» På ABB får du inte sticka ut från mängden«

Vi vet en sotn stack ut hakan, tnen
kamouflerade den väl.
Det finns personer som fått möjligheten att få arbeta med det som intresserar dem mest. De lägger oftast
ner mycket energi på arbetet och utvecklar både verksamheten och sin egen kompetens. Därför är det
viktigt för oss att rätt person finns på rätt plats i en miljö där personliga ambitioner stimuleras av arbets

I

uppgifterna. Så om du är beredd att satsa helhjärtat hittar du möjligheterna på ABB. Vem vet, du kanske
är nästa person som sticker ut hakan?
Färgstarka individer? Hur skulle vi klara oss utan dem?

www.abb.se/academic
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Jag är fortfarande ingen expert på det
svenska språket, men . . .

bli
höst och runt om i stan hör
man folk beklaga sig över den
allt mer itagande blåsten. Visserligen
råkar det vara så att ihärdig vind
ingår i paketet som heter höst, men
den är en av de bidragande orsakerna
till att det är så trevligt att sitta inom
hus och kura med en bra bok eller
något annat bra sällskap. Men det var
inte riktigt det jag ville komma fram
till så jag släpper den tråden nu och
återgår till den förra:
När man så går där i blåsten så hör
man från olika håll och i från de mest
varierande personer: "Vilken j ...a
blåst!". Det är inte så konstigt med
tanke på att det nu blåser kraftigt men
formuleringen ... Det är inte bara i
detta sammanhang som ordet
används utan även i andra fall då
man vill uttrycka att det är mycket av
något.
Några exempel: "Det var så j...a
mycket folk där." eller "Jag är så j...t
trött.".
I fallet med blåsten kan ordvalet bero
på att man är väldigt irriterad på situ
ationen men är det verkligen nödvän
digt med en svordom? Nu menar jag
inte att man inte får svära om man är
förbannad på något eller någon.
DAGARNA HAR DE T BÖ RJAT
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Naturligtvis ska man få göra det, fast
det finns ju bättre sätt att lösa situatio
nen på... Vad jag menar är: borde inte
svordomar vara just svordomar och
inte
förstärkningar? Till förstärk
ningar kan man använda adverb eller
andra lämpliga ord.
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Marielle, che

Magnus Erixon
erixon,
570 34 43
Magnus Grönkvist
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070 - 493 67 78
Joar Jacobsson
91 97 36
e95_jja,
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kaj,
656 92 02
UlfKalla
e97_uka
Fredrik Lilieblad
600 27 92
e96_fli,
Jonas Linden
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Olof Lindqvist
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Roland Mattsson
e96_rma
Rickard Norström
e98_rno,
070 - 554 23 75
Johan Sjögren
604 78 21
e95_jsj,
Ulf Wallentin
e93_uwa,
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Hur lämnar man in
manus?

är
Emissionen
Elektro
sektionens tidning. Den finns
till för att täcka sektionens
verksamhet samt att förmedla
information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa 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 sh1lle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. 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 kommer 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 för ord
;,

Förändringens vindar
Nu är hösten här! Mörk, grå och ruskig. Det är i dessa tider det gäller
att se till så att du har roligt, annars kommer den gråa vardagen
att dränka dig i vemod och misär.

M

DET ÄR JU därför
som sektionen finns! ,
Under hösten kan
du t ex gå på någon av PR:s alla
kalas. Det finns även möjlighet
att åka till Norge den 6:e novem
ber och fira deras 80 års jubileum,
och att träffa finska elektroingen
jörerna på SIK-gasquen den 29:e
Skriv
november.
till
evordf@e.kth.se om du är intres
serad.
N

Elektro förändras

Till hösten 2000 kommer intaget
på Elektro att minska till 150
pers/ år. Detta kommer att inne
bära stora förändringar både för ... ta
utbildningen och sektionen. Det
som händer är att av de 300 platser
som Elektro nu har (varav ca 55 är i
Västerås)
kommer
use till att den
150 att flytelektroutbildning tas
till
Kista
och
som blir kvar
bli en ny
blir så bra som
IT-utbild
ning. Vad
möjligt"
vi nu måste
är
göra
dels att se till att den elektro
utbildning som blir kvar blir så bra

=====================:i

göra det innan
dess.
Ditt rykte som
civilingengör från
Elektro beror på
• hur bra den nya
utbildningen blir!

Ta bort
nOllegrupper!

