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Helfärg? Utlandsreportage?

D

GEN OM ÅR EN bli
vit något av en tradition
att inleda första numret
med en presentation av sig själv och
vad man vill göra med tidningen och
det finns ingen anledning till att jag
skulle göra på något annat sätt.
På december-SM valdes jag till che
femitteuse och ska under det kom
mande året göra allt i min makt för att
det ska komma ut åtta nummer av
denna publikation så att ni får både
förnöjsam och informativ läsning. Det
blir nog tyvärr inga helfärgsnummer
men om någon som har varit/ ska åka
utomlands skriver om det så blir det
fler utlandsreportage (ett litet sådant
finns med redan i detta nummer).
Vem är man då som tar på sig att
ansvara för sektionens tidning? Jag
som skriver detta heter Marielle Mähl
och började på Elektro -97. Ungefär
samtidigt började jag emittera och när
man väl har börjat upptäcker man hur
kul det är och kan inte sluta. Så här är
jag nu med en hel massa egna ideer
och en redaktion med minst sexton
gånger fler. Det kan ju inte bli något
annat än en bra tidning! Om sen ni
som läser tidningen fortsätter att
medverka ibland så blir den ännu
bättre. Redaktionen ska försöka att
göra en tidning som passar de flesta,
såväl de som är aktiva inom sektionen
eller kåren såväl som de som inte är
det.Om det är något som du tycker är

bra/ dåligt med tidningen eller om du
skulle vilja att vi skrev om något sär
skilt så är det bara att e -posta oss, så
ska vi försöka att göra vårt bästa för
att göra tidningen bättre. Nu har jag
uppehållit er länge nog, bläddra
vidare - det har numret bjuder på
både allvar och irr.
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Magnus Grönkvist
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Hur lämnar man in
manus?

Emissionen är Elektrosektio
nens tidning. Den finns till för
att täcka sektionens verksam
het samt att förmedla informa
tion och nöjsam läsning till
dess medlemmar!
Du som sektionsmedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa senast på dagen för
manusstopp. Lägg textfilen i
ditt Public directory och
skicka e-post till oss och
berätta vad filen heter.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den

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

..2
.15
.21
.31
.32

särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
Emissionen kommer inte att
ta upp allmänpolitiska frågor.
Detta har sin grund i att tid
ningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor.
Vad gäller nationellt stude
randerelevanta politiska frå
gor, är Emissionen dock öppen
för det mesta!
Marielle Mähl
Clie99
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Siktar mot toppen så långt jag kan nå

OrdfOrd
••
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Yo, Jag brinner för det här permanent.

DA SEN JAG BÖRJADE här
på Elektro har jag varit aktiv,
och tyckt att det har varit väl
digt kul att engagera sig. Jag har haft
väldigt roligt, samtidigt som jag har
känt en glädje av att vara en del av en
organisa-tion som jobbar helt ideellt
för att förbättra saker för alla inom
sektionen. Detta är något jag vill dela
med mig av, och sprida till sektions
medlemmar.

Vi bygger från grunden på
allt skit som har hänt.

Elektro har en lång historia bakom
sig, full av upptåg, felsteg och ärorika
segrar och revolutioner. Det är något
som i sig gör oss unika, och något jag
tror vi kan hämta inspiration och lär
dom ifrån. Elektro håller just nu på att

"byggas om". Vissa delar hamnar
antagligen i Kista samtidigt som Elek
tro på Campus krymper till 150 pers. I
år. Något vi måste bevaka. Mottot
måste ändå bli: "Full fart framåt med
en blick i backspegeln".

Det är min tur nu,
vinden har vänt

Framför oss har vi ett nytt år (b.t.) Det här är Petter backad av sthlm
med en ny styrelse, en ny mottagning
och ett nytt kårhus. Det finns förut rande alkoholtillståndet så att även
sättningar för ett legendariskt år! Det flick- och pojkvänner kommer in på
här året kommer jag bl.a. att öka utby legal väg.
Viktigast av allt tror jag i varje fall
tet med andra skolor och utbild
är
att man har roligt.
ningar. Man kan framförallt lära sig
Det
tänker jag ha!
mycket av andra elektroutbildningar i
Se
till
att Ni också har det!
Norden och ha roliga fester med
andra utbildningar. Jag kommer
Petter
också jobba för att förbättra det nuva-

ViceOrd

H

Jag var i New York i jul och tittade runt lite. Juldekorationerna där är alla elektrikers våta dröm!

JAG
HETER Kenneth
Sundström och det är mig
ni valde till vice ordfö
rande senast. Jag är 21 år i skrivande
stund men fyller 22 i mitten av febru
ari - gratulationer, blommor och pre
senter mottages tacksamt. Dyrare
presenter => tacksammare Kenneth.
Jag åkte till staterna (de förenta)
över jul och nyår och det är något jag
rekommenderar alla att prova på
någon gång. New York var målet och
jag stannade där tre veckor, en tid
som försvann alldeles för fort. Egent
ligen bodde jag inte i the Big Apple
utan i Warrenville, en liten håla 40
minuter därifrån (amerikanarna
mäter alltid avstånd i tid).
En detalj jag som elektriker lade
extra märke till var juldekorationerna.
Alla amerikaner bor i villa (nåja, näs
tan alla) och runt jul får de alla samti
digt för sig att de skall klä in sitt hus i
lampor. Och tävlingen med grannen
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är given - fetast ljus vinner! En del
nöjde sig med att klä in taket och
fönsterkarmar, andra passade på att
klä in träden framför huset och om de
gjorde det så var det inte som här i
Sverige med ett par tre varv glödlam
por i trädkronan. Nej, hela trädet med
stam och varenda gren virades in med
högst en decimeter mellan trådlind
ningarna. Mycket mäktigt men vilket
jobb! En annan dekoration som var
"inne" var en uppsättning renar
gjorda av lampor. Dessa stod mitt på
grässlänten framför huset och såg
mycket naturtrogna ut - förutom att
de lös! Sedan fanns det dem som
körde hela kittet - hus, träd, renar,
buskar, garageuppfart och allt annat
det gick att fästa lampor på. Antar att
elbolagen där slår volt(er) (fattar ni
vitsen, hahahaaa ... eehh?) av glädje
när det börjar närma sig jul.

Jaja ... är ni inte impo
nerade - åk dit nästa
jul så får ni se själva.

Kenneth

---1:1�.,�z

_______________ ennssmnen:;..
-----�

Nya tider på elektro?
Elektros nye Studienämndsordförande talar ut.
Planer om halvering av elektro skrider till verket.

J

A, DÅ HAR ARBETET som stu
dienämndsordförande satt igång
med en rivstart. Först tänkte
jag presentera mig kort: Jag
heter Patrick Strang, är e97:a, 19
år gammal, boende i Tullinge och har
tidigare suttit i kårfullmäktige som
elektros utjämningsmandat. Vad jag
vill främst är att vi får en utbildning,
som av näringslivet anses vara den
bästa och somklara_ps I vi själva är
nöjda med. Under 1998 lade en
arbetsgrupp för alternativa undervis
nings- och examinationsformer fram
sitt resultat för representanter för
institutioner - dess arbete tänkte jag
utvärdera och se om det har kommit
oss teknologer till nytta.

Elektro halveras

Till läsåret 00 I 01 kommer 150 av 300
platser från elektro på campus och i
Västerås hamna i Kista under en ny
civilingenjörsutbildning i elektro tek
nik. Allt är ännu inte fastslaget, men
jag lovar att den som besöker studie
nämndsmötena under året, garanterat
får veta mer om denna stora föränd
ring av elektro.

En annan sak är att antalet besökare
på studienämndsmötena är väldigt
lågt - varför? Det är vår enda kanal
där vårt missnöje kan diskuteras och
föras vidare, så jag uppmanar Er besök studienämndsmötet om ni vill
veta vad som är aktuellt i utbild
ningen, om ni känner att ni vill ta del
av arbetet som utförs eller kanske
själva vill delta i arbetet.

Vinn 1000 kr

Patrick Strang-SNO
Kursnämnder

Det första som slår en, är att det enk
laste sättet att påverka sin utbildning
är just genom kursnämnderna. Visst
tar det lite tid, men det är inget mot
vilken kvalitet man kan uppnå på
längre sikt. Om något är åt helskotta
fel, så rättas det bara till, om de ansva
riga vet om det. Om ni vill läsa vad
man kommit fram till på kursnämn
derna, så finns protokollen uppsatta i
Tolvan, på ESN:s anslagstavla.

Nu är det klart att det kommer att hål
las kursnämndslotteri även i höst.
Den vinnande kursnämnden kom
mer att få 1000 kr per deltagare, så
delta i en kursnämnd eller fler. Nästa
studienämndsmöte hålls i Tolvan den
10 februari kl. 16:15, och det främsta
som tas upp då är nomineringen av
årets lärare på elektro. Tag nu chansen
och rösta fram Er kandidat bland de
fem, varav vinnaren väljs på Februari
SM 22 februari.

