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Hej alla nyantagna, och hej alla ni andra läsare!
Det ni nu håller i er hand är Emissionens sommar
nummer (eller kanske snarare första höstnum
mer). Mycket nöje!
Till att börja med skulle jag vilja hälsa alla E-95or varmt väl
komna till Elektrosektionen vid KTH. Jag hoppas och tror att
ni kommer att få en trevlig tid här.

Ha det bra och krama varandra i trafiken!
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Hur lämnar man in manus?
Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidning
en. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för
manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna i Yax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAIL till
EMISSION på Elmer. För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i
ett dectermfönster på YMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Använder du UNIX så går det för det mesta inge vidare att maila
decwritedokument. Lägg i stället filen i ditt Public directory och skicka
ett mail till oss och berätta vad filen heter. Skriv också hur mycket du
gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produk
ten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som duskulle vilja men
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goda ideer är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten att
ändra i insänt material (lägga till rubriker tex). Vi kan ock
så ta emot en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brevfack i
Tolvan, i vår brevlåda, även den i Tolvan, eller till någon
av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00
dagen före manusstopp. Detta för att de kräver en extra
behandling. De kan lämnas i Emissionens brevlåda eller
direkt till en emitteur.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.

Kraftöverföring är ett av Asea
Brown Boveris absolut tyngsta
verksamhetsområden. Och
koncernens centrum för kraft
överföring finns i Ludvika, med
bortåt 2 700 anställda i ett antal
bolag och stora resurser för
avancerad forskning och
utveckling.

Elevingenjörs
utbildning

Asea Brown Boveri i Ludvika söker nyutexaminerade civilingenjörer
till vår omfattande elevingenjörsutbildning.

Personlig utveckling och utlandspraktik

Elevingenjörsutbildningen består av 15 månaders omväxlande teori
och praktik. Förutom en grundlig genomgång av ABB-koncernen,
ingår kurser i bl a marknadsföring, språk och presentationsteknik.
Utbildningen avslutas med 6 månaders utlandscjänstgöring.

Spännande jobb för unga tekniker
Från Ludvika levereras högteknologiska utrustningar för elkraftöverföring över hela värl
den. Här finns resurser och moderna laboratorier för avancerad forskning och utveckling.
Och vår elevingenjörsutbildning ger dig en flygande start i arbetslivet!

Ta chansen!

KRAFT
OCH
ELEKTRO·
TEKNIK
LUDVIKA

Nästa kurs startar 15 februari 1996. Sista ansökningsdag är 6 oktober. För mer information
kontaktar du Rolandh Geijer, 0240-820 43, eller Lars-Ove Almquist, 0240-820 27, på vår
personalavdelning. Du kan också prata med Christina Eriksson, 0240-823 88, elevingenjör 1991.
Ansökan, märkt ''Elevingenjör·; ställs till ABB Assist AB, Personalavdelningen, Box 708,
771 80 LUDVIKA.

I Ludvika utvecklar STRI morgondagens kraftsystem
STRI AB i Ludvika är ett företag som ägs av ABB, Svenska Kraftnät och Vattenfall.
STRI, Swedish Transmission Research Institute, startade 1 juli 1989 och bedriver utveck
ling av teknik inom området elkraftöverföring med sikte på 2000-talets kraftsystem.
STRis nya laboratorium kan erbjuda en mycket avancerad mätteknik, kraftfulla
datorsystem, högspänningshall och klimathall.

Studier

Studienätnnden
Hej! Hoppas ni har haft ett bra
sommarlov och vilat ut er så ni
är laddade inför hösten.
NY VICE SNO är Fredrik Jonsson,
han är E91 och har varit TRllS, lna
och pajas tidigare.

Kursnämnder
Nu när hösten har kommit drar vi
igång med vår största �erksarnhet i
kurs
nämligen
studienämnden,
nämndsverksarnheten. Det är här vi
framför positiv, negativ och framför
allt konstruktiv kritik till föreläsare.
Jag vill påstå att ingen kurs är så bra
att den inte kan bli ännu bättre. Gå

Studiesituationen för E93
Arbetsbördan för E93 är som bekant
enorm. I sista perioden lästes fyra äm
nen som alla innehöll laborationer el
ler hemtal. Maple-laborationerna i
diff. & trans. var helt skandalösa. De
gav lite och handledningen var usel.
Föreläsaren Claes Trygger tyckte det
var helt okej att alla lämnar in samma
lösning och var egentligen inte intr�!>
serad av att ha maple-laborationer. Ar
detta kvalitet? En grupp på tre tekno
loger har tagit saken i egna händer
och diskuterat saken med Gunnar
Svedberg som är vice rektor för grun
dutbildningen. Ett mycket bra initia
tiv som jag gärna ser fler av. Detta har
resulterat i att ett möte skall hållas
med Bengt Ek, studierektor för mata
matik, Claes Trygger, Inger Larsson,
SNO och vSNO. Vi hoppas att detta
leder till att matte-institutionen rycker
upp sig.

ga bokstäverna A-Z.
3. Alla hjälpmedel tillåtna.
• Klass 2 kan bytas utan mot endast
en räknare, t ex CASIO FX-82d, är
tillåten.

Årets lärare
Bronislaw Krakus valdes till Årets lär
are på KTH. Han fick mottaga diplom
och ett pris på 10.000 kronor vid dip
lomutdelning. Han undervisar i mate
matik och är universitetslektor. Han
undervisade i en- och flervarren på
Elektro till och med 1992. Sedan dess
undervisar han för mindre sektioner,
bland annat I-sektionen. Årets lärare
på Elektro blev som bekant Behrouz
Aghili.

Fredrik Carlsson, SNO
SNO@elixir.e.kth.se

KansELIT
Så kallas vårt kära kansli som hjälper
oss i vått och torrt. Kanslichefen heter
Inger Larsson. Kansliet har några ut
skott där vi teknologer har represen
tanter. Fakultetsnämnden beslutade
på förra mötet välja ny ordförande
och vice ordförande. Dessa är nu:
Ordförande: Jan-Olof Eklundh
Vice dito: Göran Andersson

Kansli ELIT

Studienämndsmöte

Fredrik spanar mot höstterminen.

därför med i en kursnämnd och på
verka din och andras studiesituation
till det bättre. Har du några frågor,
(Kurs
prata med vår KNORR
NämndsORganisatöR) Peter Krans
som är E92:a.
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Det beslutades på mötet 9 /5 att Elek
tro vill införa gemensamma regler för
miniräknare på KTH samt att vi vill
ha följande förslag:
• Tre stycken klasser införs, vilka
examinatorn måste välja en av på
tentamina. Dessa är:
1. Ingen miniräknare tillåten.
2. Miniräknare som inte har samtli-

Linje- +-utskottet
/
Vetenskapliga
rådet

Fak:ultets
nämnden EIT
l
Tjänsteförslagsnämnden

____
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ABB driver Sveriges äldsta
och mest genomarbetade
elevprogram - i år firar vi 90årsjubileum. Elevingenjörs
gruppen 94:2 är av senare
modell och visar att det även i
Mälarstaden Västerås finns
ungdomar på glid.

Sökes: Nyslipade
civilingenjörer
Finnes: Unikt elev•
• ••
1ngenJorsprogram

Elevingenjörsprogrammet i Västerås spänner över 15
månader, huvudsakligen värdefull och omväxlande
praktik. Vi har även lagt in ett antal seminarier och
studiebesök i programmet.

Västerås är huvudort
I Västerås kombineras en grundlig genomgång av kon
cernen med varierande praktik etappvis inom tre ABB
enheter. Du far pröva olika arbetsuppgifter och känner
dessutom vilket affärs- och teknikområde som intres
serar dig mest. Dessutom deltar du i språkkurser och
seminarier i bland annat marknadsföring, förhandlings-,
presentations- och kommunikationsteknik.

Avslutning utomlands
Efter förberedelser på hemmaplan, kommer du att arbeta vid något av våra utländska
bolag under de avslutande sex månaderna.
Asea Brown Boveri finns representerat i 140 länder världen över. Det innebär stora
möjligheter i valet av utlandsplacering.

Vill du veta mer?

ELEKTRO·
OCH KRAFT
GENERERINGS
TEKNIK
VÄSTERÅS

Inget annat företag kan erbjuda så många intressanta jobb för unga tekniker som Asea
Brown Boveri. Inom så gott som alla verksamhetsområden arbetar vi med spjutspets
teknik - på en tuff internationell marknad. Och vårt elevingenjörsprogram ger dig den
bästa starten.
Nästa program börjar 15 februari 1996. Ta chansen och skicka din ansökan senast 6 oktober
ti!IABB Support, Utbildningsavd., 721 83 VASTERÄS. Vill du veta mer, kontakta Eivor
]annborg, 021-32 53 77, eller Magnus Bengtsson, 021-32 82 33, elevingenjör 1993-94.

Studier

Välkomna tillbaka
allihop
Hej alla gamlingar, och väl
kommen alla nya! Nu är det
dags igen - nytt läsår och nya
krafter. Förhoppningsvis har
väl alla hunnit ha lite ledigt i
sommar och laddat batterierna
inför höstterminen.
FÖR DIG SOM ÄR E95 kan vi berät
ta att studievägledningen alltid bru
kar ockupera ungefär en sida i Emis
sionen, för att sprida information till
Elektros teknologer. Det är, än så
länge, vår bästa informationskanal, så
läs våra artiklar! De är kanske inte det
roligaste man hittar i tidningen, men
där står en hel del matnyttigt.