Minskningen kom
mer också att inne
bära att vi måste
förändra
sektio
nen. Med färre
antal e-teknologer
måste vi minska
vare på byens ry / og alle man alle i räcke og rad ... antalet
funqtionärsplatser.
Orga
som möjligt, och dels se över sektionisationen
i
sin
helhet
behöver
också
nens organisation.
ses över, och det här är ett ypperligt
tillfälle. Även nOllningen måste för
Stormöte
För att alla ska få en chans att se hur ändras. Det kommer med 150
vår nya utbildning kommer att se ut nyantagna att vara omöjligt att
så ordnar vi tillsammans med Kansli behålla alla 24 nOllegrupper. Vill du
DEF (gamla EIT) ett "Stormöte" den att din nOllegrupp ska försvinna? Om
3:e november kl 16:15 i sal El. Då du är intresserad av att hjälpa till i
kommer förslaget på den omformade arbetet, hör av dig till styret@e.kth.se.
utbildningen att presenteras och det
kommer att vara fritt fram för diskussioner och åsikter. Missa inte den här
Petter Flodström
chansen att påverka! Det slutgiltiga
beslutet fattas den 1:a december och Ordförande Konglig Elektrosektionen
ska vi kunna påverka gäller det att
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Missa inte Storforum
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HAR TER M I N E NS första
ESN-möte varit och det
bådar gott, det intresse
ettorna visar inför studierelaterade
frågor. På mötet diskuterades främst
ettans kurser, och där var Algebran på
agendan, som alltid. Dock kom det
fram en bra åsikt om att ESN skulle
vara med och godkänna de föreläsare
som har de första kurserna i ettan.Det
skulle eventuellt minska chansen att
man blir avskräckt från vidare teknis
studier om vi redan på våren kunde
"gallra bort" de inte så entusiasme
rande föreläsarna.

dessa frågor. Då kunde de också stäl
las till rätt adress - de ansvariga. Där
för har vi bokat stormötet till
onsdagen den 3 november klockan
16.15 i El. Dit är alla välkomna för att
få ge sin syn och sina åsikter - de
behövs. Tag chansen och kom!

Funktionärer

På Studienämndsmötet valdes också
de två första funktionärerna bland
e99:orna. Dessa blev Patrik Burehäll,
som är ettans kontakt då det är dåligt
ljus i Ql, eller taskig luft i Sing-Sing
dvs studiesociala frågor, och Magnus
Mjörnå, som är den ni skall prata med
om ni vill starta kursnämnd i den
kurs ni läser.

Elektros framtid

På mötet diskuterades också Elektros
framtid, och då främst det utkast till
ny kursplan som gjorts. Många hade
bra åsikter, vilket fick mig att inse att
det borde hållas något forum för

Patrick Strang,
Studienämndsordförande

Q-kökets vara
eller inte vara,
det är er fråga.
T oL v ER I E T G öR Nu en sista satsning på Q-köket.
Skulle det vara så att vanskötseln av köket fortsätter så
kommer vi att vara tvungna att ta bort all matlagnings
materiel samt micron från Q-köket. Så snälla, diska efter
er och sno inte vår köksutrustning.

Tolveriet

Mac-salens
framtid
HuR LÄ N G E T ILL får E-Osquar I E-Osqulda uppleva
de underbara enknapparsmössen och fornminnes
tangenterna? Det ryktas från systemgruppens håll att
datorerna i Mac-salen sjunger på sista versen. Allmän
ovarsamhet med utrustningen och en märklig oför
måga att stänga fönstret efter sig har lett till att
maskinparken decimerats. Eftersom det råder inköps
stopp kan inte trasiga delar ersättas, utan måste
plundras från andra datorer.
Vi får väl helt enkelt lära oss att använda
FrameMaker?

den 3 november i sal E 11
5

Internationellt

ViceOrd
Internationalisera er! Under hösten kommer det att finnas flera
tillfällen att träffa våra vänner i Norge och Finland.

S

ÄR DÅ ÅTERIGEN somma
ren över och hösten är här. Jag
brukar alltid känna mig vemo
dig när detta faktum slår mig, men i
år är det inte så. Jag vet ju att efter den
här tentaperioden kommer kalasen
stå som spön i backen och de kommer
inte ebba ut förrän framåt omtenta
perioden i januari. PR verkar ha lad
dat rejält, kåren ser ut att ha ett kul
program och nOllestugorna avlöser
varandra. Men missa för allt i världen
inte de kalas där det finns tillfälle att
träffa norrmännen och finnarna!
Det är otroligt kul att festa med fin
narna och de är jätteglada när de få
träffa oss svenskar. I år kommer ett
gäng från SIK (finska elektro
sektionen) för att kalasa med oss i tol
van fredagen den 29:e oktober!
Å