Eder SNO
Patrick Strang
sno@e.kth.se
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Senaste nytt!

Styret å Konglig
Elektrosektion
l O l O l l - l O l l 00

Bakre raden fr v: Klubbmästare Erik Gunnheden, pre@e; SNO Patrick Strang, sno@e;
Källarmästare Torbjörn Abrahamsson, e96_tab@e; Vice Ordförande Kenneth Sundström, evordf@e;
12C Jessica Hallonquist tolvc@e; StuRe Edward Wallquist, sture@e
Främre raden fr v: Öfvrig Elin Ankarbäck, oefvrig@e; Kassör Alexandra Bergman, ekassa@e;
Sekreterare Lisa Euren, esekret@e; Chefernitteuse Marielle Mähl, che@e; AMSe Petter Larsson, amse@e
Längst fram (var annars?): Ordförande Petter Flodström, eordf@e.
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Gratis fika!
Den 23:e februari är det dags för elektros arbetsmarknadsdag, elarm. Elarm är sektionens motsvarighet till
Armada (som arrangeras av kåren). Elarm ger alla en möjlighet att få en direktkontakt med ett företag som är
intresserad av att anställa DIG i framtiden. Det mest uppskattade brukar dock vara att du under hela dagen
får GRATIS FIKA. Många av företagen har reklamgrejer att bjuda på, pennor eller eftertraktade ÖLKU
PONGER till elarm-puben på kvällen.
Vi som arrangerar elarm är SRKB2000, StudieReseKommite Bår 2000. Studieresan består av oss elektriker
som (otroligt nog) har gott hopp om att snart ta examen som civilingenjörer. Varje år åker en del av de nyutex
aminerade till ett främmande land för att lära sig lite om industrier i andra länder och kulturer. Vi som nu
läser på det fjärde året och tänker ta examen runt millenieskiftet har planerat att göra en resa till Kina på tre
veckor i februari år 2000. För att finansiera resan hjälper vi företag att nå ut till studenter genom att t.ex.
arrangera elarm.
Under året kommer vi att arrangera fler aktiviteter som alla är hjärtligt välkomna att delta i. Vi planerar ett
flertal studiebesök på intressanta företag, företagspresentationkvällar på KTH och ett antal branschdagar. Vid
samtliga tillfällen kommer du att bjudas på intressant information om det verkliga livet ute på företagen samt
fika eller mat.
Vi kommer att göra reklam för alla våra aktiviteter så att du inte riskerar att missa något om du är intresse
rad. För mer information se www.e.kth.se/ srkb2000.

Planerade branschdagar vt 99:

Elarm i Q-huset den 23.e februari
Indstyrdagen den 27:e april (i samband med 3:ans val till hösten)
S3-dagen den 11:e maj
Studiebesök annonseras bland annat på anslagstavlan i Q mittemot
ESN-rummet (d.v.s mittemot TET:s anslagstavla).

Väl mött
Johannes Lindman
Ordförande SRKB2000
cd

C1arm
elektrosektionens arbetsmarknadsdag

tisdagen den

23/2

kl 8.15- 16.30

i Q-huset
Mer än fyrtio företag som är intresserade av
oss elektriker kommer!
arrangeras av Studieresan, SRKB2000
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Välkända ansikten ...

Tentavakt på sin vakt !
Vi ser dom bara några gånger om året, vi vet inte vad dom heter men efter ett tag på Teknis är deras
ansikten ack så bekanta. Jag syftar naturligtvis på tentamens vakterna.

D

ET RÖR S I G O M EN L I TEN
S KARA

M ÄN N I S K OR

som i många fall tjänst
gjort på otaliga tentor. För all del, det
finns självklart nya förmågor även
inom denna yrkeskår men de flesta
har flera års erfarenhet och några har
övervakat teknologer i över tjugo år!
Emissionen har träffat två av dom för
att få reda på vad det innebär att vara
tenta-vakt och kanske också få en
skymt av vilka personerna bakom de
bekanta ansiktena är.

"... Har du varit lära
rinna innan?"
Ulla Landwall är en dam i övre
medelåldern med en intelligent blick
och ett bländande leende. Hon har
extraarbetat som tentavakt i ca 8-9 år
på KTH. Hon har ett typiskt förflutet
för en tentavakt. Hennes tidigare stat
liga tjänster på statens rättskyddsan
stalt och utsädeskontrollen borgar för
att hon är en god administratör. Lägg
därtill ett gott ordningssinne och ett
trevligt men bestämt sätt så har man
en mycket kompetent tentavakt.
Då utsädeskontrollen omlokalisera
des och Ulla inte hade möjlighet att
flytta med tog hon erbjudandet om
förtida pensionering. En vännina från
den tidigare anställningen började
arbeta på KTH och kunde tipsa om
extraarbetet som tentavakt. Dom
flesta har kommit in genom att någon
bekant tipsat dom. Dom flesta har
också ett förflutet med anställningar
inom statliga verk, kontorsarbete eller
liknande. Ulla berättar att när hon
bestämt sagt ifrån om något fått frå
gan " ...Har du varit lärarinna innan?".
Enligt Ulla har några arbetat som
lärare tidigare men det viktigaste är
att man har ett gott ordningsinne och
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att man kan handskas med folk.
På frågan om vilken som är den
besvärligaste situation hon hamnat i
som tenta vakt svarar Ulla med ett
skratt att det " .. oftast gått bra, utan
några nervsammanbrott." Hon avslö
jar att det ofta är lite stress i början
innan tentan kommer igång och mot
slutet när alla ska lämna in sina prov.
Resten av tiden är det ganska lugnt.
Man kan antingen sitta korridorvakt
eller salsvakt. Ulla föredrar att sitta
som salsvakt. "Det är trevligare att
sitta inne i en sal och ha sin egen
grupp att ta hand om."

"/ag brukar vara
snäll mot eleverna
men när någon
fuskar, då klämmer
jag åt!"
Under sina år på KTH har Ulla ald
rig sett något fusk. Det har vid något
enstaka tillfälle hänt att hon sett
elever ha anteckningar gjorda i böcker
som är tillåtna att ha med på tentan.
En annan tentavakt Emissionen talat
med vill inte ställa upp med namn
och bild men vi kan kalla henne
Anna. Anna tillhör en av dom som
arbetat som tentavakt i över tjugo år.
Efter så lång tid har hon naturligtvis
sett en del fusk. "Jag brukar vara snäll
mot eleverna men när någon fuskar,
då klämmer jag åt!"
Anna har aldrig blivit direkt hotad
när hon avslöjat någon fuskare men
hon berättar att det är mycket obehag
ligt när man kommer på någon och
det skulle kännas olustigt om någon
teknolog som, tack vare , hennes
skarpa blick, åkt dit för fusk kan
känna igen henne i tidningen. Därför
vill hon vara anonym. Det fusk som
Anna bevittnat har oftast rört sig om

Ulla Landwa/1, tentavakt.
samma sort men eftersom Emissionen
är en seriös tidning vill vi inte ge er
läsare uppslag till fusk och därmed
riskera att leda in någon läsare i fel
bana!
På frågan om tentor, teknologer och
allt runt tentorna ändrats mycket över
tiden får Emissionen raka svar. Ulla
berättar att tentaperioderna blivit kor
tare och därmed intensivare. Hon
berättar att man som tentavakt måste
komma ca 30 min innan tentan för att
hinna förbereda allting. Det blir
naturligtvis också en del efterarbete.
På en femtimmars tenta får tentavak
ten jobba ungefär 6 timmar. Ofta är
det tentor både på förmiddagen och
eftermiddagen, dubbelpass som kan
bli upp emot 11 timmar långa är inte
ovanligt.
Anna tycker att studenterna idag är
mer benägna att komma för sent. Hon
berättar att när hon började som ten
tavakt var alla elever på plats i god

z
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tid. Idag dräller folk in efterhand.
Värst tycker hon ändå att det är på
Universitetet, där hon också sitter ten
tavakt ibland. "Vid senaste tentan
kom nästan hälften av eleverna för
sent." berättar hon.
Viktigt att betona är att både Anna
och Ulla har en mycket positiv syn på
teknologerna. Ulla berättar: "Dom
allra flesta är mycket trevliga och allra
roligast är det att se dom yngsta. Nol
lorna; dom är så försynta och frågar
om allting!"

Björn

Hejsan

- '-.C>

Det har redan gått 15 år sedan Elektro började utlokaliseras till
Västerås. Detta måste naturligtvis firas, och det omgående!

