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Allt är roligt!

•

INNEHÅLL

Nej, det har inget med solen och allt det
gröna att göra...

D

E T HÄR ÄR INGEN debatte
rande utan en snäll ledare.
Kanske beror det på att det
är vår och nu
börjar allt kän
nas mycket roli
gare. Det är inte
så att kurserna
har blivit lättare
men det är ju så
mycket roligare
att ligga på en
gräsmatta i sol
skenet och för
söka lära sig
något än att göra
dito när man
gömmer
sig
inomhus då det
blåser storm. För
visso finns det
fler distraktions
moment på en
än
gräsmatta
inomhus men det
är ju sånt man får
stå ut med...
Att allt blir
grönt och ljust igen får en att komma i
håg att det finns en del av året då man
inte behöver ha ångest för hur ten
torna gått. Helt plötsligt kommer man
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till insikt om att den förutvarande
evighetsterminen snart är till ända.
Det finns dagar inom sikte då det
enda man behöver
bry sig om är att
sitta på en brygga
någonstans i skär
gården och bara fin
nas. Nu är det inte
så lång tills dess.
Jag vill passa på
tacka
och
min
redaktion
och
andra som bidragit
under
terminen.
Emissionen passar
på att ta ett välför
tjänt
sommarlov
men kommer till
baka igen den 25
September.
Tills
dess: lev väl.
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Hur lämnar man in
manus?

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

Foton vill vi helst ha i form
av fotonegativer. Då kan vi
nämligen scanna dem till den
upplösning och det format vi
vill ha. Dessa lämnas lämpli
gen direkt till en emitteur.
Skicka gärna med instruk
tioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut.
Vi garanterar inte att vi gör så
som du skulle vilja men goda
ideer är alltid väl.komna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
Emissionen kan inte på
något vis garantera att inläm
nat material återbördas till
ägaren.
I Emissionen gjorda utta
landen är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck
för Elektrosektionens stånd
punkt.

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

Emissionen
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Ord härs och tvärs

GOTT NYTT AR!
Jag tänkte börja med att önska hela sektionen
ett Gott nytt år och ett fortsatt trevligt 101100.

P

NYÅRSAFTON den sista
april var jag tillsammans med
130 E-teknologer och andra
gäster på nyårsbal/vårbal på Hasselbacken. Det var en mycket trevlig till
ställning och jag ber att få tacka
ProgramRådet för en väldigt väl
arrangerad bal. Jag vill också ta tillfäl
let i akt och berömma Johan Eng för
ett exemplariskt jobb som Frequens
normal.
Under kvällen delades ett silverep
silon ut till Joar Jakobsson, som under
förra året gjort ett strålande arbete
med Emissionen och lyft den både en
och två nivåer, vad det gäller kvalitet
och ekonomi. Grattis Joar, det var du
väl förkänt!
Å

Jag kan bara rekommendera alla att
vidga sina vyer och gå med i någon
av kårens alla organisationer. Det är
en chans att bygga ut sitt kontaktnät
samtidigt som man har väldigt roligt.

P A KARF u LL MÄKTIGE den 22:a
april valdes vår förre ordförande
Håkan Lövgren till ny kårordfö
rande. Grattis Håkan, och lycka till
med ditt kommande värv i det nya
kårhuset. Jag tycker att det är väldigt
roligt att elektro har börjat att synas
på kåren efter en tid av anonymitet.
I QUARNEVALEN som gick av sta
peln den 15:e maj fanns det elektriker
med på 10 bidrag av de 110 startande.
Det tycker jag är väldigt positivt. Att
engagera sig i saker som spänner över
mer än bara Elektrosektionen är som
många säkert märkt fantastiskt kul.
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Här har ni som är faddrar den absolut
viktigaste rollen. Det är ni som för
medlar den känsla och uppfattning
om sektionen och livet på teknis som
de nyantagna antagligen kommer att
bära med sig under större delen av sin
tid här. Se därför till att vara positivt
inställda och ställ upp så mycket det
bara går. Om ni visar att ni bryr er så
kommer ni att få igen det många
gånger om. Ni har en ansvarstyngd
men fantastiskt rolig uppgift framför
er.
Jag tror att vi med de förutsätt
ningar som finns, med det nya kårhu
set och alla ni som har anmält att ni
vill hjälpa till under nOllningen, har
en möjlighet att genomföra en av de
bästa mottagningarna någonsin!
SLUTLIGEN VILL JAG önska alla
en glad och solig sommar. Passa på att
vila ut och samla kraft inför höstens
prövningar.

Soliga hälsningar
F ö R B ERED EL s ERNA inför hös
tens nOllning är i full gång. Jag ser
mycket hoppfult på året mottagning
av de nya E-teknologerna. Jag har
under våren haft ett mycket givande
sammarbete med ÖSK och FoF, vi ver
kar alla vara på samma våglängd och
har målen klara för oss inför hösten.

Petter Flodström
Elektrosektionens ordförande
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---,i;Ql--e�

.

SNOOrd

Z

- "--=

Så har då terminens sista ESN-möte hållits.

P

Å

Mö TE T diskuterades bland
annat alternativ antagning,
samt Ulf Ringströms förslag
till nytt tentamensutförande i fysikkurserna. Alternativ antagning inne
bär att man kanske genom intervju
låter folk bli antagna till utbildningen,
vilket redan läkarutbildningarna
utnyttjar sig av. Svårast är vad man
skall betona i intervjun; social kompe
tens, motivation? Ulf Ringströms för
slag på nytt tentamensutförande går
ut på att när man gjort tentan och
känner att man inte klarat den, så kan
man sätta sig i tre timmar efter tentat
idens slut och med kompis(ar) och
boken komplettera tentan. Den totala
poängen man får med komplettering
och ordinarie tentaresultat halveras
och når man då godkäntgränsen får
man en trea, vilket i praktiken innebär

att man med komplettering måste få
full poäng. Studienämnden tyckte att
sättet inte är helt bra, eftersom man
visserligen ökar genomströmningen i
kursen men inte nödvändigtvis kun
skaperna.

Lund

Den 22-25 april hade jag den stora
äran att åka till Lund med vice ordfö
rande Kenneth och sekreterare Lisa.
Där hölls en konferens med alla civil
ingenjörsutbildningar
i
Norden.
Luleå, Lund, Linköping, Göteborg
och Helsingfors var representerade.
Bland annat diskuterades varför de
nyantagna inte klarar de första matte
kurserna. Diskussionen tog bland
annat upp diagnostiska prov och kan
ske antagningsprov, men enklast är
nog om de tekniska högskolorna går

ut till gymnasieskolan och påpekar
vilka kunskaper som krävs för högre
tekniska utbildningar. Det är ju trots
allt studieförberedande program
man läser på gymnasiet, och det kan
ske är dags för de att leva upp till sitt
namn. Sammanfattningsvis kom vi
fram till att skolorna är rätt lika och
samma problem upprepas på de olika
orterna.