Dessutom har vi ju våra grannar i
Norge som ordnar med kalas i Trond-

heim. Den 6:e november fyller deras
sektion 80 år och det kommer att bli
en hejdundrande fest! Tag chansen
och åk dit, det är det värt! Jag har
själv varit i Trondheim två gånger
tidigare och man känner sig jätteväl
kommen när man kommer dit. Det är
dessutom en vacker stad med ett tju
sigt läge vid Trondheimsfjorden.
Vill du vara med på SIK-gasquen
29:e oktober så skicka ett mejl till
evordj@e.kth.se.
Om du vill åka till Trondheim den
6:e november så skickar du ett mejl
till Åke Holmgren (e98_aho@e.kth.se)
så snart som möjligt.
Tack för mig,

Kenneth Sundström
halvledare

Osquars klagan
"There are demon-haunted Worlds, Realms af utter Darkness" -ISA Upanishad
När höststormen mot fönstret ven,
och labbarna var nya
Satt Osquar uti timme sen, att våndas
i sin lya.
Han önskade hans mattebok blev
överkörd utav ett lok.

När Osquar plockat boken opp, och
började att läsa
Gick rysningar genom hans kropp,
från tårna till hans näsa.
Det var ej bok av Pettersson, nej det
var Necronomicon.

Nu sitter Osquar, ganska dum, och
grunnar på sin blunder,
Och utanför hans Lappisrum går värl
den hastigt under.
Vi önskar Osquar varit klok, och vår
dat ömt sin mattebok.

Han slungade så boken bort, med
grova ord förbanna'n,
Och bad så till en bortglömd gud att
ge honom en annan.
Den bok som studsat mot hans dörr,
det var ej samma bok som förr.

Där stod hur Cthulhu, fruktansvärd,
som CSN har makten,
Hur TETbok svingad som ett svärd,
kan stoppa männ' skoslakten.
"Men Mattebok må svingas ej, ty då
blir för Demon galej."

Johan Sj
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Internationella Elektro
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Intresset för att läsa ett år av sin utbildning utomlands ökar alltmer.
Även intresset för Sverige och KTH blir allt större ute i världen.

I

58 internatio Några av dem var t ex med och sjöng hur kul (och nyttigt!) det kan vara att
nella studenter på Elektro för full hals under "sång på borggår förgylla sin tillvaro med en exotisk
och Data. Totalt finns det den", följde med på första pubrundan fransman, öva sin knaggliga spanska
mer än 400 på hela KTH! De flesta mm. Andra har börjat spela biljard eller något i den stilen. Bojan på kans
kommer från Frankrike, Spanien och nere i Tolvan. På det hela taget verkar liet låter hälsa att hon är jättenöjd
andra europeiska länder, men även de vara ett festglatt gäng som har med att fadderverksamheten börjat
från KTH:s partneruniversitet i Chile kommit hit. Häromveckan anordnade fungera på elektro, även fast det fort
och Singapore. De anlände redan i kårens internationella grupp tillsam farande finns mycket kvar som skulle
början av augusti och började sina mans med några av de franska stu kunna förbättras. Huvudsaken är i
studier med en superintensiv kurs i denterna en alldeles äkta fransk pub i alla fall att det händer något och att
svenska språket. Trots engelsk kurslit Tolvan där de serverade hemlagade de internationella studenterna får
teratur kan det vara bra att kunna läckerheter. Liknande internationella synas! Tanken är att den sociala verk
följa med någorlunda på föreläsning pubar hålls med varierande teman samheten i framtiden helt ska ligga
arna redan från börhos kåren och
jan.
Några
av
sektionerna, och
studenterna
har
det praktiska på
ankomsten
innan
kanslinivå.
läst lite förbere
Att vara fad
dande svenska, och
der
är
en
det finns redan nu
utmärkt chans för
ett par entusiaster
dig som funde
som talar nästintill
rar på att plugga
flytande!
att
utomlands
Vad som är trå
lära dig om ditt
kigt är dock att det
nya land, öva
inte verkar vara
språket eller bara
många som känner
få insikt i hur det
till att de finns. Ofta
är att vara utby
ser man dem i grup
tesstudent. Även
per med andra En del av årets skörd av utbytesstudenter
för andra som vill
utbytesstudenter.
pigga upp varda
De säger själva att de tycker det kan varannan måndag under hela hösten i gen, få lite andra perspektiv på sig
vara svårt att få kontakt med Tolvan. Nästa pub, 25/10, blir på själv eller knyta kontakter ute i stora
svenskar. Hemvändande studenter temat Tyskland. Dit är självklart alla världen är det en mycket bra chans.
från tidigare år har sagt att det de sak mycket välkomna. Information om Framförallt vill utbytesstudenterna
nade mest under sitt utbytesår var detta och allt annat kul kan man hitta lära känna Sverige och svenskar - det
kontakten med inhemska studenter. på kårens hemsida under ISS, Interna var ju därför de kom hit. Och visst är
Det är ju synd, då de flesta kom hit tional Students Service. Där kan man vi otroligt trevliga och skojiga, det
just för att lära känna Sverige och oss även anmäla sig till att vara fadder kan vi väl inte låta dem gå miste om?!
underbara svenskar. Därför har vi eller allmän kompis. Till våren kom
Text: Anna Uddhammar,
från sektionens och kårens sida för mer det nämligen en ny grupp stu
sökt få igång lite fler aktiviteter kring denter som behöver någon som ka
e98_aud, Int. sekreterare
våra utbytesstudenter. Detta för att hjälpa dem tillrätta i tillvaron. De är
försöka integrera dem i studentlivet viktigt att vi får dem att känna sig väl
och ge dem en chans att bli en del av komna, både för deras egen el,
sektionen. Vi har insett vilken fantas KTH:s och vårt eget rykte ute i st
tisk resurs dessa studenter är, både världen.
Mer info hittar du på:
De utbytesstudenter som så öns at
språkligt och kulturellt.
http://www.ths.kth.se/bli_fadder/
Ett första steg var att försöka enga har i år fått sig en alldeles egen fad
gera dem en del under mottagningen. der. Tack alla ni faddrar som insett samt:http://www.ths.kth.se/iss/
ÅR HAR VI HELA

