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Redaktionssidan

Ledare

Aaaaargh! Inte igen! De där jä--a högtalarna går ju
för he---te inte annat än sönder! Vad f--n GOR ni
med dem?! Det är en sak om man måste ställa in
radiostationer åt folk, men när saker och ting går
sönder på riktigt blir jag så ... AAAAARGH!
URSÄKTA MIG, jag rycktes visst med lite grann. Vad jag
egent_ligen ville säga, var väl följande: Diskanterna i vextrum
met AR inte, och har aldrig varit. trasiga (däremot är basarna i
pelarsalen REJÄLT trasiga. Kul med externa kalas!) Ibland kan
det faktiskt vara så att man helt enkelt inte klarat av att ställa
in radiostationen ordentligt. En enkel kontroll huruvida du
klarar av stereon eller ej kan vara att titta efter skrapsår på
knogarna. Finns de där, behöver du icke göra dig besvär! Om
inte, finns i alla fall ett visst hopp. Då kan du i stället titta efter
blåmärken i pannan, som kommit sig av att dörren faktiskt
gick utåt, och inte inåt som den brukar (trots att den aldrig
gjort det förut). Ibland undrar man ...

I sommar tänkte jag, några kamrater och så Ulf förstås bygga
om rackskc\pet. Det innefattar bl.a. att göra panelen "baboonp
roof" och att dregelsäkra fronten. Ett led i detta är att skruva
fast (Asterix och hans tappra) fläktgaller (fransmän med palm
blad) i stället för att limma. Smältlim är bra till mycket... En
arn,an infallsvinkel till baboonproof-aspekten är att enbart ha
en och endast en knapp på panelen, AV-PÅ (med lättförståeli
ga tecken bredvid). Någon volymkontroll blir det definitivt in
get av med. Nä, nä! Dessutom kommer vi att i CD-spelaren
lägga i Anna Books Greatest Hits, och sedan limma igen (Smält
lirn AR bra till mycket). Allt detta enbart för att jävlas (he-he)!

Nä, fan, glad sommar på er! Åk på Esquader, eller gör något
annat så att m inte är i vägen i 12:an!

Eder sinnesrubbade och hörselskadade CHE,

Björn Guillemaut, E-94
PS. 0111 ni trodde på det där med Anna Book. börjar det nog bli dags
att kolla efter de där skrapsåren ...
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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 läsrnng till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidning
en. Allt mi'lterial skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för
manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna I Vc1x-kab. Dli är det bc1ra att skickil över det med MAlL till
EMISSION på Elmer. För att skickil en fil med mail skriv först "MATL" i
ett dectermfiinster på VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Anvander du UNIX så går det för det mesta mge 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
giliar Em1ss1onen Sil 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
goda 1deer är alltid välkomna. Vi förbehåller oss rätten iltt ändrn i 111-

n .. . .

sänt material (lägga till rubriker tex). Vi kan också ta emot
en text på Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brevfack i
Tolvan, i vår brevlåda, även den i Tolvan, eller till någon
av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00
dagen före manusstopp. Detta för att de kräver en extra
behandling. De kan lämnas i Emissionens brevlåda eller
direkt till en emitteur.
Emissionen kan inte på något vis garantera att inlämnat
material återbördas till ägaren.
l Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Ord för Ord
Qameval

Vår kära ordförande har trött
nat på att bli kallad ömsint, så
vi konstaterar bara att här
kommer terminens sista ordf
ord.

Qarne"..alen är något vi alla ser fram
emot. Aven om man inte är med i ett
ekipage är det väl värt att gå och titta
på kortegen. Den är den 18:e maj. Det
ta är det sista ordet i år men jag hop
pas att det blir en skön och varm som
mar så att vi kan ta nya tag i höst. Till
er som ska på Esquader vill jag önska
trevlig resa och jag lovar att be Pohl
man om vackert väder om jag ser ho
nom. Just det här med vackert väder
är svårt att kombinera med studier
hur många gånger man än försöker
sitta ute och plugga så går det inte så
bra som man tänkt sig. Fast jag tänker
inte ge upp än, tredje våren gillt, man
vet ju aldrig det kan fungera! Mitt ci
tat den här gången talar för sig själv.
Ge inte upp pluggandet utan kämpa
vidare men fundera samtidigt över
dessa kloka ord:

HEJ PÅ ER! Nu är det vår igen, det
trodde man inte att det skulle bli för
några veckor sen. Det tar väl inte så
lång tid tills det är sommar och höst
igen. Det lät pessimistiskt jag vet, men
jag ser fram emot hösten och de nya
e96:orna som kommer. Vi får alla göra
vårt bästa för att de ska trivas.

SpExet
Vi har fått ett nytt och roligt gäng, de
verkar i alla fall ha kul ihop. Jag tänk
er på SpExet vårt alldeles eget spex.
De behöver nog all hjälp och upp
muntran de kan få så jag tycker vi ska
ställa upp och peppa dem så att det
blir ett bra och roligt spex. Själv tänkte
jag försöka vara med på ett hörn om
jag hinner. Ju fler som är med desto
bättre. Man måste ju inte fåna sig på
scen om man inte vill, det finns alltid
annat att hjälpa till med runt omkring.

Place de la resistance
Det ryktas att det har öppnat ett nytt
Cafe på teknis område. Kaffet ska en
ligt väl underrättad källa smaka ljuv
ligt. Har du av någon anledning miss
at ljudet av kaffebönor som mals, hett
vatten som porlar och den ljuvliga
doft som sedan sprider sig så tycker
jag att du ska bege dig till Cafe Place
de la resistance. Du behöver endast
tre små mynt för att få en ångande
kopp nybryggt kaffe i handen. Jag vill
ge en eloge till tolveriet och alla andra
som hjälper dem. Jag tycker att tolvan
blir finare och finare. Bra med kläd
hängare det känns hemtrevligt.

"Fantasi är viktigare än kunskap"
Så här ser vår ordfdrande ut på bal
varit vill jag hälsa alla nya funktionä
rer hjärtligt välkomna. Tänk på att ni
engagerar er därför att det är kul, så
ha kul och hitta gärna på roliga saker
att göra för era kompisar.

Albert Einstein

Trevlig sommar vi ses i höst!

Er ordförande
Cecilia Ohlsson
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Val SM
Om inte SM redan har varit så tycker
jag att ni borde gå dit. Det är den 9:e
maj. Nya halvårsposter ska väljas. Har
du inte kandiderat i förväg så går det
bra att motkandidera under mötet.
Man ställer sig helt enkelt upp på SM
och säger att "jag är mycket bättre än
honom/henne på att mata fiskarna" t
ex, och blir då kanske hoftorsk istället
för någon annan. Om SM redan har

<les för att klara tentan.

· ·.··
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Mera SMusK

Skalärkouncaire
CDROM-aktuella SMusK ge
nomförde sin årliga Vår
cuånzaire till allmän bejublan
i Skanstulls Gymnasium en
solig kväll i slutet av april.
Som vanligt var SMusK och
Skaletten i toppform och den
entusiastiska publiken med på
noterna (de lyckligt lottade var
även med på efterfesten).