Sommaren kommer

I år kanske det blir sommar i vårt
avlånga vackra land, men vi ses väl
till hösten igen?
Sommarhälsningar,

Patrick Strang, SNO

Skapa dig en framtid på

ENATOR TEKNIK!
Teknik är kul. Bra teknik skapar stor nytta. Det vet vi på
Enator Teknik, där vi varje dag hjälper framgångsrika
industri- och tjänsteföretag att utveckla industrirobotar,
ledningssystem, bilelektronik, medicinsk teknik, mobil
datakommunikation och mycket annat.
Vi söker dig som vill jobba som teknisk konsult och
vågar prova nya vägar. Hos oss får du alla möjligheter
och allt stöd. Det är din personliga utveckling som är
nyckeln till vår framgång.

rande framtid med oss. Du är välkommen att ringa
direkt till kontoren.
Teknikkonsulter till Göteborg, Karlstad, Stockholm,
Uppsala och Västerås.
Göteborg: Lars Nyberg 031-335 36 00
Karlstad: Thomas Gustafsson 054-13 70 00
Stockholm: Åke Holmberg 08-703 62 92
Uppsala: Jan Löfgren 018-18 48 70
Västerås: Tommy Duhan 021-360 06 00

Enator Teknik består av tio mindre, självständiga bolag
utan hierarkier och präglas av en prestigelös, glad och
mänsklig kultur. Du har dessutom alltid nära till koncer
nens samlade kompetens, nya projekt och kontakter.

Din ansökan kan du skicka till etjobb@enator.se eller
Enator Teknik,
ET-jobb, 164 87 Kista.

Börja på Enator Teknik nu och skapa dig en blomst-

Hälsa gärna på oss på www.enator.se/teknik.

Lc5]ENATOR
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Här kommer det elektriker...

Mera Skåne!
Det har varit möte i Lund. Alla nordens
180-poängs elektrosektioner var inbjudna.

D

ET

SOM

D I SKUTERADES

var bl.a. engagemang, stu
diernas upplägg och noll-

Första kvällen lärde vi känna var
andra under en mycket trevlig mid
dag - det var folk där från Luleå,
Linköping, Chalmers, Lund givetvis,
SIK Otnäs (Finland) och så vi själva.
Dagen efter satte så diskussionerna
igång och vi delade in oss i fyra grup
per som diskuterade olika saker, bl.a.
engagemang, studiesituationen och
mottagning. Jag hamnade i en grupp
som diskuterade engagemang och
konversationen fördes på engelska.
Första tiden gick åt att komma i fas
och få reda på hur saker fungerade på
olika högskolor. Det visade sig att det

ning.
Pigga som lärkor gav vi oss i ottan
av mot Arlanda. Det var Patrick
Strang (SNO), Lisa Euren (sekrete
rare) och undertecknad. Resan gick
bokstavligen över stock och sten men
efter att ha konstaterat att Volvo fort
farande bygger bilar som håller för
det mesta kunde vi checka in och
sätta oss på planet - destination:
Sturup utanför Lund.
Väl framme stod vi och tittade en
stund när de lastade ur planet.
Bagagebilen körde
iväg men lite för
fort, för i en kurva
några
tappades
väskor. Vilka klan
tar hahahah... men
där är ju MIN
väska! #%&%@o!
Efter det inter
mezzot satte vi oss
i alla fall på flyg
bussen in till Lund
och det var en trev
lig resa på ett par
mil då man fick se
Skåne
litegrann.
Chauffören
pra- Lokalt nöje, klägghäfv .
ordentligt
tade
skilde ganska markant. Linköping
bred skånska så vi visste aldrig riktigt t.ex. väljer bara styrelse, festfixare och
var vi var, men vi var lyckliga ändå nollningsansvariga på sektionsmöten
bara att få vara där.
medan alla andra funktionärer är gan
När bussen stannade antog vi att vi ska löst knutna till sektionen. Som ett
var framme och allt tydde på det annat exempel kan nämnas att Chal
utom avsaknaden av välkomstkom mers elektroordförande är heltidsarv
mitte, så vi ställde oss och väntade en oderad.
stund. Så väntade vi en stund till.
Själva problemet med att många
Efter lite telefonkorrespondens lurade studenter inte engagerar sig i sin stu
Lundelektrikerna ut var vi stod och diesituation finns på alla skolor utom
kom och hämtade oss med sin sek Linköping, som inte alls kändes vid
tionsbil - en vit Audi 100 som även det problemet. Vi var överens om att
om den sett sina bästa dagar fortfa det är under nollningen folk borde bli
rande tog en dit man ville.
informerade om hur viktigt det är att
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själva ta ansvar för sin utbildning och
att det under senare årskurser infin
ner sig någon sorts likgiltighets känsla
och att det då är svårt att hitta nytt,
friskt blod. Vi diskuterade inte, kom
jag på nu så här i efterhand, så mycket
VARFÖR utan snarare HUR man skall
få folk till sektionslivet.
En sak vi kom fram till var att det är
bra att börja bli engagerad i småpro
jekt, eftersom man då märker om det
här med sektionsliv är kul och om
man vill fortsätta med det. Dessutom
vill de flesta ha en grupp att arbeta
med och inte vara på en post för sig
själv, vilket är fal
let för en del av
våra funktionärs
poster på KTH.
Vi ska genast för
söka göra någon
ting åt det...
den
Senare
dagen var det
stadsvandring.
Några av oss
hade gått lite i
stan dagen innan
och efter denna
stadsvandring
kunde vi Lund så
bra att vi lätt
kunna
skulle
köra taxi där. Fin
narna
passade
på att stadsvandra till Systembolaget
för att inhandla dryck för kvällens
aktiviteter: varsinflaska Finlandia.
På kvällen sedan blev vi inbjudna
till Lundatraditionen "Klägghäfv". En
Klägg är en 150g hamburgare med
något otroligt kletigt på och ett "häfv"
går ut på att äta den så fort som möj
ligt, dricka en halvliter vatten och
vissla klart i fem sekunder. Vi avböjde
artigt deltagande men såg fascinerat
på häfv efter hävf och senare även
finalen där SIK:aren Juha bjöd oväntat
gott motstånd mot den lokale mästa-

_______________ enussmneni
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ren, som dock vann med en mäktig
tid på en minut och fjorton sekunder.