O
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komnar vi alla f.d. ViVE
Tare till V ästerås nya
kårhus på en hejdundrande middag.
Anmälan måste ske senast veckan
innan till Ulrika Söderström (E
cel97usm@mds.mdh.se, Tel:
post:
021-141684 eller 070-5773479).
Därefter måste det betalas i god tid,
antingen kontant eller via vårt post
giro. För den tillskurna summan av
NSDAGEN

130 riksdaler bjuds det på en bastant
tre rätters middag och ett mycket gott
sällskap!
För mer information kontakta
antingen Ulrika, Niklas eller peka din
webbläddare på: www.mds.mdh.se I
föreningar I vivet/

Niklas - ordf ViVET
Tel:
E-post:

070-523 1 8 40
cel97non @ mds.mdh.se

Jag heter Elin Ankarbäck och är
Öfurig -99

D

bland annat att
jag säljer elektromärken,
sångböcker, overaller och
även den eminenta historieskriften.
Till att börja med håller jag öppet
varje torsdag 11-12 men oftast är jag i
12:an alla dagar den tiden.
ET INNEBÄR

Snart i HTML

Så fort jag hinner tänkte jag skapa en
Öfvrig-sida på nätet där öppettider,
utbud och priser kommer att finnas.
Sidan kommer att ha adressen
http: / / www.e.kth.se/ -e98_ean /
oefvrig.html

Hälsningar Elin
Tel :
E-post:

0708-3291 96
e98_ean
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Eloger och spindlar
Gyckelgruppen

Så har då elogen varit ute på sitt för
sta uppträdande och visat framföt
terna. Det var elogens gyckelgrupp
som gjorde ett bejublat framträdande
hos Philips under en kväll i tentaperi
oden innan jul.

Blandat material

Gycklet framfördes under företagets
julmiddag. Det hette "En heldag
framför TV:n" och innehöll en del
nyskrivet material samt lite äldre
modifierat sådant. Som ovan nämnts
bemöttes finalen av jubel och applå
der. Elogens gyckelgrupp består av
nästan hela skådespelarensembeln,
regissören och manuschefen.

�

•

�

elogen

Vill du ha gyckelgruppen?

Skulle just ni vilja att de uppträdde
hos Er I Dig på något kalas eller annan
tillställning? Tag bara kontakt med
PR-gruppen

Vad händer just nu?

Som det ser ut just nu jobbar elogen
på för fullt. PR-gruppen jagar spons
och har nyligen haft ett givande möte
med vår huvudsponsor Telia, skådi
sarna repar, manus modifierar och
omstrukturerar m m och bakom allti
hop övervakar elogerådet att allt fort
skrider som det skall.

Tips

Ett litet tips är att man håller utkik på
elogens hemsida samt att inte boka
upp för mycket i mitten av maj.

elogen@e.kth.se

Notis
Ett samarbete har startats mel
lan Philm 97 och 98, som för
hoppningsvis kommer att
resultera i en philm som
släpps år 2000 lagom till
Philms 1 0-års jubelium.

Gyckel på ju/middag.

TeT ahh TeT
från min observationspunkt noterar jag
att allt jag ser omkring mig är blott fyra pi
jag sfär V och förbannelse,
är min potential verkligen inte större ?
måste jag isoleras ?
Den Oändlige Ledaren sträcker sig ut i rymden
som för att fly våra frågor, och demonstrera
sin ofattbarhet
uppgivenhet . . .
var finner v i spänning?
vi har hamnat på fel kurs och följer nu apatiskt strömmen.
vi närmar oss den punkt där vi skall jordas,
där summeringen visar noll och tiden inte längre är.

men när hoppet syns oändligt litet
kämpar några tappert vidare
i fjärran ringer framtidens ljud.
den harmoniskt oscillerande dipolen,
sjunger om den annalkande ledigheten
och ger oss kraften åter
Vi vill inte grera
vi skall divergera, och rå över epsilon.
vi skall gå mot fältet och känna hur potentialen ökar
för varje steg vi tar.
Det skall ske en urladdning
och cirkeln skall vara sluten
och motsåndskraftigare
än
någonsin.

Al O 'Nagel
ur Emissionen 3 -89
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Varför finns det så många element i vår omgivning som vi bara inte kan hantera på ett bra och moget sätt ?
Är det skrivet i någon naturlag att livet måste bestå av ett antal prövningar och svåra moment ? Gammalt
skrock säger att man får olycka om man dödar en spindel. Men jag har ju inget val!

T Ä N K TE
BE R Ä T T A om
någonting ruskigt för er. Jag
tänkte delge er en av mina stora
fasor eller kanske snarare den enda.
De är små, snabba och oberäkneliga.
De letar i tysthet upp sina offer som
de sedan terroriserar genom sin blotta
närvaro.
AG

Dödsfiender

Jag uppfattar dem som svurna fiender och behandlar dem därefter. I
deras rike finns det många olika arter
och en av de farligaste heter Svarta
Änkan. Jag har alltid varit rädd för
spindlar. Det är för mig en osannolik
het att leva sida vid sida i harmonisk
samexistens med dessa små skräck
spridare.

Varför så håriga ben ?
När jag bodde hemma hos mina
föräldrar så uppsöktes jag alltid sent
på kvällen när assistans och psykiskt
stöd var annorstädes. Då bodde jag
också under markplan vilket innebar
att risken för att möta något muntert
vidunder utan tvivel var över det till
låtna gränsvärdet.

Mutationer

Länge hade jag också en misstanke
om att de som vistades i mina trakter
var långt gångna mutationer av sina
artfränder. Denna misstanke närde
jag med mina egna empiriska och

ytterst ofrivilliga resultat.
Jag kanske skulle säga snabbast möjNaturligtvis var alltid de jag mötte liga elimination av hotet.
prisvinnare i tungviktsklassen. Oftast
Fantasirikedom i
är vi ju vana vid att
småkryp av olika -------------. nöd
slag fruktar oss män
Jag behöver säkert
niskor och tar till
inte måla någon bild
� men jag kan ju säga att
flykten. Givetvis var
de bestar som jag
metoderna har genom
mötte ett undantag.
åren varit många och
Jag skulle inte ta
fantasirika. Finns det
det för helt otroligt
en möjlighet så överlåom de i själva verket
ter jag alltid bortstäd
var medlemmar i
ningen av "liket" till
"Föreningen
extra
någon som är mindre
1äskiga spindlar och
känslig i dessa frågor
vet om det". Jag kan i allafall konsta alternativt mer lättmutad att utföra
tera att jag inte utgjorde något som jobbet.
helst hot mot dem. Kroppen utgjordes
Sedan jag flyttade hemifrån har jag
av en svart klump i mitten. Inga hem varit ganska förskonad från adrena
liga tecken på ovansidan, bara en linhöjande möten med dödlig utgång.
oformlig massa som var själva centrat Dock erinrar jag mig en gång då jag
i organismen. Från denna kropp var helt ovetande och i total harmoni
benen fästa.
kommer in i köket.
På golvet har Mr Big Spider gjort
Skräckfaktor
sitt inträde och jag fryser i dörröpp
Benen är för mig en utlösande fak ningen. Han står också blickstilla och
tor av skräck. De representerar den jag förstår att han, liksom jag, har
där fruktansvärda snabbheten och det
uppfattat allvaret i den
irrationella beteendet hos de små
uppkomna situationen.
odjuren. Givetvis var benen på de jag
mötte alltid extremt långa och en
Likvidation
aning håriga.
Utåt visar jag alla tecken på först
Själv reagerar jag som något djur klassig självbehärskning men febril
fångat i ljusskenet av en bil som när aktivitet råder högst upp. I panik går
mar sig. Jag stelnar i min rörelse och jag igenom potentiella mordvapen.
börjar hyperventilera. När det har Min blick fastnar till slut på någon
släppt kan jag springa därifrån och ting som står på bänken.
hämta hjälp eller skrika högt och få
"Aha! Min mobila hushållspap
den uppmärksamhet jag behöver. pershållare med plan underyta. En
Märk väl, det enda alternativ som garde!" Jag skred alltså till verket. Av
existerar i ett sådant möte är bara ett respekt för den numera bortgångne
och det har dödlig utgång. För spin Mr Big Spider ska jag inte ge några
deln.
detaljer av händelseförloppet men det
Jag må vara en fredlig och fridsam var inte särskilt vackert. Det var över.
person men i dessa situationer är det Nu väntar jag bara på Mrs Big Spider.
mitt uråldriga jag som instinktivt
överlägger snabbast möjliga utväg.
Alexandra

--------------
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Harmoniska och kontinuer-

f(x)ärer vå ren 1 999 (b .t.)
Helårsfunktionärer
Johan Bolin, e95jbo
BAMSE
Anna Uddhammar, e98_aud
IntSekt
Pontus Haglund, e98_pha
ldrottsledare
Andreas Kämpe, e95_ank
Carakarl
Tvrtko (Luka) Crnkovic-Dodig, e98_tcr
Sångfågel
Patrik Brising, e93_ pbr
Esquadergeneral
Ulf Wallentin, e93_uwa
Fan &Rått
Marcus Wahren, e96_mwa
Revisorer
Magnus Almqvist, e96_alm
Magnus Schiöld, e95_msc
Överste Lödnisse
Axel Törnlöv, e96_ato
MÖKA

, ..

