?
Vågar du lita på Jesus?
Vågar du ge Gud ditt förtroende?
För att veta om en teori håller, måste
man testa den och det kan du göra hos
oss i Chalmers Kristna Grupp (CKG).
Vi träffas på tisdagar kl. 12.00 i Gasquen. Välkommen!
CKG är öppet för alla som vill veta
mer om den kristna tron. Även om vi
inte kan svara på alla dina frågor, kan
vi säkert ge dig lite feedback om vad
det är som gör att hundratals miljoner
människor i världen bekänner sig till
den kristna tron.
Chalmers Kristna Grupp (CKG) har
även morgonbön varje vardagsmorgon kl. 7.30 på våning 2 i kårhuset,
första grupprummet bredvid Lilla
Salen.
För mer information:
http://www.chs.chalmers.se/~ckg,
ckg@chs.chalmers.se
eller kontakta ordförande Christoffer
Jensen tel.nr. 0708-96 85 24.
/Markus Svensson, vice ordförande
och informationsansvarig i CKG

Mata Hare?!?
Se ”Mata Hari” - det nya spexet med
tjejer på scen!
”Tjejerna på Chalmers lockar till
skratt” GP 15/11
”Ett bra spex” GT 15/11
Just nu spelas det allra första Chalmersspexet med tjejer på scenen för
fullt i RunAn i Chalmers Kårhus.
Passa på och tag chansen att se det
historiska och mycket underhållande
spexet Mata Hari - detta är ett tillfälle du bara inte får missa! Biljetter
till spexet köper du i vår biljettkur
i Kårhuset under lunchtid eller via
vår hemsida www.spexet.chalmers.se/
vera och kostanden är endast 100
kronor för dig som student!
Vi spelar följande datum i RunAn i
Chalmers Kårhus:
28/11 kl 19.30, 2/12 kl 19.00
3/12 kl 19.00, 5/12 kl 19.30
6/12 kl 18.00
VARMT VÄLKOMMEN!
Önskar...
/Chalmersspexet Vera

Jurij Gagarin tackar för sig!

Tack alla glada chalmerister för att ni
kommit och tittat på mig i årets Chalmersspex Bob! Det har varit underbart att få så mycket uppskattning för
min lilla resa ut i rymden. Jag skulle
även vilja tacka för att ni lät mig
komma tillbaka till Göteborg, Chalmers och Stenhammarsalen. Det såg
ut ungefär som när jag var här senast i
slutet på 60-talet, med den skillnaden
att det var roligare denna gången.
Nu har jag och mina vänner spelat
klart i Göteborg för det här året men
ännu finns det möjlighet att hälsa på
och få reda på hur det egentligen gick
till när den första människan kom ut i
rymden.
Chalmersspexet Bob spelar sin föreställning på följande orter innan jul:
21 november Halmstad
27 november Stockholm
28-29 november Kalmar
6 december Lund
Om ni har några vänner och bekanta
som befinner sig i närheten av dessa
orter dessa datum så slå dem en pling
och tipsa om oss. Hur man får tag
på biljetter till varje stad kan ni läsa
om på www.spexet.chalmers.se/bob
(klicka på turnéer). Med vänliga hälsningar
/Jurij Gagarin genom Chalmersspexet Bob

Detta är Anders Wernersson. Modulen-redax skulle vilja rikta sitt varmaste tack till Anders för
att han ställde upp och ställde Modulens räserdator tillrätta igen, när den hade gått isönder.
Jävla dator. Men nu funkar den igen och därför har ni en Modul i er hand Tack för hjälpen!.
På bilden ser vi Anders, glad som alltid (i detta ögonblick i just hatten), framföra ”I did it my
way” med kuslig likhet av salig Frank S.
Kom ihåg att du lovade att inte döda mig för detta. Mvh, f.v.s.

I morgon,
kl 12.00,
Teknologgården
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Tidning för allvar och städat skämt
~ Sedan 1864 ~