SMUSK OCH SKALETIENS årliga
vårcånzärt är ju alltid ett populärt
evenemang till vilket biljetterna bru
kar gå åt som smör i solsken. Ett stort
antal människor fick inte ens tag på
biljetter utan fick istället söka sig till
festligheterna för kungen som ägde
rum i Globen samma kväll. Emellertid
bjöds det på betydligt bättre musik i
Skanstulls Gymnasium.

Djungel...

Enligt ett gammalt djungelordspråk
gäller ju att när Skalären ljuder så är
Avestaforsen stum, och så var fallet
även denna kväll. Passande nog inled
des kounzierten med låten "Jungle Fe
ver" med specialeffekter som den emi
nenta sångerskan Åsa och den emi
nenta baletten Skaletten. Båda
specialeffekterna visade sig ha talang
väl värd att hyllas. Detta gäller abso
lut även nästa specialeffekt, den bril
janta sångerskan Jenny som bjöd på
cocktails (för två).

Polka...

Det som alltid är lika imponerande är
hur samspelta och välljudande
SMusK låter. För att citera program
mets förklaring: "Gamman står högt i
tak varhelst SMusK uppträder". De
egenhändiga arrangemangen inte
minst bidrar till detta. I publiken
fanns representanter för ett antal an
dra studentorkestrar som blev som
små barn på julafton när de insåg hur
bäst SMusK och Skaletten är.

Ram bo ...

I pausen framförde Rambo (ej att för
växla med sin namne, känd från film
världen) en ytterst tragisk sång om
kärlek, lidande och meningen med li-
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Egyptens mystiska land dterskapat i naturlig storlek i Skanstulls Gymnasium.
vet. I beige ytterrock och hatt, och
kompad endast av en bandspelare
med förinspelad musik väckte han
åhörarnas sympati och uppskattning.

Egypten...
Efter paus togs vi i publiken med till
Egyptens mystiska land med
Im-Photenth och Skaletten som färd
ledare. Man kunde riktigt känna de
varma egyptiska vindarna, höra bru
set av Nilen och få visioner av pyra
mider och sfinxer, så bra var SMusK:s
framförande. Detta följdes av musikk
lassiker efter musikklassiker, som till
exempel "Darktown Strutters Ball"
och "On the sunny side of the street".
Som extranummer framfördes Tom
Jones-klassikern "Delilah", som verkli
gen lät som den skrevs med SMusK i
åtanke.

Going to town
Applåderna ville aldrig ta slut när
SMusK och Skaletten hade avslutat
sin femstjärniga föreställning. Beatles
hysterin på sextiotalet var som ett te
party hemma hos en kyrkoherde i
jämförelse. De lyckligt lottade följde

med på efterfest på Östra Real. Där
bjöds det på smaskig mat, stärkande
dricka, trevligt sällskap och allt annat
som kännetecknar en SMusK-fest.
Med andra ord så var detta en höjdar
kväll och någonting som absolut inte
får missas nästa år!!

Text: Stefan
Foto: Jonas Paulsson

GLASS !

Sommaren tycks i alla fall närma sig till slut, och med den följer också resttentor. På sommaren
brukar folk i allmänhet och teknologer i synnerhet av en eller annan anledning äta en rejäl
mängd glass. Men vad skall man välja? Det är nämligen skillnad på glass och "glass".
ELEKTROSEKTIONENS KONSUMENTVÄGLEDARE, Emissionen, for�s�tter därför sin granskning av olika oumbär
ligheter här i livet.Först av allt begav sig en av Emissionens emissarier (ÖÖH?) ut på stan för att försöka hitta labora
tionsmaterial av blandad sort. En välrenommerad glassbar är "Lejonet och Björnen", som bland annat levererade
fjolårets Nobeldessert. Andra märken som undersöktes var GB och SIA.
VI BESLUTADE OSS även för att tillföra några egna bidrag till raden av delikatesser, och satte därför in våra spjutspet
sar på området. För att spara tid hade vi inte förberett oss, utan i stället skaffat några liter flytande kväve att kyla glas
sen med.
Här nedan följer juryns utlåtande över respektive glassar i blandad ordning.

Brizz

illa
7
Pris:
investerade kronor.
Fabrikant: GB
"Här är glassen som
är en läsk, som är en
glass, som är en
läsk..." Efter avs
makning fälldes föl
jande kommentarer:
Montezumas hämnd
har kommit till
Sverige! Skall det
inte stå "P" i stället
för "Br"? Nej, jag vill
inte!
Sammanfatt
ningsvis kan man
säga att Brizz är en
koncentrerad Pop
Up med viss bismak.
Om du vill överleva
den, se till att svälja
ned den innan den
smälter.

Bananglass

16 kroPris:
nor.
Fabrikant: Lejonet
och Björnen
Oj, en bananglass
med banan i! En rik
--.-tig höjdare, en frisk ·--------.....
Laborationsmaterialet
innan testpanelen förrättat sitt verk.
och fruktig fläkt i
sommarvärmen.
Den smakar äkta ba
Straciatella
nan med visst inslag
16 kronor
Pris:
av lime. "Den kan
Farbikant: Lejonet och Björnen
jag äta mycket av".
Det smakar. .. glass. Det smakar precis som en glass ska smaka: len,
mjuk och gräddig. Vad det egentligen är för smak lyckades vi inte
komma fram till. Men vad det än var så var det gott.
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Cool Bits

Pris:
All
deles för mycket.
Fabrikant: GB
Ljudliga
utrop:
''Fruktansvärt äck
liga!", "Tugga skal
bagge?", "Smakar?
Ingenting...
Titta
dom ser ut som föt
ter, nu vet jag vad
dom
smakar!",
"Kolla,
disvi
sikerade en. Det här
är ju inte glass!".
Skämt åsido: dessa
godisbitar smakar
tvål, och påminner
inte det ringaste om
glass. Dock kan
påpekas att Cool
Bits utan vidare
klarar sig i rum
hur
stemperatur
länge som helst.

Dublin

16 kroPris:
nor.
Fabrikant: Lejonet
och Björnen
Spontana reaktioner:
"Den innehåller nå'n
sprit... Den smakar
folkparksfinkel! ",
"Nja, det är nog
avfettningsmedel.",
"Eller kanske brända
bildäck".
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Pistage

Pris:
16 kronor
Fabrikant: Lejonet och Björnen
Välsmakande glass som i smaken
påminner om en kaffelängd. Den in
nehåller riktig pistage med bitar av
nötter kvar i glassen. Inget fusk här
inte.

Midori

Pris:
Det vill du inte veta
Fabrikant: Emissionen
Som smakämne i glassen tillsatte vi
melonlikör. Men att det var melon
glassen skulle smaka var det inte alla
som kom fram till. Vissa ansåg att det
smakade penicillin, medan andra
nöjde sig med att konstatera att den
smakade "studentikost". Tyvärr så
hade vi inte tillräckligt med flytande
kväve för att kyla ner glassen helt och
hållet, men kom dock fram till att
denna glass bör serveras mycket kyld.
Hela panelen var överens om att glas
sen var en riktig höjdare.

Punschpolkett - "vi vill ha
punsch"

CHE ska hålla sig på rummet när man
äter denna glass. Han behöver dock
inte oroa sig. Han går inte miste om
någonting. Reklamen är bättre än
glassen. Vi kom fram till att den går
att äta, men att den nog är den sämsta
i Magnum-serien.