Linda och Jocke har slutat
Efter ett års trogen tjänst har Linda
och Jocke slutat hos oss. De har be
stämt sig för ntt &ter (?) bli studietek
nologer. Vi som är kvar tackar Linda
och Jocke för det fina arbete de gjort
och önskar dem lycka till med stu
dierna!

Nytt på StvlE och KansELIT
Ingen slutar utan att en ny tar vid.
Därför har vi fått två nya studievägle
dare, Louise Wulff (E92) och Linus
Norrbom (E93). Dessutom har Mag
nus Myren börjat på kansliet för att bl
a samordna studievägledningama på
E och 0.

system verkar mycket positivt. Det
bådar gott för årets studieresultat.

Helårsschema
Nytt för i år är att schemaläggningen
har lagt schema för alla fyra perioder
na på en gång. Vi tackar Henrik Sze
mere, E90 för att han har lyckats pus
sla ihop alla våra kurser.
Schemat finns att hämta uppe hos oss.
Som vanligt gäller max ett schema per
person - dina kompisar har säkert re
dan tagit två till dig. Förhoppningsvis
skall det också finnas ett helårstenta
schema att hämta.

Spärren och studieplaner
En påminnelse till dem som ska läsa
höstterminen i trean nu. I månadsskif
tet oktober /november kommer valet
av kurser i kompetensinriktningarna
att ske. För att vara studieberättigad
till dessa kurser krävs att man klarat
spärren:
1. Alla kursmoment ur årskurs ett ska
vara avklarade.
2. Minst 30 poäng ur årskurs två ska
vara avklarade.
3. Följande kurser I moment ska vara
avklarade:
- TET del B och C 8p,
- Digital elektronik 4p,

- Komplex analys 4p,
- Diff.ekv. & transformer Il 6p,
- Minst en av Termodynamik 4p, eller
Modem fysik 4p.
I övriga fall medges val av inriktning
först då individuell studieplan upp
rättas och godkänts.

Spärren finns till för att hjälpa, inte för
att stjälpa! Tillsammans med oss gör
du upp en studieplan där vi varvar
nya kurser med gamla, så att du ska
klara av dina fortsatta studier på bästa
sätt.
Om du redan nu vet att du får svårt
att klara spärren, kom då upp till oss
så snart som möjligt. Så bestämmer vi
en tid då vi hjälps åt att planer dina
fortsatta studier. Givetvis hjälper vi
även dig som inte fastnar i spärren
med att planera dina studier. Alla är
alltid hjärtligt välkomna!
Efter denna inforrnationsbomb vill vi
bara uttrycka en liten förhoppning om
att alla kommer att studera flitigt och
ta sina tentor på första försöket det
här året!

Louise, Stina, Linus,
Magnus och Magnus
genom irrvägledaren Christian

Studiehandboken
I skrivande stund (17 /7) finns det ing
en studiehandbok för läsåret 95 /96,
men den är lämnad till tryck. Det in
nebär att i läsande stund (nu) bör den
finnas att inhandla på StvlE. Årets
bok är gemensam för E och D. Pga ett
missförstånd är pärmen betydligt
mycket mer rosa än vit. De numrera
de sidorna är dock helt vita. En mer
vit än rosa studiehandbok alltså.

Nytt periodsystem
Vi kan med glädje berätta att läsåret
95 /96 har förärats ett fyra periodigt
lässchema. Förhoppningsvis blir be
lastningen jämnare över året med två
perioder per termin. Inställningen hos
institutioner och teknologer till detta

6

Louise, Magnus, Stina. Magnus och Linus var inte i närheten av att fastna på kortet.
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Madeleine Blomberg och Ann von Essen.

Elektros hj ärntrust
Har du problem? Vill du byta
linje eller göra studieuppe
håll? Går studierna lite för då
ligt eller går de så bra att du
vill läsa någon extra kurs? El
ler undrar du helt enkelt var
din gamla tenta är?
ELEKTROS KANSLI och studeran
deexpeditionen, STEX, ger svar på
dessa frågor och ALLT annat som är
värt att veta på Elektro. Studievägled
ningen bjuder dessutom på godis!

STEX
Var? Stex finns på entreplanet i andra
Q-huset (den utan restaurang) alldeles
till vänster innanför entren.
Vad? Stex kom till för att underlätta
kontakterna mellan teknologerna och
följande institutioner:
• Data & Systemvetenskap (OSV)
• Elektronik
• Signaler, Sensorer och System (53)
• Teleinformatik (IT)
• Teoretisk Elektroteknik (TET)
På studerandeexpeditionen kan du
granska dina tentor, lämna in skriftli
ga klagomål på rättningen, lämna in
dokumentation av projektarbeten och
lämna in labbar för vidare befordran
till respektive institution. Material
som lämnats ut i olika kurser finns på
studerandeexpeditionen, samt en del
kursmaterial som inte finns på kår
bokhandeln. De har ansvaret för an
slags��vlorna för OSV, Elektronik och
IT. Aven anställning av tentamens-

vakter och viss
sker där.

betygsregistrering

Vilka? De som jobbar på STEX är
Ann von Essen (Tel 790 90 86) och
Madeleine Blomberg (Tel 790 90 85).

Elektros kansli
Var? Kansliet ligger i andra Q-huset,
på våningen ovanför entren.
Vad? Vilka?
• Inger Larsson
Inger bossar över kansliet och titu
leras; kanslichef. Hon är sekretera
re i E och D's utbildningsutskott
och sysslar med kansliets budget
med mera.
• Magnus Lindell
Magnus är linjens utbildningsse
kreterare. Han har hand om antag
ningen till högre årskurs, lär- och

•

•

timplanen, långsiktig planering av
utbildningen med mera.
Johan Ferman
Från början matematiker, undervi
sar närbesläktade ämnen. Sysslar
mest med elektros datorer som
han är ansvarig för. "Trivs bra hä
ruppe med alla galningar runt om
kring en!"
Lotta Kohut
Sysslar mest med intyg - hennes
specialitet är uppskov från lum
pen. Har hand om arkivering och
gör examensanmälningar. Dessu
tom har hon hand om linjens inter
nationella utbyten.
Lena Svensson
Arbetar med kansliets ekonomi, fa
kultetens disputationer, besvarar
brev från utlänningar som vill
komma hit och forska samt betalar
internationaliseringsmedel.
ut
Lena är sekreterare i Fakultets
nämnden för Elektroteknik och ln
(FNEIT),
formationsteknik
i
Tjänsteförslagsnämnderna och i
Vetenskapliga rådet (VR). FNEIT
behandlar frågor om utbildning
och forskning. VR är ett utskott till
FNEIT och ett beredande organ till
FNEIT i forskningsfrågor. Tjänste
förslagsnämnderna tillsätter pro
fessurer och lektorat.
Barbro Wiklund
Har hand om praktik och friståen
de kurser på kansliet. På studeran
deexpeditionen tar hon bland an
nat hand om bokslut och budget.
Magnus Myren
Denne Magnus är nyanställd på
kansliet för att samordna studievä
gledningarna på E och D. Dessu
tom är han linjens information
sansvarige.

Olof Lindqvist

Delar av KansELIT: Louise, Barbro, Stina, Lena, Inger, Magnus och Lotta.
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Datorer

Senaste fakta från
teknologdatorproj ektet
I höst startar KTHs teknolog
datorproj ekt. Detta är i första
hand till för alla nyantagna,
men äldre teknologer kan få
taga del av projektet.
TYVÄRR ÄR långt ifrån allt klart i
projektet, så jag kan inte delge er så
mycket fakta.

Till nyantagna
Jag vill uppmana dig som är ny
antagen att tänka efter noga om du
verkligen behöver en dator, med
tanke på att en dator är dyr. Jag kan
upplysa er om att man klarar sig ut
märkt utan egen dator. Fördelen med
en egen dator är att man slipper jaga
efter lediga datorer i skolans datorsa
lar. Jag tycker att ni skall prata med
era faddrar eller mig innan ni bestäm
mer er.

Måsten
Teknologdatorprojektet innebär:
• Att KTH söker en leverantör som
skall kunna erbjuda förmånliga pri
ser för studenters inköp av PC- eller
Macintoshdatorer. Cirkapris är
15000-20000 kronor. Om KTH inte
finner en leverantör uppmanas de
nyantagna att köpa datorer själva.
Man ställer vissa minimikrav: För
PC är dessa:
1. Processor: 486
2. Matteprocessor: Japp!
3. RAM-minne: 8 Mbytes
4. Hårddisk: 300 Mbytes
5. Modem: 14.4 kbps
6. CD-ROM-spelare

Microsoft office
Maple
Matlab
Kommunikationsprogram

2.
3.
4.
5.

• Att KTH utökar sin modempol till
följande storlek:
1. SLIP och PPP: 64 st. 28.8 kbps
2. First Class: 12 st. 28.8 kbps
3. Terminal: 24 st. 14.4 kbps
• Att KTH ordnar så kallade help
desks, dvs hjälp-betjäning, både
centralt och lokalt på de enskilda
linjerna. KTH anslår pengar till fa
kulteterna för detta. Den centrala
skall vara öppen även på udda tider
av dygnet.