'
Elektrohuset, LTH.
Under lördagen fortsatte sedan dis
kussionerna som var mycket givande.
En hel del ideer väcktes och förhopp
ningsvis kan en del ideer realiseras
redan under hösten, exempelvis kurs
utvärderingar som går på fem röda
att fylla i.
Sist på lördagkvällen var det
avslutningssittning i kavaj och det var

en mycket trevlig tillställning med
oerhört tempo. Patrick försökte
beställa in Bäska Droppar men fick
någon klar sötsliskig vätska kallad
"Besk" men förutom det var allt
mycket bra ordnat. Senare under
kvällen fick Lisa och Patrick en elak
ide och släpade fram mig till scenen.
De hade i sånghäftet hittat en välkänd
melodi: "Ubåten". I frånvaro av herr
Ordförande tyckte de att vice ordfö
rande skulle ta sitt ansvar. Glatt ack
ompanjerade av publiken kom sedan
kökspersonalen ut med en snaps som
hade en olycksbådande rödbrun färg.
Elva gurglingar senare var det över
och enda anledningen att det blev så
många var att jag inte hade någon
stans att spotta ut djävulsdrycken

(den innehöll en hel del ( torkad) krossad
chili reds. anm.).
Dagen efter var det så dags att åka
hem och nöjda kunde vi konstatera
att en mycket trevlig och givande helg

-

Z

"-=

Finska truppen på konferensen.
var till ända. Mycket hade diskuterats
och tankar väckts.
En sak till: nästa år kommer det att
bli ÄNNU bättre - då är det nämligen
vår tur att ha mötet på KTH!
Tack till elektro LTH för en under
bar helg!

Kenneth Sundström
vice ordf

M usi ki nd ustrin ett fantasi löshetens tempel?
B
AKOM

DENNA

NÅGOT

provokativa rubrik döljer
sig en stilla undran från
min sida. Vart tog kreativite
ten inom musiken vägen? Kanske
håller jag bara på att bli gammal,
men j ag får på något sätt känslan
av att musiken idag består av all
deles för mycket covers och fanta
silösa, penninggörande alster. Det
finns många exempel på detta.

Det senaste i raden av coverfeno
men är de s.k. ABBA Teens, en sam
ling ungdomar som, såvitt jag
förstår, ska åka runt världen och
spela ABBA-covers. Jag hade
turen(?) att höra deras version av
"Mama Mia" på radio häromveckan.
Denna version tillförde föga nytt till
en förvisso mycket bra låt. Detta är

alltför ofta fallet med covers. För

några veckor sedan hörde jag att
någon/några har gjort någon slags
dansvänligare variant av Fine
Young Cannibals gamla hit "John
ny Come Home". Återigen en all
deles utmärkt poplåt som blivit
styckad. Allt som hade gjorts var i
princip att ett "dansdunk" hade
lagts till. Detta gör, i min mening,
att denna cover blir fullständigt
meningslös.

Missförstå mig rätt nu. Jag vill inte
angripa alla som gör covers. Det
finns många exempel på alldeles
utmärkta covers. Praktexemplet är
Pet Shop Boys cover på U2s "Where
The Streets Have No Name". Poj
karna i djuraffären har här tillfört
något till låten. De har givit den ett
helt annat sound. Det är på sätt och
vis en helt annan låt.

Vad gäller fantasilösa, penninggö
rande alster har jag bara två ord att
säga: Systrarna Graaf. Låt oss vara
ärliga här. Deras skivkontrakt base
ras inte på deras musikaliska
talanger. De var väl helt enkelt två
redan någorlunda omtalade fotomo
deller som inte sjöng alldeles för illa.
Om nu alla inblandade vill låna sig
till detta så är det deras sak, men jag
tycker det är synd att det satsas på
den här typen av artister när det
finns så mycket talang som aldrig
upptäcks, eller åtminstone får kämpa
hårt och länge för att någon form av
framgång. Vad tycker ni?

Uffe Wallentin
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Kåren renoverar Quantum?
Det ryktas att...
. .. oddsen att kårens vo]vo ska
tunnla genom quantum är mindre
än 1
... ovanstående är empiriskt bevisat !
. . . någon på kåren tror att quantum
har öppnat drive-thru
... glas är transparent för ljus, inte
för kårens volvo
. . .någon på kåren trycker lätt på
g(l)asen
. . . någon på kåren ångrar att han cit
erat Beatles: you can drive
my car
... någon på kåren är inte bara fön
stertittare
... treglas blev träglas(plywood)
... vid nödfall krossa
cykliskt, cykliskt

glaset,

. . . man ska inte köra bil i glashus
. . . mirror, mirror on the wall I can
hardly stop at all
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Gå med!
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i Elektros internationella faddergrupp!

D

VERKAR
I N T E vara
många som känner till det
stora antalet utländska
studenter som finns på Elektro. Det
har nästan gått så långt att vi har
hamnat i en situation där de interna
tionella studenterna lever i en värld
för sig själva vid sidan av det övriga
sektionslivet.
Detta händer i en tid där vår rektor
vill att hela KTH ska internationalise
ras och att det internationella utbytet
ska öka. Men vad är då meningen
med ett utbyte med andra tekniska
högskolor utomlands när de utländ
ska studenterna som kommer hit inte
integreras i sektionslivet, eller ens får
kontakt med svenskar?
ET

För att förändra situationen söker
vi nu personer som vill bilda en fad
dergrupp för de utbytesstudenter
som kommer till hösten.Vi vänder oss
till främst till E2:or och E3:or men
också personer som vill få nya erfa
renheter, öva sin franska, personer
som själva funderar att bli utbytesstu
dent, skapa ett internationellt kon
taktnät, personer som är nyfikna på
vad ett utbyte kan ge. För att gå med i
faddergruppen behöver man bara
kontakta undertecknade Internatio
nella sekreterare.
Som fadder erbjuds man en frivillig
fadderutbildning den 10 juni, med bl
a en föreläsning om kulturkrockar.

Elektros faddergrupp kommer att
nära samarbeta med Data, och det
kommer också att förekomma ett
samarbete med de internationella sek
torerna inom KTH.
Var med och utveckla internationa
liseringen och få roliga erfarenheter
för livet; gå med i Elektros fadder
grupp för internationella studenter!

Internationella sekreterare
Anna Uddhammar e98_aud
Caroline Lundström e98_clu

S<>k ttII l<Ål?SPf�f;r1

Du kan söka till våra olika grupper:
KMP som gör kläder, mask, peruk • Koreografi • Orkester
PR som säljer och gör annonser & program • QM som gör fester
Skådis som står på scen • Tekniken som tillverkar och ställer upp kulisser
Gå in på vår hemsida www.karspexet.nu eller ring vår telefonsvarare 10 84 30

Sök nu - vänta inte till i höst!
Sistct <�l7c111se-11 cttt se ,11·ets s1.1exl
(j1·,1tiss1.1ex 1.1,1 tc11·get i 1'1c11ief1·ecJ 1Q jttJti
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Kan man låna glass på 7-eleven?