Fresh

Pris:
7 kronor?
Farbikant: SJ.A <q G
Här har du en glass för varma som
mardagar. Den smakar visserligen en
aning syntetiskt och har en aningen
mysko färg, men den är mycket frisk
och läskande. Rekommenderas varmt.

Blåbärsputte (i Tyrolen)

Pris:
12 kr
Fabrikant: SIA
Smakar överraskande nog riktigt
lyxigt. Glassen smakar äkta blåbär,
och innehåller mycket riktigt äkta
blåbär. Inget syntetiskt här inte.. eller?
Inte världens mest läskande glass,
men du måste i vart fall prova den.

Pris:
Det vill vi inte veta
Fabrikant: Emissionen
WOW-WOW! Vilken glass! Den är
gräddigt krämig och har en mycket
bra smak. Trots stora mängder av
denna glass så räckte den inte till. Vi
konstaterade också att glass so� går
att nubba är för smält: MER KVAVE!
Vi vill dock utfärda en varning så här
i båttider. Denna glass bör ej förtäras
innan du sätter dig vid ratten eller i
båten.

Gammaldags Vanilj

Pris:
16 kronor
Fabrikant: Lejonet och Björnen
Det här var ingen överraskning.
Denna glass representerar urtypen för
gräddglass. Den var mycket god och
räckte knappt laget runt. Glass av
högsta kvalitet.

Magnum Nougat

Pris:
13 kronor
Fabrikant: GB

Strawberry Ice

Pris:
cirka 10 pix
Fabrikant: GB
Det måste erkännas att den här glas
sen i vart fall syns. Färgen ligger
någonstans mellan självlysande röd
och något slags psykedelisk rosa.
Trots att den minst sagt bizarra färgen
så smakade den inte helt illa. Smaken
påminner om jordgubb och med
tanke på att det fanns en stor jord
gubbe på omslaget så var det nog det
den smakade. Trots den konstgjorda
tutti-frutti-smaken så var den ganska
god.

Tiramisu

Pris:
16 kronor
Fabrikant: Lejonet och Björnen
Den här glassen var den absolut go
daste enligt CHE. Vi andra var lite
mer skeptiska. Smaken var en bland
ning av äggtoddy med en överdos av
kaffesmak. Fast det är klart, gillar
man att äta kaffe med CHEd så är den
förträfflig. Tillsammans med Emis
sionens bidrag "punschpolkett" fun
gerade den fint. Kaffe och punsch är
ju beprövat. Man kanske skulle ha
haft lite kaffelängd, i form av Lejonet
och Björnens "Pistage", som tilltugg?

Zabaione

Mövenpick Choklad

Pris:
12 kronor
Fabrikant: SIA/Mövenpick
Här är en glass med massor av chok
lad. Nästan lite för mycket choklad,
då glassen är en aning torr. Den är
inte gjord för varma sommardagar
utan snarare för svala sommarkvällar.
Glassen är dock mycket god och kan
rekommenderas varmt.

bör pröva för att skaffa dig en egen
uppfattning om vad det är.

Rejält kall glass.

Frusen Yoggi

16 kronor
Pris:
Fabrikant: Lejonet och Björnen
Denna glass smakar sill! Inget ont om
sill, men i glass!? För helt naturligt
tankarna till en sillis. Man saknar
gräddfil, gräslök och nubbe. Nej, sill
är sill och glass är något annat och
kombinationen får en mindre lyckad
smak, även om den inte på långa
vägar hotar "Dublin".

Nogger

Pris:
6 kronor
Fabrikant: 7-11
Man kan inte säga att detta - vad det
nu är - smakar illa, eftersom det inte
verkar smaka någonting alls. Den
hade möjligtvis en viss bismak av fri
golit. Skulle inte köpa det här om vi
vore i era kläder.

Pris:
8 kronor
Fabrikat: GB
Kan man egentligen över huvud taget
bedöma denna klassiker från GB. En
skapelse av nougatdoppad vaniljglass
med en kärna av hård nou
gat/choklad. Brorsa till 88:an. Kort
sagt en klassiker.

Ranieri

Pris:
7 kronor
Fabrikat: GB
Det CHEmtet var för långsamt t.o.m.
för doqnOllan. Bästa päronglassen på
marknaden. Smakar päronsplitt och
hur päronsplitt smakar hör till all
mänbildningen.

Pris:
???
Fabrikant: Vem vill veta? Den finns
på 7-11
Smakar ungefär som Mövenpick
choklad men lite, lite bättre. Choklad
såsen som finns g(l)ömd i glassen är
en höjdare. Det här är en glass som du

Päronsplitt
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Styret i hatt...

Country, sang,
0

Så var det äntligen dags för
årets första rnästerafton, en
fest som styret ordnar för sek
tionens funktionärer. Denna
gång var kalaset en aning
arnerikainfluerat...
Efter att ha snokat runt lite i 12:an
för att ta reda på vad det skulle bli att
äta blev vi utfösta till borggården med
en konstig lapp i handen som man
själv fick ta ur en hatt. Vi förstod
nästan genast att det var en pusselbit
och vi började omedelbart att pussla
ihop oss. Efter mycket om och men
fann jag tillhörighet i kycklinggrup
pen (det var faktiskt en kalkon, CHE
anm.).

grill

Långben
Väl inne i T12 fick varje grupp obe
gränsat antal nachos med salsa och
gräddfil, dessutom en hel del kannor
med öl. Detta gjorde att alla grup
perna blev kreativa som sjutton och
vilka mästerverk som skrevs!!! Alla
grupperna skulle göra en cover på
"She'll be coming round the moun
tain", ni vet den där melodin Långben
nynnar på julafton. Vår grupp hade
dessutom temat Arizona.

Mat och sång
Tillbaka in i 12:an satte vi oss till
bords gruppvis. Här blev vi serverade
grillspett med pommes frites och
vitlöksbröd av styret i käcka cowboy
hattar. På grillspetten satt kött,

Dans, dans, svans...

Sångtävling
Under middagen pågick en liten
sångtävling där grupperna framförde
sina alster. Bidragen var av aningens
skiftande kvalitet men styret hade
nog ändå en ganska svår uppgift som
jury. Till efterrätt fick vi glass med
chokladsås till allas stora glädje och
spänningen steg, vem skulle vinna???

Juryns utslag

Hur man matar en gtls med chokladsås. CHE och exCHE...

Grill, grill, bränn, bränn
Efter det att alla i gruppen var upphit
tade skulle vi gå vidare. Åsa som blev
ensam i sin grupp anslöt till kyckling
gruppen (kalkon, CHE anm.) när hon
fick reda på att varje grupp skulle
komponera en egen sång. På vägen
till Tl2 där vi skulle gnugga våra
geniknölar möttes vi av _grillar fulla
med grillspett, mums!!! An så länge
var det emellertid se men inte röra. ..
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svamp, köttbullar, paprika, prinskor
var och ännu mera kött, smaskens!!!
Ölet fortsatte att vara mycket och
gratis tills det tog slut!!! Medan man
åt kunde man roa sig med att sticka
hål på de ballonger som styret hade
hängt upp i taket med hjälp av sina
använda grillspettpinnar. Många tog
tillfället i akt.. ..