Fredrik Carlsson
fredrikc@elixir.e.kth.se
Telefon: 717 77 90

• Att KTH ordnar programvara på
tre stycken CD för 200 kronor som
skall innehålla:
1. Borland: Allt

\tVein, \tVad, \,Varför?
eller Vad är egentligen WWW?
Det var en gång en forskare på
Cern som ville få ordning på
dokumentation.
sin
Tim
Berners-Lee, som han hette,
skrev ihop ett hypertextsy
stem, från början internt för
dokumentation på Cern.
Det har spridit sig en del sedan dess,
nu kan du hitta information om allt
från studentikosa fester och pubar till
tentor och studievägledning. Om du
inte föredrar rymdforskning eller
komunalinformation...
Hur går det då till? Det finns ett antal
läsarprogram för WWW. De vanliga
ste är Netscape, Mosaic och lynx. om
du vill använda Mosaic eller lynx så
är det bara att skriva namnet som
kommando. Vill du ha netscape måste
du först göra modu le add hacks.
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När du startar browsem får du troli
gen upp en sida med information från
E-linjen. Därifrån kan du gå vidare till
exempel till sektionen eller instutitio
ner. Annars kan du öppna något av

dokumenten i rutan här brevid.

Nettiquette
lntemett är till stora delar ideellt, och
de delar som är kommersiella är gan
ska nya. Det innebär att i många sä
kerhetsaspekter har man mest litat på
användarnas goda vilja. Vilket i sin
tur innebär att man kan göra en hel
del saker som man inte bör göra.
Att det till exempel går att skicka
anonyma mail, eller till och med så att
de ser ut som om de kom från
pres ident@whi tehose . gov, inne
bär inte att det är bra att göra det.

Eder Infoman, Rasmus Kaj
kaj@e.kth.se
"Comp....tel's al'e t'\ot it'\telli9et'\t
- they ot'\ly thit'\k they al'e."
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PR PRoductions PRoudly PResents
Tekniska Högskolan är känd för sina många fester, så också Elektrosektionen. Programrådet,
eller klubbmästeriet som det också kallas, anordnar allt från små pubar till den stora vårbalen
vid valborg varje år. PR har härmed nöjet att för Er presentera. . .

Höstens kalaskalender
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Traditionsenlig lussevak=J ;:�fäh�a uppe i 1 20 timmar!
1

Söndag 24/12

Julafton!

1 5.00 Kalle Anka
1 6.07 Tomten kommer! (Ej PR-arr)

Om Du har några ideer, önskemål eller frågor är Du alltid välkommen att höra av Dig till
Bästa lyckönskningar med studierna från hela Programrådet genom Era klubbmästare,

Cecilia Ohlsson, 08 · 659 53 84 och Björn Bengtsson, 08 · 15 68 83
E-post till Programrådet: pre@e.kth.se

Sola-stafetten

Vi Leder!
Elektro fick en flygande start i årets Solastafett.

För 28:e året i rad arrangerade
Karlstad och Göteborgs stu
dentkårer en 31 sträckor lång
stafett mellan G öteborg och
Karlstad 5-6 maj.
TROTS ATT halsfluss, stukade tår,
slitna knän, 10-mila och andra mörka
ting försökt få EMK:s lag ur balans
kom vi iväg som planerat. En del med
vetskapen att de skulle springa dub
bla sträckor. Eller som Bobby Mon
talvo e93, som tidigt på fredagsmor
gonen fick beskedet att hans 6 km
etapp sträckt lite på sig och blivit över
milen.
Starten gick kl 14.30 från Götaplatsen.
Vi hade beslutat oss för att satsa på ett
av våra ess, Peter Jakobsson e92, på
den första sträckan. Till vår glädje
hade han valt Sola framför 1 0 -mila,
vilket vi tyckte var väldigt klokt. Peter
verkade laddad, inte minst vätske
mässigt. På vägen ned hade han satt i
sig 7 liter.

Kalas på Götaplatsen
På Götaplatsen rådde kalasstämning
med Dixielandsmusik och massor av
folk vid inskrivningen. Totalt hade 76
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lag anmält sig. Förutom KTH,
Chalmers och L TH:s olika sektioner
med overallprydda fans fanns en del
utländska inslag i startlistan. T.ex. kan
nämnas UROS/Maastricht från Hol
land som med hopbitna drag satsade
på seger mot favoriterna Zola Bud
dies. Peter fick sin nummerlapp med
17 på och jag lämnade honom åt sitt
öde i vimlet.
När starten gick för löparna började
cirkusen för följebilarna. Det gällde att
på snabbaste sätt ta sig ut på motor
vägen, utan att dra på sig MC
polisernas uppmärksamhet i form av
krock eller dikesrollning. Vi hittade
snabbt den långa ormen av löpare
men inte nr 17. Hade vi missat ho
nom? Frågan hängde kvar i luften me
dan vi närmade oss täten. Där var
han! Vi leder!!! Alla jublade och
mobiltelefonerna överförde kanon
starten till de övriga 3 "Roadrun
ner"bussarna. "Va?!, det är inte
möjligt, lägg av" byttes snabbt till
glädjeskrik och kampsånger. Slutti
den för sträcka 1 (5,7 km) blev 1 9 min.
50 s snabbare än 2:an Borås Rabalders.

Orienteringsproblem
Klockan närmade sig nu tre och vår
värmen kändes i luften. Magnus
Karlsson e93 hade själv valt nästa
sträcka. 9,3 km plan motorväg, med
en uppförsbacke längst bort i horison
ten. Vi såg flera som promenerade
den här sträckan, kanske försökte de
intala sig att backen bara var en elak
hägring. Tom Salonen e91 växlade vid
Surte till sträcka 3. Med knäskydd
stadgade knän sågs han fortsätta
kampen på asfalten. Men helt plötsligt
var mannen med den röda kepsen
borta. det visade sig att några löpare
tagit fel väg och dragit med sig många
upp i ett villaområde. När funk
tionärerna vaknat till och lett ned
löparna på motorvägen, hade Tom's
knän fått mer än väntade 7,2 km.
Lars Wickenberg e89 sprang sträcka 4,
7,9 km mellan Bohus och Alafors. Han
är vår flitigaste Soladeltagare och har
varit med många år tidigare. Sträck
beskrivningen som talade om ett
"OBS! En mycket brant backe i början"
bekymrade honom inte. Lasse var en
av gängets stöttepelare. Han sprang
brevid flera sträckor och peppade
trötta elektroner med vatten och Sola-
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Doktorand med framfötter
Vid åttatiden på kvällen gick starten
för etapp 2. De första två sträckorna
på 9,1 km sprangs av Christina 'Kiri'
Otherius e94 och Peter Siljerud e92.
Båda gjorde bra tider, inte minst med
tanke på att de skulle dubbla under
årets stafett. Peter sprang dessutom in
som 8:a. Anders Boström e90 visade
även han framfötterna. Doktoranden
fick en 10:e placering på 10:e sträckan.
Sista sträckan innan etappmål 2 gick
mellan Båberg och Vänersborg. Asa
Jacobsson e93 hoppade in istället för
Anders Jonsson, som blivit kvar i
Stockholm med en ask penicillin. Efter
29 minuter var de drygt 6 kilomet
rarna avklarade och alla såg fram mot
årets nyhet: SOVUPPEHÅLL.

Inga vattenproblem
Lasse springerför åttonde året
historier. De kommande 8,7 km gick
delvis på cykelväg. Det kan ju vara
skönt att variera från asfalt till asfalt.

03.30 var det då dags för mig att an
vända gympaskorna. Efter någon
form av hopp & studsuppvärmning
med trikåklädda fröknar gick start
skottet. Trots den tidiga timmen hade
både jag och många andra en orden
tlig hejarklack längs vägen. Efter ca 5

Cilla - första tjej ut
Erik Johansson e93 hade dock inga
problem med det utan sprang in på
22:a plats. Nu var det dags för EMK:s
första tjej att ta över reflexbandet.
Cilla 1=,yckman e92 växlade vid motell
Göta Alv. Hon visade en härlig käm
paranda. Trots magkramp sprang hon
hela vägen och fick nästan samma
placering som förra året. Det var 5 km
med ett sammanbitet ansiktsuttryck.
På skolgården vid Lödöse växlade
Fredrik Nilsson e94. Likt vår för
staman är han KOT:are (Kunglig Ori
enteringsTeknolog). Han tillhörde de
få som frivilligt anmälde sig till de
långa sträckorna. Han fick den näst
längsta, 12,7 km, och det gick galant.

Nu började solen gå upp och Peter
Szabo e93 avverkade 8,5 km mellan
Främdefors och Brålanda i prima
form. Det märktes att sträckan pas
sade honom bra, eftersom han kom in
på 9:e plats. Ordentligt svettig men
med ett stort leende och ivrigt
pratande om ideala springförhållan
den. Emissionens utsände fotograf
Johan Lindberg e90, även han med
slitna knän, växlade efter Peter. Pep
pad med Rehbandutrustning vann
också han kampen mot asfalten. 9,5
km efter Brålanda växlade han som en
av de 40% snabbaste på sträckan. På
sträcka 16 placerade sig Stefan Lund
gren e93 som 4:a (ca 37 min). Det såg
mycket lätt och piggt ut när han
sprang. Några minuter innan hade
han haft en mindre diskussion med
sig själv och övriga i bussen om han
verkligen ville springa nästan en mil
klockan 6 på morgonen, utan frukost
och riktig sömn. Och skulle man ha
kort eller långbyxor??? Men visst var
det kul! Inte minst att svicha förbi
Fysik, Kemi etc. Stefans ögon strålade
när han kom i mål.