7

'Efef(trosel(tionens Program2{åd
liäfsar ettan
vä{f(pmen ocli uppvisar liär:
J{östeflS :Jantastisl(a irrprogram,
för he[a sefctionen:

26 Okfo6er
rrentapu6: rra en ö[ medpo[arna i rro[van,
e[[er rocl(a [oss ti[[ röjigt disco
29 Ol(to6er
SI'l(-gasque: Partaja [oss med Pel(fca från :Jin[ancf.
9{ågon gång under 'J{pvem6er
Jiöstfest: 'En maskgrad med
Medincinsl(a :Föreningen.
4 'lJecem6er
Lussepre: Lucia, fastföre.
Missa inte 'E[el(tros Pepparl(ak§hustävfing.
Af'l):J{: Pau[�

achaka
achaka
a
a
achaka
Att det enkla är det geniala råder det knappast något tvivel om.
Nu skriver vi inte oförglömliga refränger. Istället utvecklar och konstruerar vi elektroniska
system , bland annat för film-, mobiltelefoni- och rymdindustrin.
Även om projekten är komplicerade gör vi de tekniska lösningarna så enkla vi kan.
Vil ket i n nebär kortare utveckli ngstider, större d riftsäkerhet och m indre u nderhål l .
V i jobbar också otraditionellt. Istället för att utföra arbetet hos våra kunder, gör v i ofta
jobbet hos oss, vilket ger dig flera fördelar. Du behöver inte köpa den tekniska utrustning
som krävs. Du slipper krävande ad ministration. Och du får ingenjörer som känner
varandra och kan samarbeta.
Vill du veta mer om vårt sätt att arbeta har du tre möjligheter. Besök Armada-mässa�
�
på KTH 1 7 - 1 8 novem ber. Möt oss på www.tritech .se. Eller ring 0 8 - 5 8 7 9 3 5 30/
�
Vill du arbeta hos oss har vi två krav. Att du är ingenjör och att du förstår storhet�n
\
bakom en melod; som ogachaka.

� trit\e ch
\

Vi tror på enkla lösningar

Potentiella vraque

Elektros glada
funktionärer
Det finns en hel massa folk som hjälper till och gör elektrosektionen till vad den är.
Vilka då? Emissionen har hela listan!
Styret

Källeriet

Styret är de som ansvarar för sektionen och alla dess tillgångar.
Ser till att saker och ting sköts helt enkelt.
De som sitter i styret är:

Kläggbollar, kolaremmar, Billypizzor och kondomer, källeriet
sköter ruljansen i tolvan. Ingen elektriker kommer svälta så
länge de finns.
Bullmånglarna heter:

Petter Flodström
Kenneth Sundström
Lisa Euren
Alexandra Bergman
Marielle Mähl
Jessica Hallonquist
Torbjörn Abrahamsson
Erik Gunnheden
Patrick Strang
Elin Ankarbäck
Petter Larsson
Edward Wallqvist

Ordförande
vOrdförande
Sekreterare
Kassör
Che
12C
Källarmästare
Klubbmästare
SNO
Öfvrig
AMSE
StuRe