Vårens Glasstest
Emissionens glassigaste artikel hittills i år

V

ÅREN

ÄR

HÄR

K A N Vi

nog konstatera. Med våren
kommer GB givetvis ut
med sina nya glassar. För
att testa dessa och jämföra med några
säkra kort samlade Emissionen ihop
en munter skara med vassa tungor.
Testen utfördes högst vetenskap
ligt med ett för stunden speciellt
framtaget testprotokoll. Det som tes
tades var: utseendet, smaken, sötman,
strävheten, beskan, slickmöjligheten får man mycket smak i munnen för en
liten slick, strävheten - gör det ont på
tungan när man slickar, rinnfaktorn blir man kladdig på händerna om
man äter i en bastu samt hippfaktorn hur "på" är glassen. Skalan gick från
noll till ett i decimalsteg, enheten
benämndes TipTop.
Vad har egentligen hänt på glass
marknaden sedan puckstången för
svann
och
har
utvecklingen
egentligen gått framåt. Det var två av
de frågor vi ställde oss innan testet
började. De glassar som valdes ut var
dels nyheterna Saga, Magnum dou
ble, Krazy Kraker, Starwars, Solero
shots, halvnyheten Winner taco samt
de gamla rävarna Piggelin och Mag
num (nu med tillnamnet "Classic").
Som normeringsglass valdes vanilj
glassen Alaska.

Magnum double
Utseende: 0.5
Smak: 0.3
Sötma Beska Fyllighet

0

Piggelin
Utseende: 0.5
Smak: 1 .0 (2.0)
Sötma Beska Fyllighet

(9

Slickmöjligheter: 0
Strävhet: 0.7
Rinnfaktor: 0.7
Hippfaktor: 1 .0
Omdöme: Dålig uppföljare
Saga
Utseende: 0.3
Smak: 0.3
Sötma Beska Fyllighet

0

Slickmöjligheter: 0.8
Strävhet: 0.4
Rinnfaktor: 1 .0
Hippfaktor: 0.8
Omdöme: Går att tappa i sandlådan
och spola av sen.
Starwars
Utseende: 1 .0
Smak: 0.2
Sötma Beska Fyllighet:

Q)

Slickmöjligheter: 0.7
Strävhet: 0.7
Rinnfaktor: 0.9
Hippfaktor: 0.8
Omdöme: Vuxenhipp, luktar punsch

Q)

Q)

0

Slickmöjligheter: 0
Strävhet: 0.7
Rinnfaktor: 0.8
Hippfaktor: 1 .0
Omdöme: Hoppas filmen är bättre
Krazy Kraker
Utseende: 0.3
Smak: 0
Sötma Beska Fyllighet

(9

Alaska vaniljglass
Utseende: 0.5
Smak: 0.4
Sötma Beska Fyllighet

0

0

Slickmöjligheter: 0.2
Strävhet: 0.7
Rinnfaktor: 0.8
Hippfaktor: 0.7

0

Omdöme: Pop, pop, bläääää

Slickmöjligheter: 0.7
Strävhet: 0.3
Rinnfaktor: 1.0
Hippfaktor: 0.1
Omdöme: Barnkalaset, saknar punsch

En glass är en glass är en . . . .
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Solero shots
Utseende: 0.5
Smak: 0.4
Sötma Beska Fyllighet

0
Slickmöjligheter: 0
Strävhet: 0
Rinnfaktor: 0.2
Hippfaktor: 0.8
Omdöme: Hipp med vodka, tjejhipp
Winner taco
Utseende: 0.7
Smak: 0.4
Sötma Beska Fyllighet

Slickmöjligheter: 0.2
Strävhet: 0.8
Rinnfaktor: 0.8
Hippfaktor: 0.3
Emitteurerna I EmitteuOmdöme:
serna är intakta, inga isbjörnar i sikte.

Magnum classic
Utseende: 0.5
Smak: 0.7
Sötma Beska Fyllighet:

CD

CD

Slickmöjligheter: 0.3
Strävhet: 0.4
Rinnfaktor: 0.4
Hippfaktor: 0.3
Omdöme: Gedigen glass, god till
kaffe, på väg att bli klassiker.
Som slutkläm skulle man kunna
säga att 8 glassar är nog mer än man
bör äta en eftermiddag, och då åt vi
som tur är inte en av varje per person.

Z

Några kommentarer som inte fick
plats i betygsdelen, per glass.
Smakar som alkoholfri cider från
ICA - light, den här är ju inge hipp ... HALLÅ det är ju Starwarsglassen!!!!!
Fel form, ej fyrkantig, var är den
prickiga hästen, piggelin VAR alltid
piggelin.
Tack till Jonas för hjälp med test
protokollet

Jury: Camilla, Fredrik, Joar,
Magnus E, Marielle, Rickard
och Roland
Foto: Rickard & Magnus G

Vinnaren

Vad kom vi fram till då? Jo följande.
Gammal är fortfarande äldst. Piggelin
är den glassen som Emissionen korar
som vinnare alla kategorier. Sedan
kan man säga att Magnum är klart
populär med sin rejäla vaniljglass.
Sämst klarade sig nyheterna Saga
samt Starwars.

www. usetheforce. com
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... de mötte sitt Waterloo

Ettans fest
H A F Es T

för att hedra sina
faddrar och ta kål på sk�n
deriet (hämnd) har blivit
en tradition med vissa luckor. Förra
året blev den av på håret och i år blev
den av tack vare att f.d. festnOllan till
sammans med lite frivilliga tog tag i
saker och ting. Nåväl den 23 april var

frequensnormal utsedd tog 'Ove
Lundfeldt tag i songdelen och medde
lade som vanligt att han tycker att
jyckel är kul "så anmäl jyckel till
mig". Förrätten bestod av en avocado
med någon gucka i som var gratine
rad. Fläskfile med ris och en utomor
dentlig sås, mina komplimanger till
kocken, var kvällens huvudrätt som
intogs under stor njutning, för de

nog inte helt vid sina sinnes fulla bruk
alla gånger. Rykten gör gällande att
fullmånen syntes i Tolvan ·under
spexet, för visst vågar Luka.
Efter maten tog det sedvanliga
efterköret vid och baren öppnade,
ölen flödade till det klart teknolog
vänliga priset O kr. Bara en sak, ölen
tog slut, men tur är väl kanske det...

det dags. En fest där gratis öl var utlo
vad och som bekant är gratis
gott...vid sexsnåret började tolvan
sakta fyllas, bordsplaceringen gjorde
sitt för att folk skulle springa runt
mellan borden. Vissa ville sitta ihop
nOllegruppvis, andra tyckte att det

inte gjorde så mycket för att de flesta
känner varandra. I vanlig ordning var
det, tyvärr, samma gamla vanliga folk
som dök upp på festen, samma folk
som är med i styrelser o.s.v, lite trist
och lite underligt eftersom det var
E98:ornas fest att tacka E97 och andra
äldre. Nåväl, klockan 18 stod det två
pavor öl och väntade på en när man
knallade in i Tolvan, hittade sin plats
och hälsade på omgivningen. Då det,
enligt egen utsaga, inte fanns någon
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Rickard

hungriga fanns det mer att hämta,
även om såsen tog slut. Under midda
gens gång fick vi se lite jyckel och
givetvis sjöngs det, det var ju en B
songare som var frequensnormal.
Men hur var det med spexet då, vi
skulle ju se spex. Jo under tiden som
vi åt förrätt så uppförde spexgruppen
ett spex där skaenderiet metodisk
avrättades, eller åtminstone stympa
des ordentligt. En efter en fick de
smaka på diverse häcksaxar och spru
tor. Åtalspunkterna finns nog inte alla
med i Svea Rikes lag, men vad gör det
när ett sk�nderi skall decimeras.
Advokater, domaren och vittnena var
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Jag beslöt mig under tisdagkvällen för att utöva lite idrott.