Under glassätandet var det dags för
juryn att avslöja segraren i sångtävlin
gen. Segraren var kycklinggruppen!!!
(Att det ska vara så svtlrt att se skillnad
pil en kyckling och en kalkon, CHE igen)
Detta var nog mest förvånande för ky
cklinggruppen själva (suck!!! CHE ger
upp... ). Juryns motivering var att det
var den enda sången på engelska, det
säger väl en del om sången i det bi
draget. .. Vinnarlåten framfördes på
nytt. Nåja, segrarna lät sig inte
nedslås av segern utan drack glatt
upp förstapriset som bestod av en
flaskan med bobbel.

--=
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spett och öl ! ! !

Mera grill och bränn
Nu föstes alla ut till grillarna igen där
de som ville kunde hålla små stackars
vita och rosa mashmellows på en
pinne över elden. En stunds mingel
och avundsjuka blickar på vinnarnas
bobbel utanför 12:an följde innan sty
ret hade fixat till allt därinne igen. Nu
var baren öppen och festen fortsatte
hela kvällen. Ett stort tack till styret
för en mycket lyckad fest!!!

Petra, spettälskare
:l ooJ, fo-f-01ra.f
Janne och Eva utfår en simulerad Heimlich-manöver... Tomas vill ocksd vara med...

Gullegull och soffipluttsnuttegull i soffan ...
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Kommer inte Osquar till Osquars...
Genom genial planering har vi lyckats vidta
åtgärder som gör det lättare för ALLA att se våra
matcher i vår. Genom att se till att åka ur 1 :an
har vi säkrat att dels bara få möta Stockholmslag
och dels att bli utsparkade från Zinken till
Bergshamra.
Välkomna!

... får Osquars komma till Osquar!!

KUNGL
TEKNISKA
HÖGSKOIAN

..

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH
utlyser

SEX DOKTORANDTJÄNSTER
i Autonoma system
Utvecklingen inom data och systemteknik öppnar enorma möjligheter för mer intelligenta och självständiga
system. Med autonoma system (AS) menar vi tekniska system som kan utföra avancerade uppgifter i för
änderliga miljöer. Typexempel är robotar, meen området är relevant inom de flesta teknikområden.
För att möta det växande behovet av kompetens inom området har ett nytt forsknings- och utbildnings
program, Autonoma System, startats vid KTH. Denna satsning finansieras av Stiftelsen för Strategisk
Forskning, NFR och KTH. Målet är att skapa ett tvärtekniskt centrum, som integrerar kunskaper i system
teknik. De centrala områdema är:
•
•
•
•
•
•

Robotik och Mekatronik
Sensorteknik och Datorseende
Modellering och Simulering
Systemteori och Optimeringslära
Reglerteknik och Signalbehandling
Datalogi och Realtidssystem

För ytterligare upplysningar kontakta någon av följande personer:
Professor Sören Andersson

Maskinelement

08-790 7392
soren@damek.kth.se

Professor Jan-Olof Eklundh

NADA

08-790 8 1 6 1
joe@bion.kth.se

Professor Anders Lindquist

Optimeringslära
och Systemteori

08-790 73 1 1
alq@math.kth.se

Professor Bo Wahlberg

S3-Reglerteknik

08-790 7242
bo@s3.kth.se

Dr Jan Wikander

Mekatronik

08-790 7370
jan@damek.kth.se

Doktorandtjänst är avsedd för person som bedriver egen forskningsutbil�ning. I tjänsten kan institutions
tjänstgöring med högst 20% ingå under hela förordnandeprioden.

Lön utgår enligt gällande avtal för doktorandtjänst.
På den här typen av tjänster är det mest manliga innehavare, varför vi gärna ser kvinnliga sökande.
Ansökan ställs till institutionen för Signaler, Sensorer & System, avd för Reglerteknik, Kungliga Tekniska
Högskolan, 100 44 Stockholm och skall ha inkommit senast 1996-06-03. Ange ref nr 25020-14/96.

Bårval ...

Elektros vårbal

Är det inte fantastiskt med alla
dessa gamla ordstäv och tale
sätt. På den gamla goda tiden
visste de allt hur en slipsten
skulle dras. Ibland dessa tale
sätt hittar man, utöver "Grab
barna måste börja åka skrid
sko" och "Allt kan hända i
hockey", också den klassiska
"Allt klär en skönhet".
JASÅ, DET ÄR därför jag ser ut som
en bergsgorilla i ett tvåmanstält, kon
staterade jag när jag betraktade min
spegelbild. Fracken, detta fuskbygge
till klädsel, satt inte så bekvämt som
jag hade hoppats. Inte ens i närheten,
faktiskt. Hängslena skavde och västen
hade en enveten önskan att glida över
på ryggen. Men är det vårbal, så är
det. "Om man ska bli fin får man lida
pin" heter det i ett annat gammalt
ordstäv. Någon dag ska jag nog fixa
till det där med fin också (strax efter
att jag har "fixat" den människa som
kom på den klyschan).
Efter ankomsten till Hasselbacken,

verkade han bli ganska imponerad av,
eftersom han aldrig tidigare hört talas
om någon som fångat in en punkt
laddning.

Medaljer och tandborstar
Björn Bengtsson fick ett silverepsilon
av ordförande Cecilia för sina insatser
för sektionen. Bra gjort!
Björn Guillemaut (CHE) fick medalj
av ELO(r). För alla nytillkomna tittare
kan vi berätta att Björn var initiativta
gare till stereobygget.

Henrik Erikssonframfår sin megahit
"Minsta kvadra t -metoden" pd melodin
"Alla kineser äter med pinnar".
platsen för årets drabbning med fin
rummen, stundade en ungefärlig tim
mes minglande i Spegelsalen. Därefter
vidtog middagen i Hazeliussalen.
Måltiden inleddes med skönsång från
Erik, Jan, Martin och Fredrik. Sedan
tog frequensnormal Jan Brolinson vid.

Vad hände? Var jag där? Hade
jag roligt?
Henrik Eriksson fick pris som årets
lärare på Elektro, och framförde sång
en "Minsta kvadratmetoden". Priset
utdelades av Fredrik Jonsson, SNO,
Pris till årets idrotts-mani-kvinna på
Elektro delades ut av idrottsledare Pe
tra. Pristagarna var Maya Sufan, E-95
och Mikael Ekman, E-94 (vilken av
dem som fick respektive pris hoppas
jag att ni kan klura ut själva).

Björn Guillemaut belönas for stereo
byggandet av ELO(r).
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GP uppvaktades på födelsedagen, och
fick som present det sektionsfoto som
togs i höstas samt världens enda in
fångade punktladdning. Den senare

Årets kamratstipendier delades ut till
Anneli Johnsson och Mikael Franzen.
Välförtjänt, tycker jag. På dem så de
blöder!
Sångartäv
lan avgjor
des till sty
rets fördel.
Enda konk
urrent var
PR. Ordfö
rande Ceci
lia fick mot
den
taga
afrikanska
tandborsten
ur
Sectreterarens
hand.
Jag
måste säga
att juryn som bestod
av Pripps
Harald, sect
reteraren
GP,
Linn
Plogeus
Erik
samt
från Chal
mers - gjor
de ett ena
stående
jobb. Bara
konststycket att förstå innebörden i
styrelsens text (AHA!) var en bedrift i
sig.