OSK
FoF

Tolveriet

12C
Vice 12C
Tolverinissar

Glädjeflickor
Ko-Pia
Hoftorskar

Källeriet:

Klas Johansson, e95_kjo
Susanne Celper, e97_sce
Christian Henriksson, e97_che
Eva Frendh, e98_efr
Jessica Hallonquist, e96jeh
Jenny Wandel, e97j wa
Jan Gugala, e95jgu
John Grundbäck, e97j og
Petter Larsson, e96_ pel
Anna Andersson, e97_aan
Lisa Euren, e96_leu
Camilla Edberg, e98_ced
Jonas Linden, e96jol
Louise Jalilian, e98_lja
Christina Strömbäck, e98_cst
Camilla Bernadt, e98_cbe
Carola Svenningsson, e96_csv
Jenny Hanze, e96_han
Kristina Ek, e97_kek
Carina Svedberg, e97_csv
Ulf Kalla, e97_uka
V A Kant, e17_vak
Magnus Grönkvist, e98_mag
Per Lindblom, e98_pli
Mats Westerlund, e98_mwe

Torbj örn Abrahamsson, e96_tab
Källarmästare
Tomas Andersson, e97_tan
Vice Källarmästare
Michael Hallencreutz-Redmond, e98_rnih
Källarnissar
Adam Malmcrona, e98_ama
Caroline Edenholm, e98_cae
Sebastian Ritter, e98_sri
Måns Erlandsson, e98_mer
Carl Björklund, e98_cbj
Ploppomateur
Michael Hallencreutz-Redmond, e98_rnih
Cigarettflickor
Tvrtko (Luka) Crnkovic-Dodig, e98_tcr
Camilla Edberg, e98_ced
Pajpia
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Tanqbartender

SRKA99:

Ordförande
Kassör

SRKB2000
Ordförande
Kassör

Elkraftresan 99

Ordförande
Kassör
Reseansvarig
Sponsansvarig
Sekreterare

Mats Winnert, e98_mwi
Åke Holmgren, e98_aho
Håkan Arvidsson, e94_har
Terese Andersson, e94_tan
Johannes Lindman, e95jli
Nina Lövehagen, e94_nil
Carl-Johan Silwerbrand, e94_csi
Imre Sjöberg, e94_isj
Michael Andersson, e94_man
Stefan Borsos, e95_sbo
Kjell Gustafsson, e95_kgu

ESN

Patrick Strang, sno, e97_pst
SNO
Sara Lundström, e96_slu
Vice SNO
Mikael Andersson, e96_mik
KNORR
Camilla Edberg, e98_ced
Sekreterare
Carola Svenningsson, e96_csv
IS-nissa
Anna Dehlbom, e96_ade
TRIIS EKC
Anna Roth, e97_aro
TRIIS EKC, suppl.
Daniel Appelö, e96_dap
TRIIS Fysik, suppl.
Niklas Eriksson, e97_ner
TRIIS TET
Marcus Wahren, e96_mwa
TRIIS TMH
Maya Sufan, e95_msu
TRIIS S3
Stefan Kinnestrand, e96_ski
TRIIS Teleinformatik
Joar Jacobsson, e95jja
TRIIS DSV
Karin Avatare, e96_kav
Repr. i Tjänsteförslagsnämnden
Tomas Nilsson, e96_tni
V A Kant, e17_vak
INA i 3:an (& 4:an)
Edward Wallquist, sture, e96_ewa
StURe
Niklas Eriksson, e96_ner
Lill-StURe
Måns Erlandsson, e98_mer
ÅKE 1:an
John Grundbäck, e97 jog
ÅKE 2:an
Marcus Wahren, e96_mwa
ÅKE 3:an
Caroline Edenholm, e98_cae
Kockar
Elin Dahlgren, e98_eda
Gustaf Westerlund, e98_gwe
EIVis(p)

PR

Klubbmästare
Kalaspinglor
Festprissar

Erik Gunnheden, e97_egu
Djamila Holmlund, e96_dho
Therese Marve, e97_tma
Maria Andersson, e96_man
Diana Du Rietz, e97_ddr
Mikael Adenmark, e97_mad
Fredrik Rodin, e96_fro
Björn Guillemaut, e94_bgu
Christian Henriksson, e97_che
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Övriga halvår

Playboy

Vice IntSekt
Musikborgarråd
Frequensnormal
Hjultomte
Pornographskötare

Magnus Schiöld, e95_msc
Björn Guillemaut, e94_bgu
Peter Lundkvist, e98_ plu
Caroline Lundström, e98_clu
Gabriel Paues, e97_gpa
Johan Eng, e94jen
Niklas Johansson, e97_njo
Gustaf Kalin, e98_gka

Qulturattacheer Camilla Hierthner, e95_chi
Karin Avatare, e96_kav
Kim Koblet, e96_kko
Tiltad
Jonas Claesson, e96j cl
Infoman
David Granath, e96_dgr
Thomas Robertsson, e95_tro
Pundare
Ville Lumikero, e98_vlu
Strängare
Malin Öhlander, e97_moh
Porträtteuse
!sabel Gauffin-Holmberg, e97_iga

Fast på nätet?
F
ET T P AR
ÅR
SEN var
Internet något som bara de
allra mest insnöade data
människorna visste var det var, men
numera är det var mans egendom.
Och nog är det lätt att fastna?
Det är mer än en person som bru
kar smita in i datasalarna var och
varannan rast för att kolla mailen
och surfa lite, men inte kan det väl
vara farligt?
ÖR

Dopamin

Beroende. Kan man bli beroende av
Internet? Hur ska man använda ter
merna beroende och missbrukare? En
del människor anser att man kan bli
beroende av allt från tv-tittande, spe
lande, eller choklad, men är det verk
ligen så? Forskare har studerat hur
hjärnan påverkas av beroende och de
har framförallt fokuserat på dopa
min. Dopamin är ett ämne som gör
att hjärnan associerar till njutning
och upprymdhet. Forskarna tror att
dopaminet i hjärnan ökar både när
man använder alkohol och droger,
när man tävlar, äter choklad, får en
kram eller får beröm. När dopaminet
ökar i hjärnan vill man naturligt ha
mer av det. Därför kan man inte
endast använda ordet beroende när
det gäller kemiska ämnen som alko
hol eller droger.

Vilka drabbas? Det finns alla Sor
ters Internetmissbrukare men det
finns vissa speciella grupper som
tenderar att bli beroende.

Bättre surfa än snorta?

Många Internetberoende är ofta
beroende även av andra saker, som
cigaretter, alkohol eller kaffe. Åtskil
liga studenter drabbas också. De flyt
tar långt hemifrån för att studera och
förlorar kontakten med familjen och
de gamla vännerna. När det sen
erbjuds gratis Internet i skolan gör
det att många studenter fastnar. De
flesta tycker dessutom att Internet är
en ofarlig sak att vara beroende av
och söker därför inte hjälp, "bättre
att vara beroende av datorer än att gå
på droger".

Terapi

Vilka problem för det med sig? När
man blir beroende av Internet är det
många saker som blir lidande.
Äktenskap, kontakten mellan barn
och föräldrar, och vänner får lida.
Studierna eller arbetet kommer i
andra hand och teleräkningarna kan
bli skyhöga. Internetmissbrukaren
tillbringar mindre och mindre tid till
sammans med riktiga människor och
ljuger ofta om sitt missbruk. De
anhöriga antar att hypen snart ska gå

över, medan missbrukaren själv inte
inser att han är beroende.
Hur botar man det? När man för
söker bota sitt Internetmissbruk
behöver man inte göra något så dras
tiskt som att klippa sönder modems
ladden eller kasta ut datorn. Istället
ska man försöka hitta orsaken som
gör att man sätter sig vid datorn hela
tiden, den orsaken försöker man
sedan lära sig kontrollera. Modellen
liknar den man använder för att bota
alkoholism eller hetsätning.
På Huddinge Sjukhus i Stockholm
har man börjat få in patienter som är
Internetmissbrukare. De har ännu
inte hittat någon fast form för
behandlingen, men de använder sig
bl.a. av samtalsterapi och gruppte
rapi.
Det här låter kanske lite farligt
men man ska inte förhasta sig, det
här med Internetberoende handlar
om extremfall. Så länge varken du
eller någon annan får lida av det kan
du med gott samvete fortsätta hänga
i Q-salarna på rasten.

Camilla
Källor:

http://www.netaddiction .com
Metro 5/3-1 998
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Garnisoninvasion

Pressmeddelande

G

intar Linköpings
garnison. Studentorkes
terfestivalen 1999 (SOF99) har idag tecknat avtal med Al I 14
Vasallen AB om att hyra delar av före
detta Linköpings garnison för att
arrangera Nordens största studentor
kesterfestival.
E N ERA L

Massor av folk

Festivalen besöks under 14-16 maj av
15 000 studenter och över 600 funktio
närer är engagerade i SOF. Huvudatt
raktion är 40 studentorkestrar som
kommer från både Sverige och utlan
det. Kortegen som traditionsenligt
brukar gå av stapeln på lördagen ses
av över 50 000 personer. Möjligheten
att förlägga orkestrarna i de gamla
kasernerna och dessutom har festiva
len i direkt anknytning är en unik

14

möjlighet som aldrig kommer att åter
komma.