Tolveriet
Tolveriet tar hand om tolvan och dess inventarier. Vattnar
blommorna, matar fiskarna, fixar med kopiatorn och ser till att
det är allmänt trevligt i tolvan.
Det glada gänget är:
Tvrtko Crnkovic-Dodig
Sebastian Ritter
Gabriel Waaranperä
Christina Strömbäck
Ulf Kalla (Uffepuffe)
Michael Redmond
Peter Strömbäck
Camilla Bernadt
Ulla Alsam
Cecilia Nylander
Mats Westerlund
Per Lindblom
Magnus Grönkvist
Marcus Svedman
Jenny Wandel
Andreas Cornale

vice 12C
Tanqbartender,Källarnisse
Tanqbartender, Tiltad
Tolverinissa
Tolverinisse
Tolverinisse
Tolverinisse
Glädjeflicka
Glädjeflicka
Glädjeflicka
Hoftorsk
Hoftorsk
Hoftorsk
Pornographskötare
Ko-Pia
Ko-Pia

John Grundbäck
Michael Redmond
Fredrik Neiderud
Magnus Jansson
Jan Gugala
Jenny Wandel
Reine Vaerlien
Adam Makrona
Camilla Edberg

vice Källarmästare
Cigarettflicka
Ploppomateur
Källarnisse
Källarnisse
Källarnissa
Källarnisse
Källarnisse
Paj-Pia

PR

PR är sektionens festfixare, De kan både fint, fixa trerättersmid
dagar och sälja billig öl på tentapubarna.
Partydjuren är:
Diana Du Rietz
Elin Ankarbäck
Fredrik Rhodin
Åke Holmgren
Anders Tillven
Christian Henriksson

Klubbmästare
Partypingla
Festprisse
Festprisse
Festprisse
Festprisse

ESN
Har d u synpunkter på undervisningen, eller på lokalen där
undervisningen hålls ? Då är ESNfunktionärerna precis rätt folk
att vända sig till. De tar hand om alla frågor som rör studierna,
bra va ?
De tappra krigarna är:
Gustaf Westerlund
Camilla Edberg
Mikael Andersson
Ulf Kalla (Uffepuffe)
Magnus Mjörnå
Carola Svenningsson
Joar Jakobsson
Beengt Ållebrand
Anna Roth

vSNO, Elvis(p)
sekr ESN
Knorr
Kock ESN
ÅSA l :an
IS-Nissa
TRIIS OSV
TRIIS ELE
TRIIS EKC

ennssmnen
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Daniel Appelö
Caroline Edenholm
Stefan Kinnestrand
Elin Dahlgren
Monika Slusarzcyk
Ulrika Söderström
Patrik Burehäll
Måns Erlandsson

TRIIS fysik
TRIIS fysik suppl
TRIIS IT
TRIIS T ET
kock ESN
Lillsture
ÅKE 1:an
ÅKE 2:an

Elogen
Elektros spexgrupp heter Elogen. Vartannat år sätter de upp ett
spex som hittintills alltid blivit stor succe.
De som basar över elogen är:
Directries
Vice Directries
Ekonomichef

Maria Torpo
Petra Barkeby
Anna Hammarwall

Emissionen
Om d u läser det här vet d u antagligen redan vad Emissionen är,
om inte så ta en titt på framsidan och tänk till. Men vilka som
sätter ihop tidningen, det vet d u kanske inte.
Det gör nämligen:
Alexandra Bergman
Camilla Bernadt
Fredrik Arnerup
Magnus Erixon
Magnus Grönkvist
Joar Jacobsson
Rasmus Kaj
Ulf Kalla
Jonas Linden
Olof Lindqvist
Roland Mattsson
Rickard Norström
Johan Sjögren
Ulf Wallentin

Emitteuse
Emitteuse
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur
Emitteur

Z

Övrigt löst folque
Det finns en massa funktionärer som inte riktigt passar in under
ovanstående kategorier. Det betyder inte på något sät t att de är
mind re d uktiga, för det är de verkligen inte.
De flitiga individerna är:
Erik Gunnheden
Fredrik Rhodin
Pontus Hagström
David Möller
Dan Mehlqvist
Fredrik Neiderud
Anna Uddhammar
Caroline Lundström
Patrik Dalen
Niklas Johansson
Camilla Hjertner
Kim Kobbler
Björn Guillemaut
Magnus Schiöld
Ville Lumeriko
Magnus Grönkvist
Rickard Norström
Sebastian Tarkowski
Klas Johansson
Åsa Lindström
Louise Jaliljan