Vidare längs landsvägen

Pizzaproblem
Så var etapp 1 klar och lagen
duschade och började leta middags
ställe. Själv hamnade jag i en buss,
med siktet inställt på pizza och pasta.
Efter en 15-20 minuters irrande i Lilla
Edet ringde vi pizzabagaren. Vi kon
staterade att vägbeskrivningen var
usel. Här fanns ju ingen restaurang.
Jag vet inte om bagarna trodde att vi
drev med dem. 2 minuter efter vårt
samtal kom vi (via en bit gräsmatta)
indundrande till dem under skratt.
Huset låg ca 50 m från platsen där vi
ringde.

km på en avgastyngd bro vek slingan
äntligen av, in i skogen. Illamåendet
gav med sig och den sista biten lyftes
jag fram av hejande EMK:are. De
hade mycket strategiskt placerat sig
på krönet av varje kulle/backe, som
kom i min väg. När "stafettpinnen"
överlämnades till Stefan Eriksson e91
låg vi ungefär i mitten av löparormen.
Förra året blev det någon miss i vatt
ningen av Stefan. Detta kompense
rades i år. Under sina 11,1 km på mor
gonkulan fick han sin vattenflaska
serverad på silverfat av en finklädd
Ola Ramström.

Idrottsledaren lyfts fram av de andra
löparna ...

Starten för etapp 4 gick från Mellerud
och de 7,2 km sprangs av Linda
Swärd e94. Våran Ofvrig klarade sig
bra trots sen vattning. Hoppsan,
Roadrunner 2, det är bra med mobil
telefon när man försover sig. Emil
Egerfjord e93 sprang likt föregående
år den 18:e sträckan (9,4 km). Han för
bättrade sin placering 3 steg. Här kan
man notera att det inte är helt riskfritt
att vara hejande lagledare. Uppflugen
på en av vägens betongkoner fick jag
mig en dusch från Emils vattenflaska.
Jag får nog överlägga med nästa års
idrottsledare angående vem som ska
sättas på "Djävulssträckan".

11

Mer Sola
Jajamänsan

skulle växla med mig inne på Säffles
idrottsplats. Jag satt och väntade i sol
skenet på kortdistansbanan. Flera av
löparna saknade någon att växla med
och det började bli rörigt. Speciellt
minns jag en något äldre herre, som
av
sig
reflexband
och
slet
"freestyle"lurar medan han uppgivet
ropade efter en Åsa. Så småningom
fick även det laget iväg sin löpare un
der följande ordväxling: -"Hur kan du
redan vara här???!! Vi trodde att du
skulle komma om en kvart?!" -HM!
Jag har faktiskt tränat. Lag 46, 1, 66,
27................ Numren fortsatte att
ropas ut och jag väntade på nummer
17. Då får jag se Bobby komma in på
upploppet och inser att funk
tionärerna läst fel på en 2:a och l:a.

Nästa sträcka är loppets längsta, 12,8
km. Även här spökade slitna knän. Vi
hoppades innerligt att de skulle .hålla
för Ola Ramström e92. Det giorde
dem! En 14:e placering på den
sträckan är mer än godkänt. Ola väx
lade med Joakim Bergström e93 vid
Skäggebol. Jocke tillhörde dem som
satsat på en något kortare sträcka och
fick en längre, 11,3 km. Men en plac
ering i mitten vittnar om att det inte
var något fel på kondisen. Den sista
delsträckan var Jacobsons andra. Likt
föregående dag höll hon placeringen
bland de 22 bästa.

Svårigheter
Etapp 5 startade med "Djävuls
sträckan", 9,8 km i uppförsbacke. Det
här är den enda sträckan med grad 4.
Dags att plocka fram flera KOT-ess.
En förkyld Patrik Blidefalk e92, 1995
års SpadOsquar, ställde upp för laget
och, som han uttryckte det, "joggade"
sig igenom till en mittenplacering. In
nan min andrasträcka sprang Bobby
Montalvo e93 10,3 km. Vilja och över
talning kan försätta berg så de extra
kilometrarna gick vägen.
Bobby

Heja, heja

Hmm ... finns det ingen instruktionsbok
för hur reflexbälten tas på.

Växlingen gick i alla fall utan problem
och jag följde vägmarkeringen genom
publiken, över diket och ut på vägen.
Det kändes helt OK de första kilomet
rarna. Vägen kantades av folk, musik
och bilar. Sedan kom den fysiska
smällen. Det kändes som att få ett
baseballträ i magen. Kramp. Vilken
utmärkt timing. Det är vid sådana
här tillfällen man ser vad god laganda
betyder. Det dröjde inte länge förrän
jag hade Lasse brevid mig som drag
hjälp. Vägen kantades av hejarramsor,
biltutor, applåder, "vågen" och
mänskliga "portaler" att springa ge
nom. Det som gjorde mig mest full i
skratt var när ca 10 stycken låg i
böneställning vid vägrenen. Så
småningom kunde jag andas igen och
växlade vid Värmlandsbron med Åsa
Carlström e91. Lasse fortsatte att
springa med en bit men märkte att
Asa själv klarade sina 6,0 km grad 3.
Göran Isaksson, också han e91, tog
över vid Hammar och sprang den
sista etappsträckan (7,0 km grad 3).
En 10:e placering borde göra en fd fri
idrottare glad.

Mysteriet med den försvunna
löparen

Lasse vattnar trötta löpare.
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Så var det då bara 4 löpare kvar innan
spurtsträckan. Peter Jakobsson gjorde
även på sin andrasträcka en suverän
insats. 10,5 km grad 3 på 0.37.55. Det
räckte till en 4:e placering och gör ho
nom till lagets snabbaste. Nästa
löpare har sin egna lilla historia. Un
der samtliga timmar jag satt vid ratten
hade jag en rödhårig, leende flicka i
backspegeln. När nu tiden för an
mälan till sträcka 28 närmade sig
fanns varken Therese Andersson e94,

eifiisiiiffii
_____ �.....,.,,

till stockholm medans andra utnytt
jade Karlstads gästfrihet och stannade
kvar för att festa natten igenom. Alla
hade vi många roliga minnen från
helgen. T ex den röda bussen, som
blev ett julpaket med Lilla Edetpap
per, som snöre. Eller Ola, som retade
Linda för .�tt hon trampat i något, som
luktade. Anda tills han mitt i natten
tappade ut sina egna gympadojor ge
nom dörren, och med ficklampa fick
leta efter de i vägrenen. Eller den äl
dre herren i silverperuk, som sprang
spurtsträckan iförd spetsbody och
sandaler (och dessutom kom 3:a!).

Bäst på KTH
Ett stort tack till alla sponsorer som
gjorde detta äventyr möjligt och av
slutningsvis tycker jag att vi till ton
erna av "Låt oss hylla vårt Elektrien"
konstaterar följande:
EMK kom på 20:e plats och blev årets
bästa KTH-lag i Solastafetten!

Idrottsledaren

Aja, man kan väl inte springa hela tiden heller ?
eller någon annan, i backspegeln. Bus
sens invånare finkammade parkering
splatsen, affären och de närmaste om
givningarna vid etappstarten. Det var
8 minuter kvar till start. Jag greppade
mobiltelefonen för att efterlysa henne
hos Roadrunner 4, men de hade inte
sett henne. Någon minut senare hit
tade Lasse fröken ifråga i en kö till ett
välbesökt ställe. Hon var anmäld och
klar, så även den växlingen gick
snabbt. Therese satte fart och behöll
leendet hela sträckan.
En stund
senare insåg jag att mitt samtal or
sakat �n löpeld hos övriga bussar.
V AR AR THERESE??? Efter att ha
vänt upp och ned på inredning och
omgivningar kunde även de andas ut.

Det var härligt att se hur hon krys
sade förbi de flesta och kom in på en
7:e plats. Fotboll ger kondis. Den 30:e
sträckan sprangs av August Agge
Söderlind e93, som visade god käm
parglöd på sina 9,2 km. En mitten
placering blev det för förstagångsdelt
agaren. Så var det bara en sträcka
kvar. Förra årets idrottsledare Peter
Siljerud verkade laddad när han
värmde upp i elljusspåret. 7,7 km
SPURT! mot lagens bästa "kortdis
tans"-löpare låg framför honom. En
ligt någon form av jaktsystem kom de
första iväg tillsammans med en funk
tionärsMC. Peter fick kämpa mot en
stor klunga och kom in på en heder
värd 16:e plats.

Fler sträckor

Skojigt

Kiri Otherius gjorde en urtjusig 5 kilo
metare mellan Grums och Vålberg.

Kvällen avslutades med dusch, bastu
och middag. Somliga återvände direkt

Emissionens utsände, ständigt på
språng.
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"Broadband technology makes it even more
important to be focused. "
CECILIA UEBEL BLOMGREN, Manager, Business Developmenc ATM Broadband, Ericsson Telecom, Sweden.