Nya sångboken gjordes svart!
SBK presenterade den nya sångboken,
som uppenbarligen ingick i biljettpri
set. Den nya sångboken är svart, in-
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bunden och bra. Framför allt sånger
nummer 36 och 99 är kanonbra.

SpExet presenterade sig genom ett li
tet framträdande. Thord Schibler, Jo
han Eng, Peter Roos och Mikael Fran
zen deltog. Micke gjorde en ypperlig
insats som Eivor Lilja.
Den Konglig Öfverskrendaren, Tobias
Grewin, presenterade årets sk.enderi,
som utöver honom själv bestod av:
Christian Braun,
Kalle Becker, Love
Beijer, Karl-Henrik
Hagdahl, Thord
Schibler, Martin Si
gurdson, Martin
Björk, Sami Mäkä
lä samt, till sist
men definitivt inte
minst,
Anna
Lundqvist och Pe
tra Barkeby.

Sektionen fick
presenter också

En ÖSKs attribut.

SBK sjunger sdnger ur den nya sdngboken.

Slaughter" Bengtsson och resten av PR
välkomnade oss till Söderhavet (Karin
THS styrelse rep
ser alldeles för mycket på Tropical
av
resenterades
Heat). PR hade klätt av sig därefter.
Linn Plogeus och
Det är ingen ide att förneka det, vi har
Johan Småros. De
bildbevis (I avvaktan på en eventuell
förärade oss ett
betalning, skjuts publiceringen av
pussel, som Linn gärna ville se hop nämnda bilder tills vidare upp). Baren
satt i Escapen inom en nära framtid.
Där får hon nog dessvärre leta förgä
ves, eftersom vår sektionslokal går
under namnet Tolvan och ligger en li
ten bit längre bort från tunnelbanesta
tionen.

serverade en massa drinkar inspirera
de av Söderhavet (Palm Beach och lik
nande gottis-nammis).

Text: Nomen Nescio, E-XX
Bild: Joar Jacobsson, E-95

Medicinska föreningen var också där.
De gav oss en reflexhammare, och de
monstrerade hur den kan användas
för att testa några vanliga reflexer.
Handelshögskolans
representanter
reklamerade den enknapps-telefon de
tidigare fått av oss och gav oss en tele
fonkatalog, så att vi skulle kunna
ringa dem (Påminner lite om E.T., el
ler hur?).
Efter middagen, där ingen hassel
backspotatis serverades (! ), vidtog
dans till Michael Rörbys orkester i
Spegelsalen. Efter dansen bussades
alla tillbaks till Teknis. Där blev vi av
släppta för ombyte i Konsulatet, efter Varför gå pd ndgot annat när man kan gd pd fest?
köret ägde rum i Tolvan. Björn "Nick

,,
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Mentorsprogram redan i höst.

MÅNGA TEKNOLOGER har svårt
att se kopplingen mellan kurser i år
skurs ett och två och de kurser vi lä
ser under senare årskurser. De två
första åren upplevs som väldigt
oengagerande och tråkiga. Under
året har det därför diskuterats om vi
skall ha ett mentorsprogram på Elek
tro. Tanken är att varje teknolog
skall ha en mentor vilken vi skall
träffa ett par gånger per termin.

Mentorn skall vara en professor, lek
tor, adjunkt eller liknande som nor
fftalt undervisar i de högre årskur
serna. Mentorn skall vara tillhands
och kunna ge tips och råd om hur
man bör studera och vad som kan
vara viktigt att tänka på. Nu är det
beslutat att vi skall ha ett mentor
sprogram och att detta skall starta
redan till nästa läsår. Varje nolle
grupp kommer att tilldelas en men
tor vilken skall ha kontakt med
gruppen under årskurs ett och två.
/Fredrik eder SNO
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tackar
Marie för
fotopapper
och
utrust•
n1ng .

Telesystem kursen

KURSEN I TELESYSTEM har un
der flera år varit vad vi inom Elek
tros Studienämnd kallar en "Knor
vig kurs". Kursen har fått mycket
klagomål. Institutionen för Telein
formatik verkar dock ha tagit kriti
ken på allvar, för när kursen gick
för Elektro denna vår ftllgerade
den betydligt bättre än tex då den
gick för data förra hösten. Till nä
sta år skall kursen dessutom omar
betas en hel. Bland annat kommer
man endast att ha två föreläsning
ar, en i början av kursen och en i
slutet. Däremellan skall undervis-·
ningen bedrivas i mindre grupper.

/Fredrik eder SNO
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För Tolvan i tiden
J

1

På februari SM togs ett beslut
att Tolvan ska göras om under
sommaren. Styrelsen fick i
uppdrag att sammanställa de
förslagen
till
inkomna
förändringar och presentera ett
slutgiltigt förslag på maj SM.
IDEERNA ÄR MÅNGA och ofta

genomförbara. Tyvärr går det inte att
uppfylla önskemålet om att takhöjden
ska höjas och golven ska sänkas även
om det vore önskvärt. Det är främst
vextrummets "skolsals miljö" många
tycker är tråkig och vill ändra på.

Vextrummet

Träpanel ska sättas upp längs
väggarna i hela rummet. Någon form
av vit tapet med struktur kommer att
pryda den övre delen av väggen.
Baren ska målas i en mörkare brun
färg och få en mer "tung framtoning.
Stolar och bord ska bytas ut. I hörnet
där PR:s gröna frys står, blir det en
myshörna med en skinnsoffa.

Köket

Köket får en diskho till för att minska
diskkön under luncherna. Ett draperi
sätts upp så vi slipper se all junk nere
i hörnet vid proppskåpet. Eventuellt
ska ett nytt golv läggas in. I de andra
stora
inga
kommer
rummen
förändringar ske.

Fixa hjälp

J

1

kunna
För
att
omgenomföra
byggnaden av Tolvan
behövs det pengar.
Sektionen kommer att
bidra med en slant,
men Elektros kassa
kista är inte oändlig.
Håkan Löfgren, E95,
ska försöka få fram
sponsorer. Har du tips
på någon byggfirma,
möbelskojare, rörmo
kare eller annan fir
ma/ person som kan
tänkas vilja hjälpa till,
kontakta Håkan.

Tolveriet - Elektros egen dansfårening!

SS - skänk en stol
Du kan själv sponsra Tolvan med en
alldeles egen stol. Sätt in 200 kronor
på PG 505306-1 så får du en stol i
vextrummet med ditt namn på. Märk
inbetalningen med ditt namn och vad
pengarna ska användas till, så lovar
vi att hjälpen når
fram. Du vågar al
drig...

Alla får följa med
Vecka 32 och 33 drar
vi igång fixandet i
Tolvan. (Vecka 34
invaderas Tolvan av
nOllan.) Det kommer
att bli en hel del
målande,
tapet
serande, fejande, men
också en �ssa tjo och
du
Ar
tjim.
intresserad av att
hjälpa till, lägg en
lapp i 12C:s fack i
med
funkrummet

namn och telefonnummer. Alla bli
vande faddrar får en lapp på fadder
konferansen där ni kan skriva att ni är
en händig härlig, hejare på att slåss
med hammare.