Musikborgarråd
Strängare
Idrottsledare
vice Idrottsledare
Infoman
Pundare
Intsekt
vice Intsekt
CaraKarl
Hjultomte
Kulturattache
Kulturattache
Playboy
Playboy
Playboy
Porträtteur
Porträtteur
Frequensnormal
ÖSK
Pundare
vice Pundare

Valberedningen

I december så kommer den här listan ändras om, för då väljs det
nämligen nya funktionärer. Valberedningen ser till att den här
listan blir minst lika späckad nästa år som den är i år. Hjälp dem
att fylla den.
Prata med :
Michael Redmond
Jenny Roos
Malin Jonsson
Laura Enflo
Carina Matsåker
Susanne Celper
Jonathan Nisell

Moby Dick
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Elektros organ beslutar

Sektionsmöte
Att använda sina demokratiska rättigheter

N

u

o E T första SM:et för
läsåret avverkats. I vanlig
ordning var det bra med
folk på det första mötet. Många ettor
HAR

till höger och vänster. Det hela slutade
med Maximilian Hermelin och
nämnde Sebastian som rösträknare.
Efter det att mötets behöriga utly
sande och liknande byråkrati avkla
rats kom vi in på väsentligheterna.

Samme Thord använde sig senare
av en overheadprojektor för att göra
ett bildspel, till musik.

Motioner

Som sagt hade en del motioner
inkommit, inte mindre än sex stycken.
Emissionen yrkade på att det skulle få

Vem beställde en ubåt???
hade sökt sig till tolvan för att utöva
sin demokratiska rätt att rösta igenom
motioner. Det hade motionerats gan
ska bra, ELIN borde vara stolt, även
om inga spadpoäng delas ut för
denna typ av motion. Två rösträknare
och tillika justeringsmän skulle utses.
Sebastian Tarkowski började föreslå

Och så kommer det en ångbåt. . .

12

Fem m yror är fler än två teknologer
Vad skall den rutiga lampan betyda.
En våg av förslag kom in som alla
gick igenom en cupliknande utslags
tävling vilken slutade med "nu är det
sådär mycket med regler och paragra
fer igen" som segrare. När den viktiga
frågan var ur världen kunde vi gå loss
på annat.
Alla bordlagda revisioner bordla
des igen med en smäll med hamma
ren. T hord Schibler tyckte att hans
bokföring hade passerat preskribe
ringstiden. Ingen annan tyckte det.

Bildspel med overheadprojektor

Nöjd Magnus???
finnas ett och ett halvt basbelopp i lik
vida medel vid bokslutet. Sedan häv
dade Elo(r) att de blivit lovade en
back mellanöl vid sitt bildande 1979.
Undertecknad (den andre) ville ha ett
spår från tolvan till Q, norrmännen
har ju spår utanför sin skola. Bacchi
orden tyckte att bullvagnen skulle

Vi tar den här R2-enheten. . .

.-..:�-.,� z
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INGEN GÖR DET, FÖRUTOM DE
FLESTA

ESN:s motion föll på snöret då sty
ret ansåg att sektionen är under en
nära annalkande omorganisation.
Därför ville de skjuta beslutet på
framtiden.

Text: Erik Gunnheden
Musik: någon annan
Melodi: Dansa i neon

Panananana panananana
Panananana panananana
Jag sitter sista kvällen
Försöker komma på
Utan mening utan mål
Vad blir z2
Men när natten vaknar
Tänds ett sista hopp igen
Och det svar jag saknat
Det dyker upp, helt lätt
Ref
För jag ska skriva av hemtal
Jag ska stjäla kod i NUMME
Jag ska fabricera siffror
i en termolab
För jag ska skriva av hemtal
Jag ska surfa runt i Public
Jag ska svamla vilt om ingenting
För assen min

Alternativ pastabehandling
sluta sina dagar brinnande ner för
Osquars backe. Elogen ville ändra
mandatperioden får Direktören samt
ändra titeln till Directeur I Directris
beroende på vem som sitter som chef
för tillfället. ESN motionerade för att
PromgramAnsvarig Student (PAS)
skulle ersätta vSNO i ESN.
En del motioner gick igenom, andra
inte. Bacchi ordens motion bedömdes
som olämplig p.g.a. att brinnande
vagnar i Osquars backe inte skulle ses

Pananananaaaaa pananananaaaaaa
Pananananaaahaha pananananaaaa
Jag sitter framför datorn
V ad är det nu för fel
Jag är inte riktigt klar
Ännu en gång
Jag skall redovisa
I morgon klockan 3
Och den kod jag saknat
mmmmmmm
Den dyker upp helt lätt
Ref
För jag ska skriva av hemtal
Jag ska stjäla kod i NUMME
Jag ska fabricera siffror
I en termolab
För jag ska skriva av hemtal
Jag ska surfa runt i Public
Jag ska svamla vilt om ingenting
För assen min