The new broadband technology is changing the shape of communication berween people. Soon we
will all have free access to voice, data, text, image and video via public nerworks. 24 hours a day.
At home and at work - anywhere in the world. How we use this is limited only by our imagination.
Ericsson recognised the need to harness this vast potential early on. We invested heavily in research.
And out of our vision of a global information society has come technology that serves the indivi
dual's needs, while helping our customers open up new business opportunities.
Ericsson's approach to broadband communication is comprehensive. At its core is an ATM broad
band system for all sizes of switching, transport and access nodes. This system permits the rapid,
economic development and introduction of new variable bandwidth, multimedia, inceracrive
broadband services for business and residen tia! users.
70,000 Ericsson employees are active in more rhan 100 councries. Their combined expertise in
switching, radio and nerworking makes Ericsson a world leader in telecommunications.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, S-126 25 Stockholm, SWEDEN.

ERICSSON -

p-kulturell sida

Qul turattack! !
Som alla vet är den genom
snittslige teknologens kassa
sällan så där besvärande
välfylld. Hur ska man under så
kärva ekonomiska omständig
heter kunna slappna av från
långrandiga läroböcker och
frustrerande föreläsningar, för
att ta sig 1vag till något
kulturevenemang, eller - än
dyrare - imponera på det mot
satta könet genom att bjuda på
någon speciell på teater? Men
vad är väl detta?
ETT DAMMOLN vid horisonten! Tre

okända ryttare som galopperar fram
med dragna linjer! Som tre räddande
änglar kommer Elektrosektionens

kulturattacheer till E-Osquars och
E-Osquldas räddning (Åja, ta i lagom,
va! (CHEs anm.)). Vilka är då dessa,
frågar sig den nyantagne (och kanske
några till)? Kulturattacheerna ska
främja kulturen på E-sektionen (eller
vad annat luddigt det kan tänkas stå i
reglementet). I klartext är vårt mål att
för en billig penning ge sektionens
medlemmar möjlighet att gå på teater,
bio, studiebesök och kanske lite mer.
Och för att lösa det här med att
imponera på det motsatta könet ska
man givetvis kunna köpa biljetter
även åt sitt sällskap.

Billig kul tur
Eftersom den hemske chefsamatören
(vi kan inte stava till chefsemitteur)
tvingar oss att skriva detta redan i
juni (Juryn torde bortse från det sen
aste yttrandet! (CHEs anm.)) har vi

inte hunnit bestämma exakt vilka
evenemang som blir verklighet, men
så mycket är i alla fall säkert att vi
som sig bör kommer att erbjuda
tredje-raden-biljetter till Dramaten för
det trivsamma priset 10 riksdaler.
Närmare information kommer att
komma i
nästa nummer av
Emissionen. Spana också in kultur
tavlan i 12:an eller våra WWW-sidor,
som finns under rubriken samman
slutningar på Elektrosektionens hem
sida. Vi tar naturligtvis gärna emot
förslag på aktiviteter från sektionens
medlemmar. Det är bara att skicka
e-post till oss eller hugga tag i oss de
gånger vi visar oss livs levande på
skolan.

Jonas (e93_jhe),
Krille (e93_cja)
& Micke (e93_mam)

Os q stämman

-Kören som är i takt med tiden!
Emissionen har varit i kon
takt med det internationella
B-mollsrådet i London och de
bekräftar det vi länge trott;
Osqstämman är kören fram
för alla andra. Men det bästa
av allt är ändå att nollan är
välkommen att prova in!
OSQSTÄMMAN ÄR KÖREN som
övar i Fl 1 på torsdagar mellan nitton
och halv tio, med ett kortare avbrott
för fika. Om vi inte fikar blir nämli
gen Eric !essen och kinkig och det
vill ju inte vi som kör att han ska bli.
Han är för övrigt inte bara körledare
utan också arrangör, han vet vad
som är bäst för kören! Hans arr är
fulla av sköna harmonier och festliga
rytmer, och det på endast 0,2 mm.
Notbladen är så tunna att man inte
känner att man bär dom, det ger en
tryggare känsla och renare klanger.

16

Repertoar
Jag tänker ofta på miljön, -"Var är
tvålen?" var det många som undrade
på vårkonserten i maj och vi hittade
den senare i den härliga vår, uti vår
solens glans. Glänsa likt Vim Micro
fick Eric göra på Zigeunerlieder då
Brahms skrivit ett mycket välfyllt
pianoarr. Underbart är kort tyckte
kanske Eric, ty efterföljande stycke
var a capella.

Kårens dag
Slutligen kan jag berätta hur det var
när jag själv var nOllan. Då gjorde
Osqstämman inte någon reklam för
sig på Kårens Dag, men jag sökte
kören och jag fann den! I år har vi
dock tagit lärdom av vårt misstag, vi
ses på Kårens Dag! Ta förresten
gärna en titt på vår sida:
http : / /www.nada . kth. se/-d92-pla/Osq . html

Andreas Eldh, tenor
tillika A-Sång-fladder

Vill du vara med och göra 12:an finare?

Kom med i e-kompost!
Vi på sektionen kan, tillsam
mans med övriga på KTH, nju
ta av att gå i en fin skola. Vi
har också en fin sektionslokal
på Osquars backe 12, kallad
tolvan. Men tolvan behöver
frächas upp.
En förbättring som kan göras är att
sortera soporna. Om man delar upp
skräpet ser det frächare ut och är lät
tare att ta hand om, detta är miljö
gruppens huvudsakliga uppgift. Men
det finns även annat man kan göra.
E-kompost, som Elektrosek,tionens
miljögrupp heter, bildades i våras för
att se till att pappret kunde återvin
nas. Det var utgivningen av tidningen
Metro som startade det hela.

Historia
Det var som vanligt en gång en ovan
ligt vanlig vårdag. Men som vanligt
på ovanligt vanliga dagar, så hände
något ovanligt - en ny tidning gavs ut.
Eftersom tidningen var gratis så tog
man hellre ett eget exemplar än att
läsa ett begagnat, och när man var
klar lade man bara tidningen ifrån sig.
Många resenärer reagerade dels på att
det blev skräpigare, dels på att de tid
ningar som slängdes i soptunnorna
samlades med det andra skräpet. Giek
det inte att ta bättre hand om papp
ret?
I tolvan hände samma sak. Tidningar
låg spridda runt i lokalen och de tid
ningar som slängdes, kastades ut med
det vanliga skräpet. Eftersom studen
ter har en enastående förmåga att an
vända papper så slängdes redan
mycket papper direkt i soporna, men
detta var bägaren som fick droppen
att svämma över.Det hölls ett styrelse
möte där bl a problemet med tidning
arna diskuterades och man enades om
att göra något åt det. Lite senare på
dagen kom högste ansvarig för tolvan
skötsel in i funktionärs-rummet. Han
hade fått i uppgift att starta en miljö
grupp som skulle tackla problemet.
Jag, som av en händelse befann mig i
rummet, tillfrågades om jag ville leda
gruppen - och jag tackade ja. E
kompost var startat!

Presentation

Sammanfattning för de som
inte vill läsa en hel sida text

E-kompost är altså Elektrosektionens
miljögrupp. Vår uppgift är att se till
att skräpet från sektionen kan källsor
teras. Hittills har jag enbart lyckats
ställa ut behållare för returpapper.

• Vårt huvudmål är att se till att so
porna källsorteras

Men vi har naturligtvis fler projekt på
gång.

• Massor av andra kul(?) projekt pla
neras ·

• Uppsättning av kärl för källsorte
ring av sopor - Brännbart, Miljöfar
ligt och Komposterbart skall helst
inte blandas.

Budskap:

• Sätta upp behållare för returpap
per i hela E- och Q-huset
• Försöka få bort engångsartiklarna
från Gasquer och PRe-squtt

• e-kompost är Elektros miljögrupp

Vi är nu för få och söker nya medar
betare. Alla välkomna!
Valspråk:
"Slå ett slag för Elektro och naturen på
samma gång"
Sätt .att få tag på oss:
e-

• Gräsmatta och blommor utanför
tolvan

till
e-post
• Skicka
kompost@elixir.e.kth.se

• Ommålning och utsmyckning av
tolvan

• Lägg ett meddelande till oss i vårt
fack i funktionärsrummet

De sista två har jag lagt till för att våra
arbetsuppgifter inte är riktigt bestäm
da. Jag har fått förslagen från andra
och tyckte att förbättring av arbets
miljön kan vara något att arbeta på.

Glöm inte att kolla in vår hemsida på
http: / /www2.e.kth.se/-e94_nlo/Pub
lie/e�kompost.html

Komplikationer
Problemet är dock att vi är för få -i e
kompost, två stycken för att vara
exakt, och vi har ingen möjlighet att
klara av dessa projekt och behålla
studie-medlen.
Vi behöver hjälp för att kunna fortsät
ta vårt arbete så effektivt som möjligt.
Så är du intresserad av att hjälpa till
så kontakta oss. Adressen kommer
som vanligt i slutet av PrograM:et.
Jag vill betona att man inte behöver
vara . aktiv Greenpeace-medlem eller
trädkramare för att vara med (Ni kan
få krama mig istället) även om sådan
bakgrund kan vara till nytta.
Det var väl allt jag ville säga. Nu kom
mer en sammanfattning för de som
inte vill läsa en hel sida text. Till sist:
Snälla släng inte pappret med det
vanliga skräeet. Vårt arbete under
lättas lite FOR mycket om det är
tomt i våra behållare.