Lördag hela veckan

Onsdagen den 12 sker en öltältsinvig
ning med tillhörande utekravall.
Torsdagen kommer att innehålla
musik från rikskända och lokala
band. På fredag den 14 intar student
orkestrarna scenerna och festivalen
har sin officiella invigning med Con
certo Preludium.
Lördagen inleds med stadsspel
ningar och den sedvanliga kortegen
genom Linköpings centrum, för att
sedan fortsätta festen på festivalområ
det.På söndagen avslutas festivalen
med en familjekonsert i trädgårdsför
eningen.
SOF-99 är en del av Studentstad-99
och en av anledningarna till att Linkö-

ping fick denna titel. Studentveckan
innehåller förutom SOF årsmöte för
Sveriges Förenade Studentkårer, SFS,
och Studenternas Medicinska Riks
stämma, SMR.
För mer information kontakta
General:
Henrik Sundström
Tel/Fax 01 3-1 0 28 60
Mob
0705-20 94 76
E-mail sof @ lintek.liu.se
eller
Mediaansvarig:
Tobias Karlsson
Tel 0 1 3- 1 2 1 3 99
E-mail tobka782 @ student.liu.se

Tobias Karlsson

I NG ENJÖRSKAR R IÄRER I NOM
M I KROELEKTRON I K
Ericsson Components har r 300 med
arbetare som arbetar med mikroelektronik i Kista. Vi konstruerar och tillverkar
mikrokretsar samt optokomponenter
för telekombruk. Kretsarna används i
mobiltelefoner, radiobasstationer, växlar
och de nya telekomnäten. Se även
www.ericsson.se/EK.
Har du kompetens inom något av
arbetsområdena är vi alltid intresserade
av att tala med dig. Kontakta christer.
karlsson@eka.ericsson.se eller brev,
fax 08-7 5 2 6034, telefon 08-7 5 7 499 1 .

Urbildning av
nyexaminerad
Samla erfarenhet

u

KRETSKONSTRUKTÖR

PROCESSINGENJÖR

Konstruktionsarbete

Utveckling av processer
i produktion

Konstruktionsspecialist

I

\'\oduktingen{

Valmöjligherer

Processpecialist

Applikation/Marknad
Projektledning

Ericsson Components AB • 1 64 8 1 Kista-Stockholm

Projektledning

E RICSSON

ELIN:s bejublade ...

Vart tog alla vägen?
I ELIN tar vi livet på allvar med en klackspark och vill
att alla ska fortsätta/börja hålla fläsket på plats. Läs hela
artikeln vetja, den är ju riktigt intressant juh!

Volleyboll med kinderägg ...

Tidigt på morgonen den 1:a advent
samlades ett 70-tal glada teknologer
för att genomföra höstens volleyboll
turnering, som ordnats i ELINs regi.

lag var den laganda och spelglädje
som genomsyrade hela turneringen.
Det lag som efter grupp- och final
spel slutligen tog hem segern, var suc
celaget Magnus Nigrell's Tigers.

spelare på plan sopade banan med
flera andra lag.
De placerade lagen kunde efter tur
neringen frossa bland priserna som
förutom den stora äran bestod av kall
läsk, pepparkakor och kinderägg.

De tre musketörerna, eller var det
amatörerna?

Spad poängsvinnare

Magnus Nerell's Tigers fick smaka på segerns sötma.

Tolv lag deltog, en del med stor
erfarenhet och andra som optimis
tiska amatörer. Vissa visade stor
skicklighet i att smasha och blocka,
medan andra var nöjda om de fick
bollen över nät. Gemensamt för alla

Nej, jag rör inte nät, jag lovar!!!.
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Kampvilja, skicklighet och gott sam
arbete var receptet som räckte till en
välförtjänt förstaplats.
Magnus Nigrell's Tigers var en
hopslagning av lagen Magnus
Nigrell's och Tigers. Som splittrats då
en del erfarna spelare hade "riktiga
volleybollmatcher" att åka till.
På en minst lika hedrande andra
plats placerade sig "de inte allt för
okända" DKS. De visade att de är
något att räkna med även på volley
bollplanen. Men de ville inte avslöja
vem i laget som uppfyllde kravet
"minst en tjej på plan". Vi får väl
använda vår fantasi...
Tredjeplatsen togs hem av laget
Glada amatörer som med bara tre

I somras ägde en annan prisutdel
ning rum, lite i skymundan. Det var
förra årets spadpoängsvinnare Maria
Elofsson e96 och Daniel Sawano e96
som äntligen blev uppmärksammade
och fick sina priser. Spadpoäng får
man varje gång man tränar i KTH hal
len eller inom campusområdet.
Spadpoängen är en tävling mellan
sektionerna, där Elektro tyvärr inte
varit allt för framstående de senaste
åren. Men vi hoppas att vår vita fana
får vaja mer i framtiden. Det är också
en tävling inom Elektro, där den kille
och den tjej som fått flest poäng får ta
emot priser vid den årliga vårbalen.
Förra årets vinnare var inte närva
rande vid prisutdeh1ingen och kunde
därför först i somras ta emot sina pri
ser. ELIN gratulerar Maria och Daniel
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Maria och pokalen glänser ikapp.

att träna billig are . E lektro har t.ex. e n
egen tid i KTH hallen varje onsdag
mellan 17.15-18.15 då alla är väl
komna att vara med i den sport som
gemensamt valts. Anmälningslistor
sitter uppe på E LINS an slagstavla i
tolvan i början av varje vecka. Där
kan man också hitta ann an aktuell
i nformatio n från ELIN . Bland annat
en lista om ställningen i SpadpoMagnus Nere/I, laget som gick till final, men aldrig spelade den.
och hoppas att alla andra blir inspire har sto ra ambitioner att göra 1999 t ill
ett händelserikt år.
rade och försöker vinn a årets pokal.
ELINs uppg ift är att se till att E lek
Vad gör ELIN???
troteknologernas intressen inom
ELIN har fått en ny o rdförande . Det idrott t illgodoses. Bland annat genom
är Pont us Hagiund som tar över rod att ordna roliga tu rneringar då och
ret efter Mikael Andersson . Pontus då. Elin försöker även påverka KTH
hallen att ge oss teknologer möjlighet

Daniel poserar gla tt me d buck la n .

ängen. Du kan också g å in på ELINS
egna hemsida eller maila till o ss om
du undrar över något .
Är du en sportfant ast som aldrig
missar spo rtnytt eller e n g lad amatör
som vill vara med i ELIN så tve ka inte
att höra av dig till någon i ELIN . Ju
fler vi är desto mer kan vi göra.

ELIN- Elektrosektionens
idrottsn ämnd,
genom Christina Strömbäck

Vadå??? Kinderägg ärju jättekul. . .
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Una cerveza, por Javor!

inget svenskt kaffe på
grisfesten

F

V O R O de lyck
ligt lottade elektriker som fre
dagen den 29 januari steg in
genom Tolvans dörr. En reva i romtid.väven hade skapat en interdimensioÖ R BLUFFADE

nell portal som förflyttade besökaren
direkt till det soliga Spanien. Musiken
var farlig och exotisk, kvinnorna var
farliga och exotiska, männen var far
liga och exotiska ...fan, även toalettsto
len framstod som farlig och exotisk.
Jag vet inte om det berodde på belys
ningen, men på något sätt såg gäster
nas fnasiga, frostskadade ansikten
nästan svettigt solbrända ut.
För att vara riktigt säkra på att inte
missa någonting, kom vi dit 4 timmar
i förväg. Baren var redan naturligvis
redan öppen.
Där serverades tequila och öl.
Åtminstone tror jag att det var öl, för
sodavatten har inte den färgen. Även
maten var exotisk om än något mild
om man som jag käkar: chicken achar.
en gång i veckan. Konstigt nog har
jag fortfarande inte drabbats av
Montezumas hämnd. Nachos med
guacamole gick också att få.
Att dricka tequila är en
konst och kvällen till ära var
tolv...Spanien översållad
med små påsar mexi
kanskt salt. Det är en
vanlig viHfarelS"e
(förmodligen
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p g a det spanskklingande namnet) att Jozo duger till
tequila. Däremot förstod jag inte rik
tigt vad de små plastsvärden skulle
tjäna för syfte. Förmodligen för att
hålla de rosa elefanterna på avstånd.
Ett bergsäkert sätt att bli igenkänd
som turist är att förtära beståndsde
larna i fel ordning. Än värre är att ta
salt till gyllene tequila. Det skall ju
vara kanel och lime! För mer informa
tion, se faktarutan om tequila.
Du tycker kanske att sådana saker
inte ät värt att bry sig om. Jag täste
nyligen en amerikansk guide för hur

man egentligen ska bete sig när man
kommer till främmande länder och
kulturer. Avsnittet om Sverige inrik
tade sig till största delen på hur man
skålar på korrekt sätt.
Alla som ville och det var många,
fick pröva på att dansa salsa. PR hade
fixat en instruktör runt vilken de
danssugna elektrikerna flockades i

formaskithög.
tion
Det var inte utan att
undertecknad
fick
skrämmande flashbacks till
skolgymnastiken, men efter
ett tag såg de flesta noviserna ut
som om de dansat salsa sedan
barnsben.
Framåt aftonen bjöds det på upp
visning i allehanda dansarter som
jag inte kan namnge, men som alla
verkar ha uppstått i hotellrum fyllda
med kackerlackor. Artisterna ifråga

var Diana och Djamila från PR och en
demaskerad Zorro
På något sätt lyckades jag även ta
mig hem från Spanien (efter att som
vanligt, somnat på bussen och ham
nat i Stenhamra.) Men det är en annan
historia.