en smula stret
ching, fortsatte med handgym
nastik för att därefter återgå till
ursprunget. Det jag gjorde var alltså
att jag sträckte mig efter fjärrkontrollen, slog på TV 3 och lutade mig till
baka i soffan för att se våra kära Tre
Kronor spela mot Schweiz' hockey
landslag.
Precis i början av andra perioden
gjorde Tre Kronors målvakt, Tommy
Salo, en mycket skicklig räddning på
en schweizisk målchans. Jag hör då
TV 3' s expertkommentator säga: "Här
bevisar ju Salo att han är en kanonkee
per!". Nu blev jag lite irriterad. Nog
för att expertkommentatorns specia
listområde inte är svenska språket,
men borde han inte använda de
svenska ord som trots allt finns? Kee
per är ju helt solklart ett engelskt ord
med samma betydelse som det
svenska ordet målvakt. Borde då inte
det svenska ordet användas?
Detta får mig att tänka på ett annat
tillfälle då jag reagerade på samma
sätt. Jag har berättat om det tidigare,
men för enkelhetens skull upprepar
jag min berättelse.
Jag satt på tunnelbanan och hörde
två affärsmän prata med varandra.
Följande dialog hördes (namnen har
förvanskats för att skydda oskyldiga):
- Vi får bara inte losa den här dealen
med XYZ AB.
A G I N LEDDE MED

- Nä, det är alldeles för stor yield på
den.
Det som menas var att dessa före
tagsrepresentanter inte ville gå miste
om ett förtjänstrikt avtal. Varför talar
de då inte svenska?
Denna incident är dock inget ovan
ligt. "Engelska sjukan" sprider sig
snabbt, även bland representanter för
massmedia och, inte minst, inom
reklambranschen. Jag minns till
exempel den slogan som användes för
att göra reklam för ett välkänt fru
kostflingefabrikat: "Du har väl inte
glömt hur gott de smakar, har du?".
Denna fras är helt uppenbart översatt
från engelskan ord för ord, utan tanke
på att en korrekt svensk fråga skall
formuleras.
Ett annat symptom på "engelska
sjukan" är fenomenet att skriva isär
ord. För en tid sedan läste jag i en
Metro medan jag väntade på en kam
rat. Där fanns en kontaktannons, i vil
ken en man sökte en "mörk hårig
kvinna". Av någon anledning miss
stänker jag att det han skrev inte rik
tigt var det han menade.
En annan vanlig åkomma är syft
ningsfel. Dessa är inte helt ovanliga,
och jag går ofta själv i fällan. Ett
exempel på syftningsfel hämtas från
en mäklarfirmas annons: "Lite mysig
villa för den lilla familjen med visst
renoveringsbehov.". Återigen blir

innebörden av meningen en annan än
den tänkta.
Med denna utläggning vill jag inte
på något sätt motsätta mig att språket
utvecklas. Världen förändras och
språket måste förändras med den,
dock inte utan försiktighet. Jag måste
dock erkänna att mitt "svenska" favo
ritord är ett påhittat sådant. Min sär
klassiga favorit bland de svenska
orden är nämligen det Ramelska
ordet "tummelduns".
Låt mig slutligen sammanfatta
mina klagomål i tvenne punkter.
Jag anser att den svenska gramma
tiken inte bara är kuriosa, utan att den
skall användas så korrekt som möj
ligt.
Jag anser att det svenska språket
urholkas när svenska ord får stå till
baka till förmån för engelska ord med
samma innebörd. Visst måste man
ibland ta till låneord när inga svenska
ord med korrekt innebörd finns. Det
finns många exempel på detta, exem
pelvis jeans och trottoar. Däremot finns
många fall där korrekta svenska ord
finns, men utrikiska ord ändå
används.
Så använd korrekt svenska, gott
folk, oavsett om ni skickar mail eller
lägger ut hemsidor på webben eller
vad ni nu gör med det ni skriver.

Uffe W.

Grekisk sallad
Här kommer ett teknologanpassat recept. M h a de grekiska bokstäverna kan man få sig en kalorisnål
lunch.
<I>berrik pkost
1 . röd�
2. ex-groddar

3. 'örer
4. rctabröd
5. oö vpon
6. yl fr]ost

7. xps
8. µnta
9. po<j>r
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Vårbal 1 0 1 01 1

å Hasselbacken, Valborg 1999

Anna och Uf fe

Ri ckard Nors tröm ,
Emi t t eur

Vårba l s ve t eran er :
Bj örn Bengtsson & Maya Su fan ,
Sami Mäkel ä & PR -Åsa

Cami l l a Bernad t .
Spårvagn är
s ti l fu l l t !

Magn us Almkvi s t ,
impon era d

l
Eva Frendh , FoF och
Ri ckard Nors tröm , emi t te ur

Di ana önskar oss
hjär t l i g t väl komna !

Engagera de :
Tri s s i Ordf : Fol ke Anger, Håkan Löfg'ren
och Pe t t er Fl ods tröm .
Tri ss i ÖSK : Kl a s Johansson , Thord
Sch i bl er och Ka l l e Becker

\
Jessi ca Ha l l onqu i s t ,
1 2C, och Franz Cech ,
Sec t - Ion
Al exandra Bergman , sek t i onska s s örska och
Pe t t er Pe t tersson

herr von
Schnabel !
Ul f R in gs tröm , åre t s l ära re och
El i n Ankarbäck, åre t s Öfvri g

DKS

Åsa L inds tröm och Fol ke
får varsi t t s tyre för a t t
de s tyr på kåren och Uffe
får en u tmärke l s e för
fi lmfes t i va l en av El or
El ogen (med frequensnorma l en Johan Eng i
spe t s en ) t ar hem sånga r t ä fvl an

Vå rba l s fi xarna ProgramRå de t

Kenn e th Sunds t röm
hål l er t a l e t t i l l
kvi nnan

Eri k Gunheden beva 
ka r t o l vs l age t

Go t t Nyt t År !

El ek trosek t i on en s
emi n en t a s tyre l s e !

Jag får e t t s i l ver.epsi l on !

Joar, muppen med
kameran !

S t ormei s t ern Jan 
Fredri k fån Tron dh eim

/joar

·�,..,.. ,;�;, �� '; "_; , :,,.�, :J;.,;:; ·;j;;;;;,:;.u;'t,'
crgombJ igh rftfircomma arr u, 11
hougfigrf. ortrr. jl,lau cou hhrtn
1il11i> i Chpnn far ant tr ighr CcoJ
M ni),! ah tzyt fd)lrm !mu
uruontnu .r, ofll'rn,agru 111,n,
crll'r f),la uu rr1111n1ghtiga od)
lllbpnrougb1 lrhamiua f.0111 ogh irga
fil fJIIJ� OUIIIJWifUI tuft.