Dörren

Många undrar när de snart ett år
gamla passerkorten ska fungera i
Tolvan. Det är systemgruppen på
NADA som har hand om och
registrerar korten i E-huset. När de
lägger in de nya vet jag inte. Har du
slängt eller tappat bort ditt gamla
kort, gå upp och be dem registrera
ditt nya kort!

Ha en skön sommar!
Folke, 12C
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Utblick - Skövde

Stadsorientering
I Emissionens kamp för att
förhindra att E-Osquar och E
Osqulda skall snöa in helt och
hållet i Valhallavägens gråa
skugga kan vi här erbjuda en
glimt från söderns vidder.
MITT PÅ DEN stora Västgötaslätten
har cirka 50.000 personer klumpat
ihop sig och bildat staden Skövde.
Med sitt näringsliv och högskola är
staden något av ett centrum där den
ligger, mitt emellan Vänern och Vät
tern.

Restaurang Mac Bab. Skövdes stolthet

bland de provade pizzeriorna. Ett litet mi
nus dock får det ocentrala läget (den lig
ger cirka 5 minuters gdngvägfrdn cen
trum, men det känns mycket längre). Sto
ra och billiga pizzor, samt Studentrabatt!

Staden grundades redan på 1200-talet
och har sedan utvecklats till dagens
metropol. Stora arbetsgivare är, föru
tom kommunen, Volvo, Cementa och
Rockwoll.

Mattias och
emitteur emeritus Mie
d

Högskolan Skövde (del av). Pd högsko

lan studerar ungefar 2700 elever. Ämnen
som läses är mer dt det humanistiska och
ekonomiska hdllet, men det finns även
mer tekniska utbildningar. Ofta är de hu
manistiska aspekterna inbakade i de tekni
ska ämnena.

Volvos gjuteri. Här produceras bland annat motorblocken till
en stor del av Volvos bilar och lastbilar. Varning fdr den ndgot
suspekta lukt som sprider sigfrdn omrddet. Gjuteriet är ett av
de största i norra Europa.

...

ID•

S:t Helenas kyrka. Denna kyrka med

anor ifrdn 1200-talet ligger pd torgets
fjärde sida. S:t Helena är enligt vissa ryk
ten Sveriges första kvinnliga helgon. Kyr
kan är enbart öppen vardagar 10-12, vil
ket kan vara bra att veta om man skall ut
nyttja dess tjänster.

Torget mitt i Skövde. Detta är stadens absoluta centrum.
Liings tre av torgets sidor ligger det affärer och banker. Kro
nan är dock köpcentrat Commerce som med sina över 40
butiker är Skaraborgs köpcentrum nummer 1.
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Elin is back!!!
Nu är de korade, årets idrott
skvinna och idrottsman på
Elektro!!! På vårbalen kunde
Maya Sufan, e95 och Mikael
Ekman e94 (som dessutom höll
ett bejublat tacktal!) mottaga
varsin vacker statyett.
Det kan bli du nästa år om du

idrottar och snällt skriver upp dig på
spadlistan varje gång... Nog om detta,
här är den slutgiltiga spadlistan för
detta Elektroår... Finns du med??!!
I övrigt finns inte så mycket att skriva
om, reportage från SOLA-stafetten
kommer förhoppningsvis med i nästa
nummer. Jag vill passa på att tacka de
tappra deltagarna i årets lag för deras
insats trots de stora motgångarna re
dan innan start (dvs för få tjejer bl.a. ).
Hoppas att fler tjejer vill vara med
nästa år...

Ha en bra sommar med mycket
sol och bad!!!
Petra, Idrottsledare

Eder idrottsledarinna anno 1996...
NAMN:
ÅR: ANTAL:
Adelöv Johan
Ahlberg Oskar
Alviksson Fredrik
Andersson Åsa
Andersson Erik
Andersson Johan
Andersson Stefan
Andersson Terese
Arwidsson Håkan
Barkeby Petra

20

95
89
95
95
94
94
94
94
94
94

14
21
5
1
12
3
14
1
11
7

Bergman Åsa
93
Björkman Anders
94
92
Blidefalk Patrik
Blomström Hanna 95
Bohman Erik
91
93
Bokström Stefan
94
Borovac Claes
93
Braun Christian
Brolinsson Jan
90
Brunskog Erik
92
94
Byttner Anders
92
Bäcklund Martin
94
Carlson Niclas
94
Carlsson Pelle
EJ
94
94
Ekengren Björn
94
Ekman Mikael
95
Ekström Hannes
94
Englund Håkan
94
Engman Christer
Eriksson Henrik
92
94
Floom Anders
94
Folkberg Åsa
95
Frendh Christina
Grewin Tobias
92
Groth Håkan
93
Grubbström Carl
94
Grunder Andreas
91
Gunnarsson Olof
92
Gustavsson Magnus 92
Hammarsten Mattias 94
Hansson Erik
94
Hedhammar Ulf
95
Hellström Lennart 94
Helmfridsson Tomas 92
95
Hjelmer Johan
Hjort Johan
93
93
Hochschorner C.
Hoghseth Katrine
93
Holmberg Martin
94
Horngren Gunnar
94
Jacobsson Åsa
93
Jansson Mikael
94
Johansson Jörgen
91
95
Johansson Klas
Johnsson Anneli
93
Karlsson Daniel
91
93
Karnros Niklas
93
Kihlstedt Annika
Knutsson M-L
94
94
Kullgren Georg
Källgården Per
94
95
Kämpe Andreas
Langels Björn
94
Larsson Johan
94
95
Larsson Johan
Larsson Marcus
94
93
Lind Ann
95
Lindström Åsa
93
Lena Lundberg
93
Lundqvist Anna
95
Lundström Anna
92
Löf M-L
92
Löf Ann-Marie
94
Löfdahl Gustaf

1
1
28
7
24
44
6
31
8
26
3
5
9
1
1
4

65

2
23
11
29
1
1
13
26
2
2
11
31
15
3
30
1
3
2
2
18
1
34
6
11
18
18
11
10
17
16
13
6
7
1
7
I
2
I
14
1

(10)
(4)
(7)

???
(1)

(9)

(7)
(8)

(5)

4

14
2
29
45
7
1
6

(9)
(3)

Lövgren Håkan
Lövqvist Magnus
Maijala Marko
Malmgren Eva
Matsson Sören
Melin Fredrik
Nilsson Fredrik
Noren Mats
Norrgren Marianne
Nyqvist Katarina
Nyren Mattias
Nyström Jocke
Nyström Staffan
Nälsen Tomas
Näsman Tanja
Ohlsson Cecilia
Olofsson Lovisa
Persson Bengt
Peterson Joakim
Pettersson Håkan
Pontusson Jonas
Risberg Anita
Roos Sara
Rutgersson Stanley
Sander Oskar
Sigurdson Martin
Siljerud Peter
Silwer Marcus
Sjöberg.John
SkoogAsa
Starborg Mattias
Strömbäck Anna
Sufan Maya
Sundin Marie
Sung Johan
Szemere Henrik
Swärd Linda
Thomasson Henrik
Tysk Filip
W allander Anders
Wallin Torbjörn
Warnqvist Stefan
Wendel Christin
Wicander Mikael
Wånell Anders
Åhlberg Fredrik
Åkerblom Magnus
Ållebrand Björn
Östervall Olof
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93
94
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91
94
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94
88
94
94
94
92
94
93
94
89
95
93
92