Fredrik A.
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Drinkar

Tequila är ett agavebrännvin som till
verkas i staden med samma namn och
i området Tepatitlan. Mezcal är en nå
:, got mindre fin variant som tillverkas i
hela Mexico.

Tequilan är en ypperlig bas för drinkar.
Margueritan är en klar favorit. Det finns
ungefär lika många sätt att blanda Marg
ueritor som drajor. Hälften tequila, hälf
ten limejuice i en stor tillbringare svalkar
bra en solig sommardag. Serveras i glas
med salt på kanten.
Jag har själv skapat en grogg som jag
mycket nöjd med:

C"'

.... Tillverkning
E

Agaveplantan, Agave tequilana weber
( som inte är en kaktus) ångkokas för
att få ut saften som sedan får jäsa i tio
dagar. Färsk saft tillsätts och jäsningen
får fortsätta. Därefter destilleras saf
ten. Om man önskar få färg på tequilan
kan man låta den åldras på ekfat.

0

-

3 cl tequila
3 cl söt vit vermouth
fyll på med fruktsoda.

....:::,
...c
.... Historia
c
u..

Aztekerna började göra vin av agave
plantor för åtminstone 1 500 år sedan.
När spanjorerna invaderade landet för
de man med sig den arabiska konsten
att destillera alkohol. Tequila blev inte
populärt i resten av världen förrän på
50-talet då kaliforniska ungdomar fick
för sig att spriten innehöll meskalin.

Det kom ett brev
l(

Adresserat till Vem som helst, kåren, E-sekt, och ett felaktigt postnummer.

kan hjälpa
brevskrivaren att få rät
sida på sin bandspelare
eller dator? Har du klarat elkretsen?
Och teten? Och antennteorin? Inte?
Var inte ledsen för det, du kan
säkert hjälpa till ändå. Skriv till Emis
sionen så vidarebefordrar vi ditt svar
till brevskrivaren! Kan du inte adres
sen? Det gör tydligen inget.
Vad ska kretsen göra? Har brevskri
varen kanske hittat Maxwells okända
femte ekvation bland gamla dammiga
manuskript och försökt bygga en ana
log fouriertransformkrets baserad på
de teorierna?
N N ER DU ATT D U

Emissionen
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0111start på
Södra Teatern !
Sista chansen att se spexet i Stockholm ! Föreställningar
tisd 23 - fred 26 februari kl 1 9.00 och lörd 27 februari
kl 1 7 . Biljetter fr o m 1 februari i SL Center Tekniska
Högskolan, i Södrans biljettkassa, tel 644 99 00, i
Quantum och via vår hemsida www.karspexet.nu.

AI�sp·f:Xf:rri
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Fester på kåren !

'-0

Festschema för kåren, under våren.

Februari

Onsdag 10 Onsdagspuben Kung på
Quantum, Hyllan. Bar och dj kl 18-24.
Fri entre.
Onsdag 17 Onsdagspuben Kung på
Quantum, Hyllan. Bar och dj kl 18-24.
Fri entre.
Onsdag 24 Onsdagspuben Kung på
Quantum, Hyllan. Bar och dj kl 18-24.
Fri entre.
Fredag 26 Test #12 Quantum Fri
entre. Två dansgolv. Massor med bra
musik. Kl 20-02

Mars

Onsdag 4 Onsdagspuben Kung på
Quantum, Hyllan. Bar och dj kl 18-24.
Fri entre.
Onsdag 10 Onsdagspuben Kung på
Quantum, Hyllan. Bar och dj kl 18-24.
Fri entre.
Lördag 13 Tentapubpub Quantum!
Onsdag 17 Onsdagspuben Kung på
Quantum, Hyllan. Bar och dj kl 18-24.
Fri entre.
Fredag 26 Test #13 Quantum. Fri
entre. Två dansgolv. Massor med bra
musik. Kl 20-02.

29/3 - 1 9/4 Påskuppehåll
April

Lördag 17 Omtentapub Quantum.

Maj

Lördag 15 QuarneVALen
Lördag 29 Tentapub Quantum

Olof Graner
THS Programgruppen

Te l efon : 08-789 70 00 In t e r n e t : h tt p ://www . st u d . s i f . s e

Specialist?
I en komplex och accelererande värld är det omöjligt att kunna
allt. Det är nödvändigt att specialisera sig, samtidigt som det är
viktigt att förstå utvecklingen som skapar helheten.
S I F har si ktet inställt på framtiden, men finns fra mför a l lt till för
att hjä l pa d i g här och n u . Vi beva kar och analyserar ständi gt
trender och förä n dringar i omvärlden för att skapa oss en så bra
hel hetsbild som möjl i gt. Men på dj upet koncentrerar vi oss i första
hand på arbetsmarknadsutveckl i ngen i i n d ustri-, data- bygg- och
konsultbra nscherna .
Vi vet vad som krävs - och vi vet hu r vi kan hjälpa dig utifrån dina
i n d ividuella förutsättningar och önskemål.
V i l l d u veta mer? Besök vår hemsida på internet, så få r d u se hur
vi kan hjä l pa dig att agera smart både idag och i morgon .
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Inte bara science fiction

Var med i Quarnevalsyran!

Glädje, Gemenskap, Utmaning,
Dags att söka Quarnevalen !

H

tokig eller häftig ide på hur ett ekipage kan se ut?
Nu har du din chans att se din ide gå i uppfyllelse. Samla ihop ett
gäng vänner och anmäl er till Quarnevalen. Inga ideer är fel, allt är
möjligt och alla är välkomna! Bästa tekniska lösning belönas av rektor
Anders Flodström med ett pris på 10 000 kronor!
Andra veckan i Maj är den stora bygg veckan då vi under stor spän
ning och förtjusning kommer att få se bidragen bli verklighet. Quarne
valen står för allt byggmaterial och ni står för byggglädje och festyra.
Det kommer att vara öltält på byggplatsen under dagarna och när
byggplatsen stänger fortsätter vi i öltälten på Sing Singgården där
det kommer att vara en uppsjö av jippon och festligheter.
Quarnevalståget kommer att äga rum den 15 maj klockan
14:08 och gå runt hela innerstans gator beskådat av mer än 350 000
åskådare.
Hämta en VagnsAnmälningsLapp V.AL. och plita ner ert bidrag, i den
blanketten finns även mer detaljerad information om ansöknings kraven. Kom
gärna med fler bidrag för det ökar just er chans att bli en av de 110 lyckliga grupper
som får vara med i århundradets bästa Quarneval!
T veka inte utan anmäl er redan nu och bli en av 1200 glada byggare, sista anmälningsdagen
är den 25 februari.
AR o u EN Ro L I G ,

Melodifestival !
Förberedelserna inför Quarnevalen är nu i full gång. Den stora traditionella MelodifestiVALen står närmast på tur. Det
här är ett av de största arrangemangen som anordnas i samband med Quarnevalen.
Melodifestivalen är en musiktävling där stockholms studenttalanger tävlar och blir bedömda av en kändisjury som
kommer att kora 1999 års Quarnevalslåt. Det kommer att bli en kväll fylld av bra musik och härlig gemenskap som vi
avslutar med ett jätteparty med framträdanden. Melodifestivalen kommer att gå av stapeln den 19 Februari kl. 19.08 på
Medicinska föreningen, Karolinska Institutet.
Väl mött,

Q. Arne Val
genom sina Pratare Jenny och Henrik

Varför ska man vara med i Quarnevalen?

Kristian Luuk, programledare TV 4

Var förhindrad att
uttala sig, pga TV4's
nya policy.
Var dock med själv
på sin tid. (-84)
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Ulf Adelsohn, Landshövding

"Klart man ska va
med i Quarnevalen!
Massor med kul för
er, men även en kall
dusch för oss andra."

Anders Flodström, rektor KTH
"Att festa, koppla av
och låta vardagen
sjunka undan blir allt
viktigare i den hek
tiska värld vi lever i.
Det är då som kraf
terna återvinns, ide
erna föds och själen
tvättas."

z
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Spänning & en n annan frivolt

Björn Svedberg, Styrelsen lnvestor
"Quarnevalen fanns
inte på min tid men
helt klart är att mina
erfarenheter - allvar
och glädje - på E
sektionen har posi
tivt bidragit till min
framfart på Ericsson
och i S I E I B."