Obligatoriska receptet
Jaha, lite plats över. Jag får väl ta och
göra som SNO, Ordf och andra, ta och
pilla in ett recept. Detta recept är rå
plankat från Noah's Arks sidor på In
ternet, så nu vet ni det.
Chokladsås
• 1 stor kanna kondenserad mjölk
• 1 stor kanna förångad mjölk
• 4 tsk kakao eller chokladbitar
• 2 msk Smör
• 1 tsk Vaniljsocker
Blanda allt utom smöret och vaniljsoc
kret i en skål, på låg värme. Rör or
dentligt tills smeten blir ganska tjock
Tag bort skålen från värmen och till
sätt smöret och vaniljsockret.
Det var väl allt. Må så gott tills ni hör
eller ser av mig igen. (För det gör ni!)

Nicklas Löf, Gar-Bitch (dvs
ordförande i e-kompost)

17

IETF

De kallar oss NätSurfare
Grand Hotell invaderat av Hackers
Internet är virsserligen ganska
anarkistiskt till styresformen,
men någon ordning ska det väl
vara. För att det ska bli det an
nordnas det årliga mötet IETF,
Internet Engineering Task
Force.
I år var det dags för den trettiotredje
IETFen, och för andra gången någon
sin gick den av stapeln utanför USA.
Platsen var anrika Grand Hotel,
Stockholm och de praktiska arrange
mangen sköttes av folk från KTH och
universitet w1der ledning av Bernard
Stockman.
Men varför begränsa sig till en plats?
När det är datorkommunikation det
handlar om kan det väl vara lämpligt
att även utnyttja sådan.

Virtuell närvaro
Trots att många var närvarande på
konferansen var det en del som inte
var där men ville vara med ändå. Det
kunde dom, tack vare att konferensen
sändes över mbone, internets motsva-

Grand Rotels Spegelsal har många Elektrier sett i andra sammanhang. Här syns
den med en avsevärt lägre fracktäthet.
righet till flerpartssamtal med ljud,
bild och anteckninger på whiteboard.

Den stora fördelen med mbone jäm
fört med till exempel det vanliga

tvnätet ä r att komunikationen blir
dubbelriktad. Man kunde inte bara se
konferensen på distans, utan även
deltaga aktiv. Visserligen blev det ofta
ganska tyst när ordföranden frågade
om någon på nätet hadde något att til
lägga, men åtmindstone vid ett
tillfälle var aktiviteten desto större.
En person som har hafft stor del i
mbones utväckling är nämligen Mark
Handley. Så när han fyllde år mitt i
IETF var det naturligt att många ville
gratulera via just det mediet. Här
framgick klart att det finns stora
möjligheter i multimedia.

Working Groups
Hur fungerar då Internet Engineering
Task Force? Det finns ett antal Wor
king Groups som skriver Requests For
Comments, som är internets standard
dokument, inom olika specifika äm
nesområden.

Kallar man sig King Kong kan det hända att man blir tagen på större allvar än
man hade tänkt sig. . .
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Diskussionen är öppen. Vem som
hellst kan närvara och den enda grän
sen för vilka som har yttranderätt är
att man ska tycka sig ha något att till
föra diskussionen. Jag tolkar det som
en fördel med att organisationen till
stor del är akademisk.
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Social Event
Hackers kan vara människor de ock
så, och på måndagkvällen var det tid
för andlig förströelse, Stockholms stad
hade bjudit in mötet på genomsvenskt
smörgåsbord i stadshuset. Nu fanns
det tillfälle att under trivsamma för
hållanden träffa folk ansikte mot an-

Vem har sagt att det ska vara lätt med videoutsändningar? Särskilt när man försöker
sända över ett antal blaffor som är luddiga i kanterna. . .
sikte som man tidigare bara träffat via
email. . .
Efter middagen följde rundvandring i
stadshuset samt sightseeing per båt

under Stockholms broar, men innan
dess hade eder utsända redan kon
fronterat sin kudde.

Rasmus

HOFTORSKÄMBETET
Tänk! (Det var svårt va?)
Nu har redan ett halvår
gått sedan vi Hoftorskar
tilträdde vårt ämbete.
Det har varit ett halvår
fyllt av både slit och
möda, men nu är det
över.
VAD HAR VI åstadkommit
på den här tiden då? Jo, vi har
byggt om i aquariet lite grand
samt köpt lite nya fiskar. Av
aquarieombygnaden märkte
Ni nog inte så mycket av, men
det gjorde vi. Vårt val av fisk
ar att köpa in märks dock lite
tydligare, för vem har väl
missat de två stora monsterfi
skar vi köpte eller de nio
nazgul-elaka vålnaderna i
vackert svart-gult. De två
svarta heter för övrigt påfågel
ciklider och de nio tigerrandi
ga heter tigerbarber.

Vi stiger nu, med pompa och
biff, ned från poseidons tron
och överlämnar Hoftorskeriets
spira 'Den konglig fiskpinne'
till våra efterföljare.
Det har inte varit ett så lätt
jobb som man kan tro. Fram
för allt för att man måste kom
ma till KTH varje dag och
mata fiskarna. Men det har
istället varit desto roligare. Vi
har båda två fäst oss vid fisk
arna, och är nu ledsna för att
vi måste lämna dem.
Som avslutning skulle jag vilja
upprepa en liten historia som
vi (Spex- 94) drog på prisut
delningen efter stadsoriente
ringen.

'J,./jre via en j{oa satt en
man ocfi fisf@.ae. J-{an fiaae
fina k{äaer ocfi ayr utrust
ning. J-{an fick. ingen fist

Längre nea [ängs ffoa(qm
ten satt en annan man ocfi
fisf@.ae. J-{an var k{äaa i
fumpor ocfi fiaae som enaa
fisk!,utrustning en pinne,
en 6it tråa ocfi en 6öja
spit J-{an fick. inte fieffer
någonfist
Något att tänka på nu när
sommaren äntligen börjar lida
mot sitt slut.

Hoftorskeriet u.n.å.
100111-101000 (våren
1995 b.t.)
Kalle Hagdahl
Nicklas Löf
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SquVALp

SquValp
eller

Försten till Strängnäs vinner
I väntan på Q. Arne Val's upp
vaknande nästa år roade sig
studenterna med SquVALp
istället. Årets SquVALp gick
av stapeln lördagen den 13 maj
klockan 14.08.
SMEDSUDDSBADET i rålambshov
sparken fylldes tidigt av glada stu
denter och helgflanörer. SMHI hade
som vanligt fel varför solen sken och
en frisk frånlandsvind blåste.

Bygg

Ett intensivt byggande under dagen
hade nu resul terat i femtitalet mer el
ler mindre sjövärdiga ekipage som
skulle hårdtestas på mälarens lugna
vatten. Sjöfartsinspektionen lyste med
sin frånvaro vilket nog var tur efter
som de flesta farkoster var minst sagt
sjöovärdiga. Detta verkade dock inte

Startskott går ...
bekymra ekipagens konstruktörer
som modigt hävdade att dagens lilla
sväng runt den på fjärden utmärkta
banan inte skulle bli nån match.
Osguar Mutter spelade för att hålla
alla på gott humör. De färdigbyggda
ekipagen stod uppradade på gräsmat
tan och byggarna njöt av en välför t 
jänt solpaus. Precis klockan 14.08
brände amiralitetet av sin kanon och
det första ekipaget kastade sig ut i det
kalla vattnet.

Start 14.08

KårKskalle med hög tyngdpunkt

20

Till åskådarnas förnöjelse sjönk en del
ekipage fort, medan andra mer
välkonstruerade faktiskt såg ut att
klara sig bra. Ett ekipage utgjordes av
en 'Jesus', som på styltor försökte visa
hur man kan skapa en illusion av att
gå på vatten. En vild vadslagning
över hurvida han skulle trilla och
sjunka eller klara sig torrskodd längs
hela stranden utbröt bland åskådarna.
Trots flera vingliga moment klarade

Jag vill bo i en svamp ...

____
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väl samlade runt en boj en bit ut i
vattnet, funderandes över bästa sätt
att ta sig tillbaka till målfållan.
Ett par små motorbåtar engagerades i
ett undsättningsförsök och lyckades
på så sätt dra en del farkoster tillbaka
mot vinden. Andra insåg att deras
ekipage saknade de ultimata sjöförut
sättningarna varför man tog sig in till
stranden och bar ekipaget tillbaka
landvägen. Den enda metod som an
nars återstod vore ju att hoppas på att
någon skulle larma sjöräddningen.

Demontering
De farkoster som redan sjunkit hade
nu endast att sikta in sig på att för
söka torka inför kvällens slutfest.
Övriga fick dock kavla upp overallär
mama och börja det slitsamma arbetet

En viking älskar mälarns vann ...
han sig dock ända fram och fick motta
publikens jubel.
Andra vanskliga ekipage som kan
nämnas är ekipaget KårKskalle. Dess
konstruktörer hade helt missat tyngd
punktsberäkningama vid konstruer
andet varför farkosten snabbt slog

Kan man gå på vattnet med träskor ?
runt och fortsatte sin färd upp och
ned.

Mot Strängnäs

Sjöprick på landfärd.