Jgrn Ini! taga i trm nå tr
n,aga 8nittau. Warf)'ln� fpu
lrfnmcr (ig frnl1 fpu Cr ull
att farj.llrro Ug nrrifrå1.
ll.)011 bi im, oClltrmiCh lrhnan
i Uuo amcrhlliflumnr corpu( nå
n1grn rull ogh heu imr nraga
hMnm onuet an gruom rnt bå:t
od) lrflutfnmt co111111011lll fom
utgare fig i momaftr
1ilrt I\ougfig �kirutrri.

_______________ enn�s�� i
._..a-o�

FFoFF-si l l is

Z

'-.0

Rå fisk är nyttigt . . .

F

F o F F - FEST F öR-

ord
nade ihop en sillis
där
hemkryddade
snappsar utlovades.
Visst rå fisk är ju gott så det skall man
ju gå på. Väl i 12:an började man fun
dera litegranna, ett tiotal personer satt
och småpratade lite i ett hörn blir det
fest av det.
Jodå det blir det. Kvällens värdpar,
Magnus Schiöld och Carola Svenning
son, bjöd oss till bords och vi blev
varse om att frequensnormalen lös
med sin frånvaro. Istället fanns en
FADDER I ET

given kandidat till smakning och så
den lite skumma specialen. Nu lät
den ju lite märkligare än den egentli
gen var. Sanningen bakom namnet
var att kryddblandningen som
inköpts någon gång i den anrika his
torien barndom hade ett alldeles för
alldagligt namn för att kunna använ
das. Den döptes helt sonika om till
FFoFF special... Helt klart är det så att
egenkryddad sprit är lite mindre rå
än köpespriten. Lite beroende på

Hmmm Johannesört eller Malört?
jourläkarbok som gick runt och den
som fick den skulle ta upp en sång.
När väl nubben presenterades så
blev det spännande. Vad skall man
välja nu då, normalt har man tre eller
fyra, ibland fem, olika sorter att välja
på. Nu stod helt plötsligt tolv flaskor,
alla med olika innehåll, framför en
och FFoFF var inte långsamma att
börja servera. Någon betänketid var
det inte tal om. Malörten var ju en

lägra alkoholhalt då stommen var
brännvin special som ligger på ca
32%.
16 personer, kan de sjunga så det
hörs? Jodå om hälften av dem är B
songare så. Aldrig har väl så stor del
av Konglig Elektrosektions sångbok
avverkats på en sittning. Innan varje
sång allmänbildades vi lite genom
högläsning ur jourläkarboken. Bland
de saker vi fick lära oss kan cerebral
koma och rotationsvåld på knäle
derna nämnas, spännande värre.
Inte nog med att vi fick lära oss om
vår lekamen och hur den reagerar, vi
fick även ta del av historien om hur
Festförfadderiet föddes. En av stad
garna är att de skall hålla fester som
är billigare och bättre än PRs fester,
jobbigt. Men de har ju garanterat fler
nubbar att välja mellan.
När sillen var slut och efterrätten
tog vid ökade klart tempot mellan
sångerna och boken hann knappt byta
ägare innan nästa sång var på gång.
Framåt elvasnåret förklarades gaf
feln, eller vad det nu var, bruten och
kalaset var slut. Nöjda teknologer
började vandra hemåt, hmmm tun
nelbanan går fortfarande ovanligt.

Rickard
Old Eskil * 2.
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Radiohistoriens vingslag

Civi la radiorör
Vi befinner oss tillbakakastade i historien. Närmare bestämt till våren 1922. Vi kan nästan
höra hur de första rundradiosändningarna söker sig ut i etern från Malmskillnadsgatan i
Stockholm. USA drog igång sina försök något år tidigare

V

BEFINNER
o s s tillbaka Radio AB
kastade i historien. Närmare När Radio AB började tillverka rund
bestämt till våren 1922. Vi radion fick de inte tillstånd att sända
kan nästan höra
hur de första
rundradiosänd
ningarna söker
sig ut i etern från
Malmskillnads
gatan i Stock
holm. USA drog
igång sina försök
något år innan.
efter
Aret
kommer sänd
ningarna igång
på allvar. En ny
bransch har ska
pats som kom
mer att föra den
tekniska utveck
lingen
framåt
inom en mängd
områden.
Bengt Svensson i sitt radiomuseum.

Radiomu
seum

Vi befinner oss mitt inne i ett rum på
knappa 20 kvadratmeter som är så
fyllt av radiohistoria att man inte
annat kan än att bli djupt imponerad.
Detta lilla rum ligger i sin tur i ett
stort groteskt parkeringshur en bit
förbi Kungens Kurva.
Bengt Svensson, ägaren av detta
stycke teknikhistoria, berättar vidare
om hur intresset för att studera fram
förallt Radio AB:s historia växte fram.
Allt började 1970-71 då Bengt fann
Radiobolagets första rundradio, en
rak tvårörsmottagare, och han fors
kade vidare kring denna apparat. När
han sedan fick tag på originalrör till
denna rundradio var han fast i radio
träsket.

rundradio. Detta kringgicks genom
att man påpekade att man måste testa
sina produkter innan de såldes. Där
med startades Radio AB sina egna
"testsändningar" i Stockholm med
Hjalmar Karlsson som första hallåa.

Den första dynamiska högtalaren . .

20

Man använde en våglängd p å 300-400
m och Radio AB trodde att sändning
arna endast täckte stockholmsområ
det. Det visade sig
dock att man kun
de ta e m o t s ä n d 
n i n g a r n a i Karls
krona och Boden.
Innan testrundradi
osändningarna
kom igång började
Allers familjejour
n al visa h u r m an
kunde bygga och
modifiera sin egen
radio. 1925 slog
detta igenom p å all
var då rundradio
sändningarna bör
jade uppmärksam
mas mer.
I början sålde
man genom Albert
Bonnier och NK,
den
varav
sist
nämnda var de som
var först med att sälja radioprylar i
Sverige. En av de första modellerna
var Ml7, en lyxmodell som kostade
1.250:- 1923. Detta kan jämföras med
en T-ford vilken man kunde få för
2.700:-. Det som var så speciellt med
M17 var att den var en "rak tvårörs
mottagare",
vilket
möjliggjorde
bättre justeringsmöjligheter. Ju fler rör
desto finare radio. En vanlig radio
kostade kring 360:- och bara elektron
rör kostade 7-12 kr I st beroende på
storleken, storleken har alltså bety
delse. Man beskattade t.o.m. radioap
paraterna efter hur många rör de
hade ...
1924 började Radio AB med egen
försäljning och Radio AB fick i sam
band med detta ny design. RCA, Mar
coni och Telefunken tog baspatent på
diverse nya uppfinningar. Detta
gjorde att alla som ville använda
dessa och speciellt RCA:s superhete-

_______________ enn�s�� i
�a_,..,� z
'-..Cl

själva radion vilket ledde till ny
design.

rodyn fick betala dyra licenser. 1931 32 gick patentet ut och det var fritt
fram att tillverka och använda sup
perheterodyner.