2
20
34
8
2
1
6
12
5
4
27
2
24
14

(5)

2

4
6
32
22
1
4
12
20
I
12
9
10
1
3
16
10
13
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4
1
13
12
5
3
14
12
1
44
1
2
1
14
11
7

(6)

(2)

(4 )

Exjobb
inom
telefoni och datorsystem
På Gopta arbetar vi med datorer och elektronik, både
utveckling och utbildning. Vi arbetar främst med Unix,
nätverk och mikrodatorsystem - med andra ord: både
hårt och mjukt!
Vi erbjuder ett exjobb där du skall utveckla en prototyp
av en styrdator med telefonianpassning. Du kommer att
få göra en undersökning av lösningar samt utveckla
både hård och mjukvaran.
Kontakta gärna: 'Corbjörn Lindh
08-798 29 80
GOPTA AB
Box 648
135 26 TYRESÖ
Du kan även tala med studierektor Håkan Bergdahl
(bergdahl @it.kth.se, tel: 752 14 36) på Elektrum.

Din köttbulle i vrångstrupen ...
Val av kurser inför HT-96
Du som fortfarande inte valt kurse1
till hösten bör genast bege dig upp til
studievägledningen. Valet gäller E-9�
och aldre
Nvtt för i år är att valet till TMS
k�rserna mte går genom Studievä
gledningens WWW-sidor. Du måste
s j älv anmäla dig till alla TMS
kurser. Tag kontakt med respektivE
institution. Skynda dig, det är först til
kvarn som gäller. Har du frågor - tve
ka inte att kontakta oss.

Tentaschema för
septemberperioden
Tentaschema för septemberperioden
finns att hämta uppe på studievägled
rnngen. Den något mer bekväme kan
dock titta på WWW-sidorna där sam
ma information kan hittas under Läs
och tentaschema på våra sidor.

Studiemedel
Här kommer lite information om stu
diemedelsgränser. För att få studie
medel till nästa år ska du ha uppnåt
följ ande resultat under läsåret (sep
temberperiodens omtentor räknas til
detta läsar):
Första året:
Resterande år:
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poän�
30 poäng

Dessutom gäller detta:
Om du inte kommer upp i 30 poänt
kan du få stud1emedei om du i snit
har uppnått 30 poäng från och mec
det Ar du börj ade på linj en. Poäng
summan måste dock vara minst 2:
poäng under året för att denna rege
ska gälla.

Bild nummer 2.

Tävling!
Om du sett eller hört Hasse & Tages
88-öresrevy så minns du kanske att de
i en sketch ironiserar över ett TV
program som hette "Gissa min gåta".
Det här har inte så mycket gemensamt
med varken Hasse & Tage eller nämn
da TV-program mer än att denna täv
lir:g heter GISSA DIN STUDIE
VAGLEDARE.
Principen är mycket enkel:
l. Lista ut vilken studievägledare som
äger vilken kroppsdel.
2. Markera detta på svarstalongen.
3. Fyll i ditt namn och årgång.
4. Klipp ur talongen och lägg den i
den gröna brevlådan utanför stvl-e

senast p å Norges nationaldag. (Om
du inte vill klippa sönder denna emi
nenta tidning går det förstås alldeles
utmärkt att göra en egen talong. )
5. Nu är det bara att hålla tummarna
för att j ust du ska vinna något av våra
fina priser.
1:a pris
2:a pris

En gul anka i ankracet på
Vattenfestivalen
Norsk hj emme video

3:e pris

Trädgårdsmästarkit

I

I
I I I I I
I I I I I

I Bild 1

Bild 2

Bild 3

a=Annika Kihlstedt
b=Louise Wulff
c=Linus Norrbom
Namn:________ _

Bild 1111111111er 3.
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Bild nummer 1.

Årgång:_____

___
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Vi vill oxå va me'...

PR I TENTAVECKAN
-eller PR:s egotripp till Finland
och andra livsnödvändiga våtvaror.
Väl tillbaka i hytten satte vi genast
igång med att utveckla våra dryckes
färdigheter, samtidigt som vi bytte
om inför middagen.

Grundforskning

Det är onsdagskväll och det är PAAAR1Y!!!!!

När man är på Forskningsresa så må
ste man ju utforska d� fina restau
rangerna tyckte vi så vi hade bokat
bord på Maxim (den finaste restau
rangen ombord) och halv elva infann
vi oss, två välsnajdade (somliga kan ju
extraknäcka som hovmästare) och två
mindre välsnajdade partyprissar ut
anför ingången till Maxim, ödmjukt
inväntandes hovmästaren. Middagen

Påsk, omtentaperiod, tråkig
onsdagseftermiddag. Vad kan
man göra? Jo man kan åka på
en 24 timmars Forsknings- och
Utvecklingsresa till Finland.
SAGT OCH GJORT, på 4 timmars
varsel packade vi, ställde in möten
och åkte iväg. Halv åtta möttes vi tre

Det började /ungt med curacau till frukost men...

Sliten Björn...
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glada festPRissar och en glad Kalaspingla vid färjeterminalen. När vi
hade gått ombord ···········
:,:::::,:::, :;:;::,::::···:,:::: : : ' /'··i'\'· , C::\'· · , : ':' : \:::::,
· · : ::,:::
och installerat oss
i hytten upptäckte vi till vår fasa
att det inte fanns
någon sprit i hytten. Vår första åtgärd var därför att genast ge oss iväg
upp till Tax-free shopen och köpa lite
Gin longdrinks, grogggvirke, vodka

var delikat, och ett franskt årgångsvin gjorde inte den sämre, och efter
middagen
blev det Cafe
Noir och Konjak. Sami betalade och lade
fram sitt stamgästkort, ett
kort som gav oss 15% rabatt på middagen och dessutom fick Sami ett par
bonuspoäng!

...sedan gick vi rakt in i dimman! (före)

Vem drog åt handbromsen och bjöd in kopparslagaren? (efter)

Redo för barerna?
Nu kände vi oss redo att börja utfor
ska barerna ombord, och efter en
snabb visit i hytten för att rensa upp i
spritförrådet så gav vi oss iväg. Under
kvällen hann vi bland annat med 2.25
rundor med shots och drinkar (dvs.
9st var), dans, X antal enarmade ban
diter, Roulette och Black Jack bord.
Vid 3.30 stängde baren, uselt, så efter
en stund gick vi via spelmaskinema
ned till hytten. Sami och Björn blev
dock strax rastlösa och gick iväg för
att leta efter en efterfest på våning 2.

Fungerande bastukur
Vid sjutiden öppnade Taxfree shopen
och Sami gick iväg för att köpa mera
att dricka, han kom snart tillbaka nu
som en lycklig ägare till en liter Blå
Curacao. När vi vaknade på morgo
nen efter bestämde vi oss snabbt för
att en bastusession nog skulle kurera
det mesta, efter en snabb frukost så
gick vi upp till badavdelningen för att
svettas ut ordentligt. Så efter en del
shoppande och relaxande lade båten
till i Värtan igen.