Jag skall surfa runt i Public
med blida ögon av ordningsmakten.
Min egen spårmotion föll på dåligt
genomtänkt ekonomisk planering.
Att Ulf Kalla borde kunna inskaffa
nödvändiga bygglov var det däremot
ingen som motsatte sig. Dessutom
ansågs att Leif Olsson inte är pas
sande som lok då hastighetsbegräns
ningen på campus är ett problem.
Han är inte känd för att hålla
30 km / h.

Känner ni BO- talets vindar

Emissionens motion däremot gick
rakt igenom utan en enda synpunkt.

Bärs
Elo(r) saknade som sagt sin ölback.
Magnus Almqvist yrkade på att den
skulle betalas ut med ränta. En back
mellanöl 1979 bestod ju dessutom av
25 flaskor. 20 backar hade herr Alm
qvist räknat ut att det skulle bli. Han
fick som han ville, nästan. Efter för
slag av Gustaf Westerlund beslutades
det att de 20 backarna skulle delas ut
var 20:e år, alltså över 400 år. Magnus
kommer nog inte få så många öl! Den
första backen öl delades dock ut på
mötet. En back svartvinbärsöl. Anta
let uppgick till 16, men det var
starköl, antalet alkoholmolekyler bör
alltså överensstämma.
Maria Torpo hade inga större pro
blem att få igenom Elogens motion.
Allt var över på hyfsad tid. Inte helt
vanligt när motionantalet överstiger
två. Musikborgarrådet, Erik Gunnhe
den framförde ett bedårande opus.
Helt a capella, då behövliga gitarr
kunskaper inte hade införskaffats.
Något sena bjöd PR på pasta med
guck till det facila priset 15 spänn, det
är ju svårt att koka pasta.

Fredrik & Rickard
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En visit på TET

Teoretisk Elektroteknik
I en ny artikelserie skall Emissionen presentera institutionerna på KTH.
Målet är att visa upp den forskning som bedrivs och vilka fördjupningskurser,
exjobb m m som erbjuds oss teknologer. Första besöket gjorde vi hos TET.

V

K O M T I LL
institutionen
precis i tid för dagens brain
stormmöte, fikapausen. Väl där
bad vi professor Staffan Ström berätta om
vad institutionen arbetar med .
Generellt vad gör TET? De två
största områdena är antenner och
inversa problem. Dessutom har vi
nyligen tagit upp problem inom
optisk kommunikation. Forskningen
är inriktad på både direkta och
inversa problem. Direkta problem är
att räkna på elektromagnetiska fält i
kända miljöer, exempelvis "för att få
den här styrkan på signalen vid mot
tagaren, hur mycket behöver sända
ren skicka ut?" Vid inversa problem
vet man vad som har sänts ut och vad
som mottagits men vill ha reda på
vad som hände signalen under vägen.
Av direkta och inversa problem är
inversa vanligast, ofta är de design
problem vilka skall lösas efter kända
specifikationer.
I

medan man kör genom Klarabergs
tunneln, hjälpt till att ta fram Allgons
små spiralantenner samt forskat på
hur människans hjärna påverkas av
strålning från mobiltelefoner. Läser
man fördjupningsblocket så leder det
oftast till att man får exjobb.

Efter Staffans ord så vände vi oss till
Peter Fucks, som är föreläsare i kursen
Elktretsteknik för El, och bad honom säga
några ord om den kursen.

Peter Fucks om Elkretsen

Kursen är krävande men inte så svår
som alla säger. Det är E-teknologens
första kontakt med elektronik, och
skall fungera som en sorts utjäm-

Viktig forskning

Viktig forskning som bedrivs just nu
är bland annat inom antennområdet.
Antenner finns överallt - på ett trafik
flygplan finns exempelvis ca 35 anten
ner. Idag finns det en stor efterfrågan
på arbetsmarknaden av ingenjörer
med antennkunskap, en undersök
ning gjord av institutionen visar att
bara i Stockholmsområdet finns
behov av ett femtiotal ingenjörer. För
att skaffa sig just den kompetensen
erbjuder institutionen ett fördjup
ningsblock kallat Elektomagnetisk
fältteori. Blocket innehåller två kurser,
vågutbredningsteori och antennteori.
Antennterorin kan läsas separat
medan vågutbredningen bygger på
en valbar kurs i fyran, Fältteori.
Institutionen brukar ha cirka 10
exjobbare per år. Ofta är exjobben
kopplade till företag. Tidigare exjob
bare har bland annat sett till så att
man nu kan prata i mobiltelefon
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Peter Fucks på taket av Q
ningskurs eftersom alla har olika för
kunskaper. För den ovane kan kursen
vara en chockartad upplevelse, därför
rekommenderar jag att man jobbar
igenom häftet med grundläggande
Ellära innan kursstart. Under kursens
gång kan man sedan delta i de frivil
liga laborationerna där man kan