De ekipage som höll sig flytande fån
gades dock snart av vinden och förs
vann snabbt i riktning Strängnäs. Me
ningen var annars att farkosterna bara
skull färdas en kort bana för att sedan
återvända till rålis. Dock var det bara
ett ekipage som hade förberett sig väl
och lagt ut en lina med vilken dom
kund�. dra sig tillbaka till stranden
igen. Ovriga kämpade hårt men förs
vann trots detta bort mot essinge
broama. Efter en stund kunde man
studera en mängd farkoster som låg

med att demontera sina stolta skapel
ser. Allt materiel trycktes in i en sop
bil och byggplatsen rensades från
varje spår av det stolta squVALpet.
När så eftermiddagens skoj var slut
styrde alla kosan till teknis kårhus och
firade sina framgångar eller dränkte
sina sorger. Med sorg i hjärtat insåg
man att nu skulle det dröja ett helt år
innan vi fick se Q arne igen. Fast å an
dra sidan kunde man ju glädja sig åt
att nästa år är det Quameval igen.

Johan L
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Esquader-95

Segel & Sol
Skärgården invaderad av 200 Elektriker.
Läsåret avslutades traditions
enligt med en hejdundrande
Esquader. Sektionens segel
intresserade invaderade under
vecka 23 stockholms skärgård
med allehanda flytetyg, samt
en försvarlig mängd gott
humör.

och trots ihållande regn lovade staben
att det skulle bli sillis i solskenet på
biskopsö' s berg till kvällen. Något
skeptiska gav vi oss iväg och under
dagen lättade molnen och solen korn
till vår förvåning fram.

Sillis i Sol
Väl framme på biskopsö vidtog en sen
sillis kl. 9 på kvällen. Snapsvisorna
avlöste varandra i sån fart att man
inte ens hann skrika tempo mellan
sångerna. För att hålla terrorbalansen
på en jämn hög nivå, delade staben ut
vattenpistoler till samtliga deltagare.
Detta resulterade naturligtvis i att ett
antal små krig bröt ut mellan båtarna
och när jag så småningom nådde ned
till stranden hade konflikten trappats
upp så att både vattenbalonger och
hinkar användes i striden. Själv fann
jag det för gott att söka skydd i
kajutan och intaga lite 'Hot Whiskey'
för att värma och styrka mig.

TROTS FUNK-KURS och sommar
jobb var närvaron hög på årets
version av Esquadern. 28 segelbåtar
till brädden fyllda med fest- och
segel-sugna elektriker slöt upp i första
natthamnen söndagen den 3:e juni.
Första hamn låg på Hasselö, syd Kan
holmsfjärden (59° 19'N, 18°52'0 för att
vara exakt). Där fanns en trevlig liten
vik som snabbt fylldes med segelbåtar
förandes svart flagga med vitt
epsilon. Staben kom, traditionen
trogen, sent till första natthamnen och
ett första möte hölls där man fick ut
vackra esquadertröjor och märken.

Förvirring och besök

Första Skepparmötet
Morgonen efter var det dags för det
första skeparmötet. Kl. 9:00 är en
okristligt tidig tid att släpa sig upp på,
men är man skeppare så har man inte
mycket val. Såvida man inte utser
någon lagom oskyldig person till
morgonskeppare.
Dagens slutmål sattes till biskopsö

Esquaderflagga, KTHSS.flagga och
diskhandduk i topp

Nästa morgon sattes kursen mot
Boskapsön nordöst Nämndö. Tyvärr
finns det en Boskapsö väst Biskopsö
också varför ett antal båtar siktade på
fel hamn. För att ytterligare spä på
förvirringen beslöt staben, mitt på
dan, dessutom att byta hamn till
viken på norra Nämndö istället.
Vi gjorde dock en avstickare till
Dalarö och passade på att kappas lite
med en annan båt. Tyvärr råkade vi
skapa en rullfock på vår båt. En
ganska intressant bedrift när man har
styva latter i förseglet. Sent omsider
letade vi oss dock fram till rätt hamn
och här väntade en trevlig
överaskning. Mydata hade kommit på
besök och bjöd på mumsig
smörgåstårta med tillika mumsig öl.
Dessutom fick alla en fin tröja med
esquadermotiv.

Hvergang ?
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In i dimman
Dagens etappmål blev Lökholmarna
(59°23,6'N, 18°56,5'0). Dagen började
vackert med sol och lagom vind, men
eftermiddagen
vältrade
under
dimman in över skärgården. Vi
studerade förnöjt tre man på Blahon
gas fördäck utrustade med ett sjökort,
vilt pekandes åt olika håll i dimman.
Vi konstaterade glatt att AP
navigatorer är bra att ha ibland och

Finn ettfel.
seglade vidare mot dagens mål. I natt
hamnen låg dimman tät och en lagom
murrig stämning infann sig.

Aåhhh, sd mycke öl, sd lite tid.

På grund av SMHI's varningar för
fortsatt dimma och blåst lades nästa
dag en kort etapp till stora Jolpan vid
Ingmarsö. Vi började dock känna oss
varma i seglarställen varför ett litet
extra varv runt Svartlöga gjordes.
SMHI hade som vanligt fel, solen sken
och vinden blåste. En perfekt seglar
dag helt enkelt. Enda motgången kom
då vi la till för att äta lunch. En åsk
skur slog till och man satt och mös i
kajutan medans besättningen lagade
lunch. Då tog gasolen plötsligt slut.

Det var bara att kravla sig ut i
ösregnet och byta gastub.
Stingray's besättning passade under
dagen på att bevisa sina kunskaper i
halvledare genom att göra följande
tolkning av sjökortet: tremeterslinje,
det måste ju betyda att det är tre
meter överallt innanför den, här kör
vi igenom. Enda förklaringen till att
båten kom oskadd förbi måste ha
varit att den tunnlade genom sundet.
Så bra gick det dock inte för båten
bakom som glatt körde efter taktiken
'kan dom så kan vi', vilket medförde
en rejäl grundstötning.
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Grill is
Väl framme i stora Jolpan sken åter
solen och en trevlig grillis inleddes.
De stackare som gick sommarkurs i
funk hade under dagen varit på funk
föreläsning inne på KTH och de
berättade nu skräckhistorier om hur
hemskt det hade varit att lämna skär
gårdens sol för föreläsningssalens
dunkla formler. En del hade till och
med så bråttom tillbaks att de
nyttjade sjöflyg som transportmedel.
Lite vin och grillbiff fick dock snart
alla på ett strålande humör. Några
glada civilingenjörer med före detta
esquadergeneral Asplund i täten,
hade också letat sig ut till stora Jolpan
för en afton i glädjens och sam
förståndets anda.
Inför morgondagens kappsegling
satsade en del hårt på taktiken att
supa ned motståndarna för att på så
sätt få ett klent motstånd. Dom flesta
verkade dock falla på eget grepp och
lyckades därmed bara supa ned sig
själva. Detta kanske inte var till någon
nackdel eftersom en bakfull person
utgör utmärkt burkningsbarlast, bara
man hänger honom över rätt reling.

SIY Blahonga, esquaderns minsta bdt, inklämd mellan dom stora grabbarna.

Kappseglingsdags
På fredagen blev det så dags för den
stora utmaningen. Kappsegling Möja
runt. Nu skulle alla få visa vad dom
går för. Startf'.�ltet kom iväg utan stör
re problem. Artan kom dock lite sent
och blev först tvugna att segla upp till
stabsbåten för att fråga om banans
sträckning inna dom kunde hänge sig
åt kappseglandet. En tuff kryss ned
längs Möjas västra sida inledde kapp
seglingen.
När väl Möja rundats bar det av norr
ut igen med en bra slör i ryggen. Flera
spinnackrar hissades och fältet spreds
ut ordentligt. Vi hade ingen spinnack
er ombord, men väl en svindyr kev
largenua som hissades. Denna hjälpte
dock föga varför vi snart var distanse
rade av de flesta i fältet. Solens sken
och medvinden gjorde dock att vi be
kymrade oss föga om detta.
Även andra i det bakre av fältet hade

samma loja inställning till tävlandet.
En båt gjorde till och med strandhugg
på norra möja för att köpa glass, in
nan dom så gick ut för att gå i mål i
glassig stil.

Slutfest
Efter slutförd kappsegling styrde es
quadem traditionsenligt in i lilla kast
på lngmarsö. Här vidtog en
hejdundrande slutfest med rostbiff,
vin och potatissallad samt pris
utdelning från såväl kappsegling som
annat. Pleaseure vann klassen
festgladast båt och fick en fin
etickettsbok,
som
dock
snart
förpassades överbord då det visade
sig att boken påstod att man inte
behövde dricka sprit då någon bjöd
på detta. Som tack för det fina priset
stämde Pleasure's besättnig upp en
vacker sång till stabens ära.
Vinnaren i kappseglingen fick motta
vandringspriset i form av en kanon,

Klart man har slips, de e ju slut/est !
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som omedelbart provskjöts med
dunder och brak. Sång glam och skoj
fortsatte sedan natten igenom.