Branschvana 1 920?

Under de första åren var det ett flertal
olika branscher som såg vinstmöjlig
heterna i radiobranschen och kastade
sig in i denna. Det kan nämnas att det
var mycket vanligt att cykelaffärer
även sålde radioapparater. Motorcy
kelfirman AJS inte bara sålde utan
även tillverkade radioapparater. Ett
annat kul exempel är telefonföretaget
Federal i USA som började tillverka
radioapparater i sina telefonchassin.
Man lyssnade på radio genom tele-

Radiorören

Från början användes radiorören i
militärt bruk och sedermera fick
användningen av radiorör ett upp
sving under första världskriget. Det
militära bruket visade sig tydligt i
designen då man började tillverka
radioapparater civilt.
Efter ett tag visade det sig att den
militärinspirerade designen och upp
byggnaden inte var särskilt användar-

M 1 7, Radioapparaternas Ferrari.
kunna driva en högtalare och ev flera
hörtelefoner var man ofta tvungen att
skaffa en förstärkare. Då detta ofta
innebar en alltför stor ekonomisk
uppoffring var det bara rikare hem
som hade råd att skaffa dessa tillbe
hör.

Radions utseende

Den första klockradion ?.

Såväl hörtelefoner som tratthögtalare
var till en början inte särskilt vackra.
Detta ledde till att man började dölja
dem i exempelvis olika prydnadsföre
mål. 1927 gick man så över från de
äldre tratthögtalarna till de nya dyna
miska högtalarna och inbyggd nät
drift. I samband med detta kunde Smokers cabinet.
man även börja bygga in högtalarna i
fonhögtalaren.
Ett annat exempel är en engelsk
firma som gav sig in i branschen. De
tillverkade sedan tidigare klockor och
anställde nu en radiotekniker. Det
blev naturligt för dem att använda sin
kunskap om detta vilket ledde till att
man helt enkelt byggde in radioappa
raturen i pendyler. Dessa radioappa
rater såldes sedan med glaskupan
som kom att skydda radioapparaten
mot damm och klåfingriga (!) barn.
Frågan är om det här kan tänkas vara
en föregångare till klockradion?
Under 20-talet fanns det totalt cirka
200 radiotillverkare, men dessa drogs
ner till 25 till 30 stycken i samband
med depressionen.

vänlig. Den liknade mer ett
instrument och man behövde vara
tekniker för att förstå hur den skulle
användas. I hemmen var det naturligt
att det endast var mannen som fick
använda radion då kvinnor icke
ansågs behärska tekniska apparatur.
1925 - 26 anpassade radiotillverka
rna sina radioapparater för att de
skulle passa in i hemmen. De kom
mer och mer att bli något av en
möbel. De fanns även möjlighet att
bygga ut vissa radioapparater efter
ekonomi.
De tidigare radioapparaterna hade
endast hörtelfon, motsvarigheten till
dagens hörlurar. Senare kom det även
högtalare, men ännu så länge var de
inte integrerade i själva radion. För att Att dölja en tratthögtalare.
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Världens bästa kristallmottagare?.

Olika radiomottagare

Marconis första modell som utkom
1922 kunde byta ut rören för att på så
sätt kunna ta emot olika våglängder.
Den var mycket avancerad, men
kunde endast driva en hörtelefon. För

att kunna driva en hörlur, dåvarande
högtalare, var man tvungen att skaffa
en förstärkare.
Under 20-talet utkom även många
kristallmottagare i en mängd olika
former. Kristallmottagarna kan ses
som dåtidens Hi-Fi. Man kanske kan
tro att dagens miniradioapparater är
ett nytt påfund, men dessa har fak
tiskt funnits sedan radions barndom.
Det fanns ingen hejd på fantasin när
det gällde att marknadsföra sig och
då ta hjälp av teknik. Exempel på
detta är en kristallmottagare i form av
ett cigarettpaket eller psalmbok. En
kristallmottagare var tillräckligt liten
för att få plats i en tändsticksask.
Då materialet inte var alltför dyrt
och de inte var allför svåra att bygga,
korn kristallmottagarna att bli något
av fattigmans radio. Nackdelen var
att man var tvungen att vara nära
radiosändaren samt ha en kristall som
tog in rätt frekvens. Till skillnad från
USA fick kristallmottagarna ett långt
liv i Sverige. Vi hade endast två sän-

Dyrgripar på sin

tid, 7 - 12:-/st.

darstationer som kunde tas emot,
Motala och Spånga. Motalas "Motala
ren" var den optimala kristallmotta
garen och såg ut som en liten lindad
puck.
Avslutningsvis berättade Bengt att
han går i pension i maj i år (1999) och
han kan då ägna full tid åt boken han
jobbar på, Svensk radiohistoria i bil
der.

Text: Uffe och Jonas
Fotograf: Göte Fagerfjäll, Elek
tronik i Norden

•
... alla som hj älpt till aft göra
årets föreställning till

smart drag".
Elogenrådet
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Hopp om fusionsenergi

A

forskare har
med hjälp av en ny liten
experimentreaktor
gjort
framsteg mot nästa århundrades
drömkälla för energi - fusion.
Reaktorn kallas NSTX, uttytt Natio
nal Spherical Toms eXperiment och
finns vid Princeton Plasma Physics
Laboratory (PPPL). Fysiker och ing
engörer runtom i USA är imponerade
av framgångarna.
För att åstadkomma fusion måste
tre olika delmål uppnås.
• Temperaturen är inte längre ett pro
blem. Temperaturer på över
5· 108 °C har uppnåtts. Det är mer
än 20 gånger temperaturen i solens
centrum.
• Man måste kunna hålla en reaktion
igång och producera ett påtagligt
energiöverskott.
• Det sista delmålet vore att kunna
driva ett fusionsbaserat kraftverk.

Solsystem upptäckt

A STRONOMER
FRÅ N
U S A och
Australien säger sig ha upptäckt det
första solsystemet utanför vårt eget,
med tre planeter som cirklar runt en
stjärna som liknar solen.
Observationerna har gjorts i stjärn
bilden Andromeda.
Stjärnan heter Ypsilon Andromedae
och beräknas vara tre miljarder år
gammal, men den har ingen planet
med betingelser som påminner om
dem som råder på jorden. Planeterna i
detta solsystem är gigantiska gas
formationer.
Trots det säger planetjägaren Geoff
rey Marcy vid San Fransico State Uni
versity i USA att fyndet antyder att
det kan finnas miljoner jordlika plane
ter i vintergatan.
Källa: Metro I IT-Reuters

ERI KA N SKA

Fördelar

Eftersom den huvudsakliga råvaran,
deuterium, kan tas ur vanligt vatten
finns det betydligt bättre möjligheter
för alla nationer - inte bara super
makterna - att utnyttja fusion. Tri
tium, den andra nödvändiga råvaran,
kan utvinnas ur litium, som finns till
gängligt över hela planeten. Världen
skulle alltså inte längre vara beroende
av några få länder, som de med uran
eller oljetillgångar.
I förhållande till en fissionsreaktor
använder fusion mycket små mänger
aktivt material. När temperaturen
inte längre hålls uppe är varken deu
terium eller litium radioaktivt. En
eventuell olycka skulle alltså inte få
samma konsekvenser som en fissions
olycka.