Forskningsrapport
Sammanfattningsvis så var det en
mycket lärorik resa, och vi säger bara:
Det är onsdagskväll och det är PAR
TY!!! Med Björn, Åsa, Sami och Klas.

Klas

,
Hej då från testpatrullen!

ennssmnen

•

s� ..... ORI.......

önskar ev. läsare en GLAD SOMMAR!
/Redaktionen
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Hur Mår Du?
Har trollformlema, totempålarna och astrologens
visdomsord slutat fungera?

Kom till oss på S t u d e n t h ä Isa n , så kan du få nya råd!
Studenthälsan har sjukssköterskemottagning i Kårhuset onsdag förmiddag (Ingång 19, 2tr)
Mottagning utan tidsbeställning kl. 1 000 - I 200• Andra tider efter överenskommelse.
Tel: 1 0 6 1 07
Övrig tid tel: 674 54 64

rka A�

Företagssköterska

PRIPPs- Harald
Lamell av den stora kommutatorsorden,
gratulerar

Emissionen
på 30-års dagen

------------------- emissim�

Vi Vet har fått en ny styrelse
Den 15:e februari hade ViVet
(Vi i Västerås elektroteknolo
ger) ordinarie årsmöte. Den
gamla styrelsen avsade sig sitt
uppdrag och abdikerade med
omedelbar verkan. Det var
tvunget att en ny styrelse till
sattes samma kväll.
Som tur var hade årsmötet föregåtts
av valberedni.ngsarbete där de som
kände sig manade eller blev till
frågade kunde säkra en plats hos de
nominerade.
Mötet blev en anmg utdraget p.g.a. ett
antal planerade och oplanerade vät
skepauser. Att en del pausade hela
kvällen kan väl lämnas därhän men
till slut kunde dagordningens sista
punkt rivas av. Under mötet kunde
konstateras att E-94:orna gjort ett ut
märkt arbete där inte bara förenm
gens rutiner optimerats utan även
kassan förstärkts med ett antal kilo
kronor. Utöver det som sagts kunde
även en ny styrelse se dagens ljus. Det
faktum att alla de fyra tjejerna i ettan
blev invalda i styrelsen bäddade för
spekulationer och misstankar om pen
gar under bordet. Detta kunde sedem
era dementeras, eftersom ett sådant
stort bord inte existerar.
Vidare kan vi berätta att i mitten av
mars begav vi oss (både E-94 och E95) till ABB i Ludvika för ett eminent,
iaronkt samt gratis studiebesök.
Besoket följdes av förhandsvisningen
till maskinarnas spex Siaren pa central
plats i Västerås För övngt flyter livet
som vanligt här i Vasterås med för lite
studier, för många tentapubar (vilket
logiskt föregåtts med på tok för
många tentor) samt längtan efter som
nrnren ...

Den nyfödda styrelsen i ViVet:
Namn:

Ämbete:

Cyberpost:

Camilla Hiertner

Ordförande

cel95chr@ima.mdh.se

Ann-Sofie Thunman

vOrdf samt SNO

cel95atn@ima.mdh.se

Emely Samfors

Kassör

ce195ess@ima.mdh.se

Paola Sima

Sekreterare

cel95psa@ima.mdh.se

Stefan Borsos

Tradarre

cel95sbs@ima.mdh.se

Henrik Jaakkola

PPO

cel95hja@ima.mdh.se

Övriga funktionärer:
Hannu Liimatainen

SNO

cel95hln@ima.mdh.se

Juha Salmela

Öfrig

cel95jsa@ima.mdh.se

Jiirgen Klein

Bokmal

cel95jkn@ima.mdh.se

Emil Isberg

Cyber

cel95eig@ima.mdh.sc

Jonny Garberger

Beerikeriet

cel95jgr@ima.mdh.se

Mikael Hallendal

Beerikeriet

cel95mhl@ima.mdh.se

Johan Larsson

Beerikeriet

cel95jln@ima.mdh.se

Mathias Loqvist

Beerikeriet

cel95mlt@ima.mdh.se

Mikael Hallendal

Husmus

ce195mhl@ima.mdh.se

Jimmy Vidner

Revisor

cel95jvr@ima.mdh.se

Johan Larsson

Revisor

cel95jln@ima.mdh.se

Martin Samuelsson

Gurkageneral

cel94msn@ima.mdh.se

Anders Hasselkvist

Gurkageneral

cel94aht@ima.mdh.se

Camilla Hiertner, Ordf Vivet
Stefan Borsos, Tradarre ViVet
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Adressändring

Peter Siljerud
Stopv.80, 2 tr.
168 36 BROMMA
Tel: 08 - 26 05 32

Sett i 12:an efter
Mek-KS:en!
Hej alla barn nu blir det barnpro
gram
se har vad farbror Thor tagit fram.
En liten platta och nu ska ni höra
vad man med just en liten platta kan
göra.
Snurreli-snurr och snurreli-snor
så har vi fått oss en snurrande Thor !
Bild saknas tyvärr...

Det ryktas att ...

... man kan komma till 12:an efter sex.
. .. det är ett väldigt sug i E36.
...att PR:s bilder från kryssningen var arrangerade.
...papperskorgen suger mindre.
... ingen behöver tio timmars sömn, det räcker med sex .
...man faktiskt kan bli utkastad från ett klassrum på KTH ..
... Konglig Kalle tycker om att spela volleyboll.

En fundering i vårmörkret

Något som länge har brytt min hjärna är följande fråga: Varför
snöar det? Jag tror att det helt enkelt är så att Gud har mjäll.

VÄNTA NU, SÄG ER säkert vissa av er, vadå Gud har mjäll? Hur kan en alls
mäktig och i övrigt perfekt gud ha mjäll? Svaret är enkelt: Gud är inte perfekt.
Jag önskar bara att någon skulle uppfinna ett nytt mjällschampoo: Clearasil
Divine - för gudomlig existens, utan mjäll. Gud kan även tänkas ha andra bri
ster.

Tom Waits sa en gång: Det finns ingen djävul, det är bara Gud som är full. Om det
nu skulle vara så att Gud super till emellanåt, tror ni då också att den allsmäk
tige röker på lite då och då? Det tror jag. Titta på näbbdjuret. Man kan lätt
tänka sig Gud sitta där med sin joint:

Okej. . . vi tar en bäver ... (hi-hi) ... och så sätter vi dit en anknäbb ... ,ia, vad ska du
göra. Jag är Gud! ... okej, och det är ett däggdjur ... (he-lte) ... men det Lägger ägg ...
Hörru, Danvin! Ta dej där det känns, va! ...

Gud har nog dessutom svårt för oss människor, som ras betraktat. Man kan
tänka sig den allsmäktige muttra för sig själv, i det att han/hon tittar ner från
sitt moln: .faa, jag gav er en fin planet, och ni skapade er ett helvete... Ni är hopplösa!
Vet m det? HOPPLÖSA ' Snart kommer ni väl att bör1a klubba sälar ocksd!

Heja Norge!
Nomen Nescio, E-XX
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