Tack

Esquadergeneralen, Johan 1:fjort,
avtackades för sitt utmärkta arbete
genom att bli slängd i sjön. Även
delar av staben gick samma öde till
esquaderdeltagare
Vissa
mötes.
bevisade sina sjömanskunskaper
genom att demonstrera hur man gör
en ögonsplits. Tyvärr gjordes
båtarnas
på
demonstrationen
förtöjningslinor, varför en del torde
haft det ganska svårt att komma loss
dagen efter. Trötta efter en underbar
vecka var det dock få som var tidigt
uppe för att bryta upp och återgå till
storstadens hets och jäkt.

Mot slut/esten med sp(r)dng.

Johan L

Presentation av Kongl. Elektrosektionens fantastiska styrelse
Ja. Jag minns faktiskt hur det
var i början. Man fattade ing
enting. Vadå ordföranden, sty
relse, sektion och kår? Hur
funkar allt?
JO SÅ HÅR är det. Genom att du bör
jat plugga på en högskola (universitet
med för den delen) så blir du ansluten
till den kår som hör till den skola du
pluggar vid. Kåren går lite grann att
jämföra med en fackförening. Kårens
främsta uppgift är att bevaka med
lemmarnas studier och studiesitua
tion. Våran kår ser även till att det
finns en restaurang, en bokhandel och
en pub som du som medlem kan ut
nyttja. Allt detta ryms i kårhuset som
kåren äger. Vem är då "kåren". Jo det
är faktiskt så att kåren drivs av oss ge
nom en kårstyrelse, som består av stu
derande teknologer som tagit ett sab
batsår, för att ägna sig åt kåren. Sty
relsen är verkställande organ, och
högsta beslutande organ är något som
heter Fullmäktige, där en massa olika
teknologer sitter, bl.a jag. Vi träffas
ung. 2 ggr per termin.
"Problemet" är nu att KTH är himlans
stort, och teknologerna är många. Kå
ren har därför en massa underorgani
sationer som kallas sektioner. Du till
hör Elektrosektionen då du valt att
studera Elektroteknik 180p. Elektro
sektionen är till för "att befrämja sina

medlemmars studier och varmed där
äger sammanhang" (Konl Elektrosekt
stadga). Vi bedriver därmed studiebe
vakning, kafeverksamhet, pub- och
festverksamhet och anordnar även
studieresor. Till detta har vi en lokal:
våran sektionslokal Tolvan. Allt detta
kräver naturligtvis arbete och pengar.
Arbetskraften är du. Teknologer arbe
tar helt ideellt och har samtidigt skit
kul tillsammans. Haka på och var
med, du kommer inte att ångra dig!
Pengarna kommer från sektionsavgif
ten. Men tanken är att varje verksam
het ska bära sig själv. För att hålla koll
på allting, det är mycket pengar som
omsätts ska du veta, behövs någon
form av övergripande organisation.
Det är där som styrelsen kommer in. I
styrelsen sitter i princip en represen
tant från sektionens alla delar. Vi har
en ordförande, vice ordf, sekreterare,
kassör, SNO, 12C, källarmästare,
klubbmästare, AMSE, StURe, Chefse
mittör och en öfvrig.
• Öfvrig brukar vara en som går i åk
ett. Hon/han har till uppgift att
sälja tygmärken och lite såntdä
ringa kuliga saker, samt vara et
tans språkrör till styrelsen.
• Chefsemittör är ansvarig utgivare
av Emissionen.
• StURe, Studiesociala Utskottets
Representant, sysslar med studie
sociala frågor typ ventilationen i

datorsalarna och kondomer.
• AMSE, ArbetsMarknadsUtskottets
representant har hand om kontak
ten med företag och organiserar
sektionens tiggeri.
• Klubbmästaren ser till att PR, pro
gramrådet, fungerar. Programrå
det har hand om puben och många
av festerna.
• Källarmästaren ser till att kafe
verksamheten fungerar.
• 12C ser till att 12eriet jobbar, dvs
sköter om våran kära Tolvan.
• SNO, studenämndens ordförande,
ser till att sektionens studiebevak
ning fungerar.
• Kassören övervakar sektionens
ekonomi och ser till att alla räk
ningar betalas i tid.
• Sekreteraren skriver en himlans
massa.
• Vice ordf hjälper ordf och har
hand om sektionens externa kon
takter.
• Ordföranden försöker hålla koll på
hela kaoset och ställs ansvarig när
allt gått åt helvete.
Det finns lite fina bilder på oss alla.
Där står det också vad vi heter. Kon
takta oss gärna om du undrar om nå
got.

/Styrelsen genom dess eminenta
ordförande Magnus.

25

Diverse
iiiii �
-----------------iii
-----<..J,o.

Hej ho pp lingonben!

Tja, det var ju länge sedan
någon från ELAB skrev i Emissionen, så det är väl på tiden
nu.

nt
I

DET ENDA JAG egentligen vill
berätta är att ELAB har flyttat till
Osquars Backe 31, d.v.s. närmare tol
van än tidigare, vilket vi hoppas är
positivt. Alla som vill ta sig dit för att
fördjupa sig i något elektroniskt eller
bara se hur det ser ut, är välkomrnna
när som någon är där.

i
!

För att ta sig dit går man lämpligen
enligt den eminenta kartan här bred
vid. När man väl tagit sig in genom
ytterdörren, så går man uppåt tills
trappstegen tar slut. Där vänder man
sig tämligen åt vänster och går in, ty
åt höger är en vägg vilken är relativt
svår att penetrera.

ELllB

Johan Skatt E-93,
ÖL (Överste Lödnisse)

Ekonomiskoj:

Skojigt värre

The First Law of Economists: For every economist, there
exists an equal and opposite economist.
The Second Law of Economists: They're both wrong.

Apropå O.J. Simpson:
Jury(n): a collection of people banded together for the
purpose of deciding who has hired the better Iawyer.

Apropå advokater:
- Vad är det som är svart och brunt och passar bra på en
advokat?
Svar: En dobermann
Följande lilla lustighet är saxad ur tidningen Metro:

"Avskedad efter att ha visat kärleksbrev
GÖTEBORG:
När den anställda på rederiet fann ett hett kärleksbrev
på en dataskärm, från en chef till en underordnad,
visade hon det för arbetskamrater. Fyra månader
senare, i oktober, blev hon varslad om avsked.
- Jag fick hela ansvaret för spridningen. Avskedandet
var en ren hämnd mot mig, säger kvinnan till Arbetet
Nyheterna.
Enligt datalagen får man inte läsas vad som står på
någon annans dataskärm. (IT)"
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Hört på förelesning
-"... så'na där saker måste man ju kosta
på sej för å' komma nå'n vart, se'n får
man rättfärdiga de' i efterhand!"

C Trygger
,,n

Det ryktas att ...

iissiiiiii
_____ ._..,..�

... Emacs förmultnar långsamt.
... Anders J Thor vill ersätta sig själv med hu2•
... föreläsaren har intressanta sjuor .
... A J Thor spikar engelska.
...föReläsaRen måste sätta på en gRind.
...det finns många Apple-MOS-kretsar i en Macintosh .
...förelesaren förespråkar anc.
... Eric är andra sopran.
...Martin syr...... .
... sun har ap-support@eng.sun.com
... Det luktar sump!
...vissa lab-pek är känsliga för statisk elektricitet.
... regnet förpassas till I dev I nu 1 1 .

En historia från början av 1900-talet
Nyckeln till WC
Fru X i L har för avsikt att hyra sig ett sommarnöje. Hon reser i detta ändamål
till en liten by, där en mindre brunns- och badort finnes. Hon gör upp saken
och reser hem för att avbida tiden för flyttningen.
Väl hemkommen faller det henne in att hon glömt att förvissa sig om, huruvida
det fanns bekvämlighetsinrättningar. Genom brev förfrågar hon sig därom hos
baddirektionen, men förkortar därvid ordet till sedvanliga WC.
Baddirektionen bryr sina huvuden både länge och väl, vad frun kunnat mena
med WC. De kommer dock till den slutsatsen, att hon nog menar det i strax när
heten belägna så kallade WaldCapellet (Skogskapellet), ett på orten välkänt
ställe och svarar:

Mycket ärade Fru!
Omfrågade WC finnes beläget endast en halv timmes väg från stället,
mitt i en präktig tallskog. Mycket att rekommendera pga sitt härliga läge
och sin vackra utsikt. WC hålles öppet 2 gånger i veckan, lördag och tors
dag. Vi rekommenderar emellertid att vara där i god tid, enär de besökan
des antal i allmänhet är mycket stort. Dock kan nddigfrun vara tämligen
lugn, ty utom 60 sittplatserfinnes en massa ståplatser och vid vackert vä
der sätta sig många av gästerna i själva skogen. Lektyr och tidningar fin
nes på platsen och på lördagar går det särledes animerat till, ty då fdrsig
går allt med orkester, varigenom luften känns mer än vanligt stämnings
full. Dessutom brukar officerare från den närbelägna garnisonen infinna
sig och fritt och ogenerat deltaga i det allmänna nöjet. För övrigt till nå
digfruns tjänst tecknar
"Your room is right in here, Maestro."

Baddirektionen

Uppsnappat
-"De' e dåli't me' vektorer i den här salen!" cp om El
-"Stavar man stopp med ett eller två p nuförtiden, det vet jag inte."fåreläsaren i dig-el, Lars Hellberg
-"Ni ska inte andas så djävla mycket!" Eric Skarby, körledare i Osqstämman
-"Vänta nu, det är nå't som är rätt här."
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