Sven-Christer Nilsson, VD Ericsson
"Livet som student
kan från tid till annan
vara hårt och krä
vande. Från min tid i
Lund minns jag karne
valerna som en möjlig
het att också få göra
något annat och för
gylla studietiden med
något som gett minnen
för livet. Det är en
chans som jag tycker
att alla borde ta"

Carl Bildt, partiledare (m)
"1999 års Quarneval
alldeles
kommer
säkert att väcka de
mest blandade käns
lor bland dem som
drabbas. Som Stock
holmstudent kan man
välja att drabba eller
drabbas. Och det förra
förefaller säkrare än
det senare. Och stu
dera kan man ju göra
ändå!"
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Bilder och bekännelser

En flu ktares bekännelser
Under denna lilla rubrik döljer sig en liten pikant historia som utspelade sig i slutet av november
föregående år. Huvudpersonerna i historien som följer är, låt mig benämna dem,
pornographsköterskan och Mr Che. Platsen för det hela är damturken.

P

O RN O G R A P H S K Ö T E S K A N

och även den ovan näinnde
Mr Che sainarbetade för att
ställa in skärpan på allas vår pornograph. För de soin inte är insatta i
denna procedur kan det förklaras
Ined att en person, i vår historia por
nographsköterskan, sitter inne i por
nographen Inedan en person, i vår
historia Mr Che, på utsidan studerar
och Ineddelar när skärpan är bra.

Mr Che går

Således höll de på Ined ovan näinnda
procedur då plötsligt någon ropade
på Mr Che. Han försvann så ut från
dainturken och kvar inne i pornog
raphen satt så vår pornographsköter
ska. Mr Che blev strängt upptagen
Ined något varpå pornographsköter
skan glöindes bort.

En gylf dras ner

luckan, varpå hon börjar åla sig ut i
friheten. Då öppnas plötsligt toadör
ren och ljuset tänds. Döin Olll den
dainens förvåning när hon koininer in
och halvt utkrupen ur pornograpen är
vår pornographsköterska.

Ensam i mörket

Det fanns en del att förklara, Inen
enligt pornographsköterskans egen
utsago går det inte att spana ut inifrån
pornographen. Detta är dock ännu
inte bevisat.

Där satt hon, ensain bakoin en tung
Inetallucka soin inte är sådär jättelätt
att lyfta av. Till en början ropade hon
lite, Inen koin av sig när hon hörde att
någon koin in på toaletten. En gylf
drogs ner. Ups ...
Så var då person på toa klar och gick
ut. Soin vanligt är släcker Inan ju efter
sig, vilket även denna person gjorde.
Med resultatet att vår pornograph
sköterska satt instängd i pornograp
hen i totalt beckinörkerined endast
hennes självlysande urtavla gav ljus i
Inörkret.

Går inte att tjuvkika

Uffe Kalla

Lyckas befria sig

Till slut gav hon upp och efter lite
arbete lyckades hon få av den tunga

Allan
Fritt efter Viktor Rydebergs Tomten
Midvinternattens köld är hård
Stjärnorna glimma och glamma
Allan sova i enslig gård
Så gör ock Allans mamma
I drömmen ser hon den snövita svan
Snön lyser vit på fur och gran
Snön lyser vit på taken
Tomten är blodröd och naken

Se där, Gösta Berling på blänkande is
För släden är spända en häst och en gris
Där vargarna yla i natten
De färdas mot ofruset vatten
Ur mardrömmen mamma väcks upp med ett ryck
Det känns som om drömmen är mer än en nyck
Ty Allan är inte i sängen
När Månen går upp över ängen

Tomten har vandrat i törnesnår
Midvinternattens köld är svår
Tomten är blodröd och naken
Lucia har knivar i staken
Lucia har sprängdeg i lussekatt
Midvinternatten är isande svart
I kaffet det finns arsenik
Och delar av skändade lik

Midvinternattens köld är hård
Stjärnorna gnistra och glimma
Mamma våndas i enslig gård
Ensam i midnattstimma
Månen vandra sin tysta ban
Snön ligger vit på fur och gran
Snön ligger vit på taken
Allan ligger död i vaken

Andreas Eldh, E-93
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Ni kanske trodde att ni var av med oss. Men tji fick ni,
PR ä,: tillbaka. Stronger than ever. Och sektionens ord
förande bjuder alla som är snälla på öl.
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Vinnande text

Sångartäfvlan
eller:Kvalitetens seger över kvantiteten
Då Sångartäfvlan i år sammanföll med Lussepre var uppslutningen från Elektro extra knaper,
endast tre elektriker deltog, och i publiken kunde jag endast identifiera en; kårordförande
Folke Anger, E-94. Trots denna utpräglade minimalism lyckades vi ändå erhålla ett pris,
nämligen vandringspriset för Bästa sångtext, som nu hänger på en stolt vägg i Vextrummet.

S

präglades i Bästa sångtext. Av övriga sektioner
år av traditioner; Lantmä utmärktes Industriell ekonomi med
teri vann, Doktorand och sin snygga scenografi föreställande ett
Arkitekt dök aldrig upp och från panorama över
Elektro kom det nästan lika många.
Stockholm, Lantmäteri med sitt
Men traditioner kan även brytas, och diktatortema samt slutligen Fysik
några sådana var att Sångartäfvlan i med sin lysande ide att kontinuerligt
år hölls den 4 december, istället för projicera sångtexterna på väggen.
som normalt på
Oskars namnsdag den första.
Vidare höll vi
till i Quantum
och Bergs var
inte där för att
sistaförsvara
Den
platsen.
största sensatio
nen var dock att
Elektro, som om
vi överhuvudta
get ställer upp
hamna
brukar
bland de sista,
fick
ett
pris!
tek
Huruvida
niska
problem
hör till traditio
nerna vet jag
inte, men i år var
det gott om dom.
Till att börja kom
vi igång mer än Författaren och priset
en timme förseHalvtid
nade, men då blev det å andra sidan
Så var det halvtidsvila och underhåll
full fart direkt. I rask takt klarades de
ning
av Quarnevalen i väntan på jurolika sektionernas acapellabidrag av,
uns
första utslag. Kvalitet är
och så var det dags för Elektro.
uppenbarligen inte fy skam, av åtta
Medan de andra hade körer på 20-30
personer, var vi i vår traditionellt tävlande sektioner lyckades vi krypa
minimalistiska anda blott trenne, in på en femteplats, ett bra utgångs
läge inför den stundande andra
nämligen Alex Avellan, bas och utby
avdelningen. Tekniken krånglade
tesstudent på Elkraft; Anders Wånell,
återigen, så efter alltför många krys
E-94, tenor samt undertecknad, bary
tade
roliga historier och dylika nöd
ton och textförfattare. Under stort
pausprogram,
tyckte tävlingsled
jubel framfördes Sing-singhymn, den
ningen att man kanske kunde göra ett
sång som senare erhöll priset för
ÅN G AR T Ä F V L AN
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litet hopp i turordningen. Nästa sek
tion var ingen mindre än Elektro, och
man kan väl säga att tekniken blev
lättad av vår minimalistiska sättning;
Alex på triangel och undertecknad på
solosång.
Under ännu större jubel framförde
vi en sång på melodin Fritiof och Car
mencita.
började
Sedan
sakta
tekniken
fungera igen och
övriga
sektioner
kunde ta vid. Mest
var
utmärkande
Industriell ekonomi
som framförde en
sång ackompanje
rad blott och endast
av flaskblåsare, ett
tiotal personer med
en flaska vardera;
Data med en tyvärr
haltande text om
2000-problemet,
Data igen med ett
sajbär-kitt samt sist
men inte
minst Flyg med
den något överträ
nade
rappande
dopingmissbrukaren Knarkoolio. I
denna
avdelning
utdelades också den i mitt tycke bästa
mutan (tyvärr har jag glömt från vil
ken sektion), Överlevnadsmössan!
En mössa med känt DIF-mönster,
som kan vändas utochin om man
möter en , insidan är nämligen AIK
mönstrad!

The End

I väntan på juryns slutgiltiga resultat
blev vi traditionsenligt underhållna
av PQ. Prisutdelningen inleddes med
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Data för sajbär-kittet.
Bästa muta:
Lantmäteri för en marsipantårta
föreställande en bebis.
Bästa text:
Sing-singhymn, skriven av Andreas
Eldh, E-93.
Emissionspriset i form av ett Rönt
genrör, instiftat av Elektrosektionen
att ges till bästa utstrålning:
Knarkoolio, Johannes Sjöman, T-97.
Slutligen den slutgiltiga poängställ
ningen, där det gäller att ha så få som
möjligt:
1: Lanmäteri, 21 poäng
2: Industriell Ekonomi, 29
3: Fysik, 46
4: Kemi, 47
5: Elektro och Flyg, 51 respektive 51
7: Maskin, 62
8: Data, 63

Knarkoolio, en Man (men hur är
det med brösthåret, egentligen ?)