Rejäl bakterie

U TAN F ö R

N AM r B r A i södra Afrika
har forskare funnit en enorm bakterie.
Den encelliga mikroben är synlig med
blotta ögat. Bakterien, som döpts till
thiomargarita namibiensis, Namibias
svavelpärla. lever på att absorbera
svavel och nitrater.
Källa: Metro 7 april I Science

Fusionsreaktorn NSTX
Inga fossila bränslen, inga avgaser,
ingen växthuseffekt.
En fissionsreaktor har biprodukter
som går att använda till kärnvapen.
Det har inte en fusionsreaktor.

Inte långt kvar

Redan 1994 lyckades PPPL med sin
Tomahawreaktor uppnått effekten
10.7 miljoner watt. Bränslet var en
blandning av deuterium och tritium,
det man tror att framtida fusionsreak
torer kommer att använda.
NSTX är en principreaktor, som
enbart kommer att använda deute
rium. Om PPPL lyckas med sina
experiment kommer den att följas av
flera reaktorer, till slut ett demonstra
tionskraftverk, drivet med deute
rium-tritiumblandning.

Rasmus

Källor: Metro 17 april,
PPPL; http://www.pppl.gov/

Sjuttitalister har koll

O E C D GER VARJE år ut statistik
rapporten "Education at a glance". Ur
innehållet för 1998 års rapport kan
nämnas att:
- Sverige jämfört med övriga
OECDländer har en av de högsta
andelarna
av
högskoleutbildade
bland befolkningen i åldern 25-64 år.
Endast Kanada och USA har högre
andel högskoleutbildade.
- I slutet av 1990-talet kommer anta
let utexaminerade från högre utbild
ningar att öka kraftigt. Tack vare
utbyggnaden av högskolan kommer
sjuttitalisterna att bli den mest välut
bildade generationen i sverige.

KTH-nytt 3/99
... sedan är det naturligtvis en öppen
fråga om ökat intag så pass automa
tiskt leder till ökad examination. Sär
skilt om resurserna inte ökar i samma
grad som antalet personer som ska
dela på dem.
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Vill du ha mer nördinriktade I
nyheter? Emissionen rekomen- ;
1
derar:
;
http:; ; slashdot.org/

1
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På grund av en plötslig brist på hän
givna följare har produktionen av
stora ledare härmed upphört

Klargörande

I F ö R R A numret rapporterade emis
sionen om ett nytt grundämne. Det
som inte riktigt framgick var att det
nya elementet har atomnummer 114.

Emissionen
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Sista sidan
Det ryktas att
... Man får komplex av z = x +iy
... PR hade intern kör: Christian hade
kiss på handen och ville skaka med
Maria.
... Misse hade boll i handen men mis
sade ändå!
...Uffe Kalla satte upp trasigt-lappar
på tolvans tre datorer bara för att
uppleva skadeglädje när folk måste
knalla upp till Q...
. ..Elin behöver inte den gamla för
hon har en ny.
...Ordf vill göra två flugor på smäl
len.
... Luka dricker inte Loka, han dricker
ramlösa.

... Det svider när man tar lakritsshots
genom näsan.
.. .ibland vet man inte om torsdag är
fredag eller fredag är torsdag .
... det är kul att lyssna på ompa-ompa
(bolibompa?) särskilt om det slås
sönder ett handfat samtidigt.
... vi måste ha lite grisar också med .
...Trollet kommer att emigrera.
... Vissa tycker att Vraqueskaendare
kan ta hand om "nya" elektronOllan i
Kista .
... Petter har strippartalang.
...e98-or försöker låna glass på 7-11,
endast för fotografering.
... Åke går på något festligt

... Det ryktas aldrig nå't om mej!

. .. H&M' s modeller är flintis!

... Andreas är för oteknisk för att
klara av mynträknaren.

...fem derivator är fler än fyra inte
graler.

... Konglig Anna är kär i GP

... om tryckfelsnisse från Manpower.

... Att de 2 sötaste tjejerna på elektro
har LÅNGT brunt hår!

Adressändring
Elin Ankarbäck 08-55623449

Öfvrigs hemsida:
www.e.kth.se/~e98_ean/oefvrig.html

Fototävling
Missa inte årets stora Fototävling!
Tema: Quarnevalen
Sista inlämningsdatum: 20 maj
De vinnande bidragen väljs ut av en
jury bestående av ett antal celebrite
ter. Bidragen kan antingen lämnas in
på kårexpeditionen eller e-postas till
kultur@ths.se
Med vänlig hälsning fotoklubben.

,l

DagenslT 990428:
IT är lösningen, men problemet sak
as. Då får man skaffa sig ett pro
lem. Och då anlitar man en konsult."

Werner Schneider,
Uppsala universitet.

Jobbigt
Hungrig teknolog sökes, för snabbt
och enkelt jobb, mot GRATIS MID
DAG. Möt mig i hamnen vid midnatt
medtag hagelbössa.
Skärgårdens fisk och sport söker
nätkonsulter och surfinstruktörer.
SL söker omgående signalbehand
lingsmedarbetare för att ersätta nuva
rande personal. Avslutade kurser
inget krav.
Vårdpersonal sökes för bekämp
ning av snabbspridande virus och
rehabilitering vid systemkraschfrus
tration.
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Kemist med goda etanolkunskaper
sökes för internt arbete på partikansli.
Tvätteri söker ekonomiansvarig.
Ersättning i fickpengar.
Skattemyndigheten
nyanställer
skattsökare med dykarcertifikat.
Heltidsarbetande civ ing söker
kvinnor för arbete inom hemmet t ex
tvätt, städning och matlagning. Gott
utseende en merit.

per
på
sökande:
beredskap,
handlingskraft samt krisvana.
Frivilliga sökes till krympande
bataljon, god ersättning i form av för
läning nära medelhavet, vid fram
gång, skicka ansökan snarast till
fightnow@*******. ***
Representativ ung teknolog sökes
för livstidsanställning. Ersättning
enligt tradition kvinna + halvt kunga
rike. Villkoren kan ej ändras.

Pastoratförbundet söker extraper
sonal inför tusenårsskiftet. Egenska-
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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 from sta rt

We give you the tools for professional development,
but you create your own future !
K o n t a kt a :
j e p p e .stro m b e c k @ a t I a s c o p c o . c o m
fred r i k . m o l I e r @ a t l a s c o p c o . c o m