Text: Andreas Eldh, E-93
Bild: Örjan Kaddik, T-97
Magnus Grönkvist, E-98

de olika specialklasserna:

Bästa scenshow:
Industriell ekonomi för Stock
holmspanoramat kombinerat med
passande kläder och texter.
Bästa grej (framträdande detalj av
underordnad betydelse):

[ anm: Zither carol finns på Konglig
Teknologkörens CD "jul...". Mer
information finns på
http: I I www.nada.kth.se I tekno
logkoren / nuv_proj.html
eller e-post: ktk@ths.kth.se.J

Emissionsprisef
Tack till: Alex, Anders, Henrik,
Johannes
Stort tack till: Juryn

SI NG-SI NGHYM N
melodi: Zither carol
text: ©Andreas Eldh, E-93
1
(Sing-) Sing-sing, (-sing) Sing-sing
När vi på, KTH, tenta gå,
vart styr vi våra fötter då?
Till ett hus, som har bli-vit oss kärt,
Sing-sing det är!
Kära Sing-sing du är så fin
med din ljusgård, din trappmaskin
och så ventilationen din!
Kära Sing-sing! (-sing)

2
Det är kör, i ett kör, och vi hör
hemma i Sing-sing allihop
Teknolog-kören, Osq-stämman,
SMusK
och Fysikal!
Kära Sing-sing du är så fin
med din ljusgård, din trappmaskin
och så ventilationen din!
Kära Sing-sing! (-sing)
3
Rykte på KTH, vad står på,
ska arkitekter flytta in?
Sen ska dom, bygga om, Sing-sing
blir
aldrig sig likt.

Kan vi klara oss utan Sing
sing? Är rektor en aning ding?
Själv begriper jag ingenting.
Utan Sing-sing?! (-sing)
4
Kom vi gå, skynda på, vi ska på
demonstration till rektor gå!
Där ska vi, ställa krav, att få ha
vårt Sing-sing kvar.
KTH utan Sing-sing är
bara elände och misär.
Jag i Sing-sing har blivit kär!
Älskade Sing-sing!
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"Kolla ja "ra, ja har glitter... "

Lussepre
Tomtenissar och -nissar, julglögg och Last Christmas.
Behöver man mer av ett lussepre?

N

in
i värmen innanför tol-

ÄR MAN SÅ GLED

högsta hugg i väntan på att få sätta
sig till bords i vextrurnrnet. Så medde-

frequensnormal
T EMPO!

ett

vrålat

PR sjunger

middaUnder
gen
framförde
även PR sitt tra
ditionella lusse
preuppträdande.
väntade
Alla
med
spänning
och jublet steg så
när de avslutade.
För er som inte
var där kan jag
bara berätta att
det lät bra för en
gångs skull och
att det till och
med blev en
omstart.

vans dörr, möttes
man av en härlig
doft av glögg, nyba
kade (nästan i alla
fall)
pepparkakor
och lussebullar.

Välkomna

Tomtefar själv satt
och hälsade alla väl
komna med att
bjuda på det som
doftades av. För att
få träda in i tolvan
avkrävdes
man
dock den obligato
riska julklappen.

Pepparkaks
tävling

Mingel

Folk började efter
hand droppa in och PR sjunger det låter Ju bra, Ju!.
minglade
lade då PR att man kunde äntra vext
alla
omkring i pelarsalen med glöggen i rummet. Sagt och gjort så stormade vi
alla, de flesta overallsklädda, in och
försökte hitta en så bra plats som möj
ligt

Kvällens frequensnormal

När alla slagit sig ner förklarade PR
reglerna för vilken ordning som
gällde vid mathämtning samt att de
presenterade kvällens frequens nor
mal, Gustav Kallin. Gustav drog
direkt igång med sångandet medan
PR sprang runt så fort de bara kunde
för att alla skulle hinna få något i nub
beglasen.

Äntligen mat

Frequensnormal Gustav Kollin

som

Äntligen dags att avnjuta julbordet,
som innehöll en del smått och gott.
�ill gott räknas dock inte grisfötter.
Atandet avbröts med jämna och
ojämna intervaller av såväl vår käre

försökte
PR
även att få liv i
den dvalaliggande årliga pepparkaks
tävligen. PR visade sin kreation i
form av en PR-batt och utmanade res
ten av sektionen inför 1999-års Lusse
pre.

Luciatåg

Även ett luciatåg gjorde entre i form
av ett kanske inte alltför skönsjung
ande B-songgäng. De väckte en hel
del munterhet, dock utan omstart om
jag inte missminner mig. Så när kaffet
och punschen började sina i koppar
och glas tackades så PR på sedvanligt
sätt.

Långdans

Därefter började det som alla väntat
på under hela middagen, långdansen.
Dansen virvlade sig runt i tolvan,
fortsatte ut i snöyran på Osquars
Backe, vidare över Elektros fagra
borggård för att sedan fortsätta kring

em1ssmnen
------ �::::8
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medan andra ihärdigt hängav sig åt
snöbollskrigets konst.

Last Christmas

Efterköret fortsatte i tolvan där man
kunde svinga sina lurviga till allsköns
diskodunk och inte att förglömma,
George Michaels Last Christmas, som
hördes några gånger under kvällen.
Så efter att ha ätit gott, dansat lång
dans, kastat snöboll, skakat sina lur
viga på fortfarande mätt mage och
hällt i sig diverse goda destillerade
drycker var det så dags för underteck
nad att ge sig av hemåt.

Lussetåg ala B-song.
den morsesändande granen strax
bredvid Millespottan.

Raketer och julklappar

Efter några kortare ringdanser, tyvärr
lite färre än förgående år, avlektes så
två raketer varefter granen med
underliggande klappar stormades.
Klapparna påvisade en uppsjö av ide-

Festen fortsätter

rikedom och humor hos de som hade
införskaffat dem. Själv fick jag ett
paket med Kinderägg, mums och skoj
på samma gång.

Det skall dock tillstås att festen fort
satte inpå sena natten, men vad som
där hände ligger utanför min vetskap.

Uffe Kalla

Snöbollskrig

Efter klappöppnandet så var spora
diska snöbollskrig igång. Några
flydde tillbaka till värmen i tolvan

Kän ner d u d ig trött
i bland ?
Varje dag slår ditt hjärta 103.389
gånger,

och sätter 7 miljoner hjärnceller i
verksamhet.

tillryggalägger
ditt
blod
270. 000. 000 kilometer,

Inte konstigt att du ar
trött ibland !

du andas 23. 040 gånger
och drar in 12 kubikmeter luft i
lungorna.
Du säger 4. 800 ord,
rör på 750 större muskler

En inte alltför ovanlig syn.
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Nu är det slut
Addressändringar
Maria Wetterskog
Strindtorpsv. 3 1 , 4tr
1 83 49 Täby
08 - 768 34 49

Det ryktas att . . .
... det är dumt att hoppa i Sing-Sing' s hiss.
... niklas SKA ta ylva i häcken!
... ingen vill ha en målarlåda. (Tävlingstiden har gått ut.)
... det går att skicka rykten till emission@e.kth.se

Andreas Eldh, E-93
nytt nummer: 0739 30 89 67

Det gick tydligen vått till på decemberSM.

Emissionen var naturligtvis på plats.

Uffes Ruta

-Va? Var jag där? Det var väl i våras, eller?
-Jag blev tvingad!
-Jaha ja, så det är mitt fel alltihop?!
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Har pizzabagare någon
tidsuppfattning?

Varje gång man ringer och beställer en
pizza (eller tjugo pizzor, för den delen)
så får man alltid höra "Tio minuter".
Beror detta på att människan i fråga inte
har någon som helst tidsuppfattning,
eller finns det en vetenskaplig förkla
ring? Antag att man för följande resone
mang.
När en pizzadeg kavlas ut och beströs
med allehanda fyllning, befinner den sig
vid rumstemperatur. Då kan man icke
påräkna några relativistiska effekter
inuti själva pizzan. Degen är ju dess
utom nedkyld i initialtillståndet. När
pizzan skjuts in i ugnen, däremot,
påbörjas en uppvärmning. Detta orsakar
ökad molekylär rörelse inuti pizzan. När
temperaturen i pizzan ökar, ökar med
den hastigheten hos molekylerna i
degen och fyllningen. Min fråga är då
följande: Kommer dessa molekyler upp i
sådana hastigheter att relativistiska
effekter uppstår så att pizzan, i sitt eget
koordinatsystem, bara "upplever" tio
minuter, medan det i jordens inertialsys
tem upplevs som betydligt längre? Jag
hoppas att någon som tagit Mikron kan
svara på detta.

Professiona l
development

G l o ba l o p p o rt u n it i es
I n n ovative e nvi ro n m e nt
Respo n s i b i l ity fro m sta rt

We give you the tools for professional development,
hut you create your own future!
Ko nta kt a :
j e p pe .stro m b e c k @ a t l a sc o p c o . c o m
f r e d r i k . m o l l e r@ at l a sco p c o . c o m