"leka" sig fram till ökad förståelse om
elektriska kretsar. Nytt för i år är att
en exempelsamling med ett hundratal
praktiska problem liknande de tal
som ges på tentan kommer att finnas
för försäljning.

Under fikapausens gång fick vi även till
fälle att prata med ett par forskare om vad
de jobbar med för tillfället.

Lars Jonsson och Mikhail
Popov - Inversa problem

Lars jobbar med att ta fram teorin för
hur man skall kunna se under ytan på
ett objekt. Genom att analysera vad
som kommer tillbaka om man skickar
in en puls i ett föremål kan man få
reda på inte bara om det ligger något
under ytan utan också vad det är och
vad det består av. Iden är att man
skall kunna använda metoden när
man t ex letar efter olja, "tittar" under
vattenytan eller för undersökningar
av människokroppen.
Mikhail Popov är från St. Peters
burgs Elektrotekniska universitet och
gästforskar nu på KTH. Under det
senaste året har han arbetat med
inversa problem men till skillnad från
Lars ser han mera till helheten och ej
enbart teorin. Mikhail undersöker hur
strömmen i blixtrarna fördelar sig
genom att mäta på de elektromagne
tiska fälten runt blixten när den slår
ned. Med hjälp av algoritmer försöker
han sedan ta reda på var moln-till
molnblixtarna är lokaliserade, deras
egenskaper och parametrar.

Sailing He - DWDM

Inom området optisk kommunikation
arbetar Sailing He och medarbetare
med beräkningsmetoder för utbred
ningen av ljus i s k "photonic crys
tals". Sailing He har vidare tagit upp
ett projekt inom DWDM. Oense
Wavelength Division Multiplexing/
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Single Mode Optical Fiber

WDM Receiver

l
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Schema över DWDM-systemet.
Demultiplexing är ett nyckelelement
inom optisk överföring av signaler.
Systemet går ut på att genom en enda
optisk fiber kunna överföra flera sig
naler på olika våglängder. Det hela
kan liknas vid en elektrisk multi
plexer fast med ljus. Tekniken kom
mer bland annat att användas till att
förbättra data- och teleöverföringen
över Atlanten.

Antennforskning

1

Henrik Holter och Patrik Persson är
båda E92:or och doktorander vid
institutionen. Som doktorand bedri
ver man forskning, men man hjälper
även instutitionen genom att under
visa, t ex som övningsasse.
Henrik forskar om bredbandiga
gruppantenner som fungerar för alla
frekvenser mellan 1 GHz till 6 GHz.
En gruppantenn är en stor antenn
som består av tusentals antennele
ment vilka skall fungera tillsammans.
Det Henrik gör är att utveckla nume
riska metoder för att analysera hur
antennelementen påverkar varandra.
Just nu är han inkopplad på ett pro
jekt där de bygger en jättelik antenn i
Holland som är en kvadratkilometer
stor och innehåller tio miljoner
antennelement(!). Antennen är tänkt
att fungera som en jättelik mottagare
för radioastronomi, med vars hjälp
man skall kartlägga universum. Pro
jektet är internationellt, förutom
Sverige och Holland deltar även Kina
och USA. Detta har gjort det möjligt
för Henrik att forska på ett Ameri
kanskt universitet och han säger att
det finns goda möjligheter för
utlandsvistelse när det gäller antenn
forskning.
Patrick jobbar med konforma
antenner, dvs antenner som byggs
som en integrerad del av en yta. Till
exempel kan man istället för att hänga
upp en basstation för mobiltelefoni

ovanpå en lyktstolpe eller ett hustak
få antennen att ligga runt lyktstolpen
eller skorstenen. Även Patrick sysslar
med numeriska beräkningarna och
han samarbetar mycket med Ericsson
Microwave i Mölndal. Patrick påpe
kar att Sverige är ett land med speci
listkunskaper inom antennområdet
och som exempel nämner han att All
gon har 40% av världsmarknaden
inom mobiltelefonantenner.
En annan doktorand är Björn Thors
som började 1998 efter att ha studerat
fysik vid Uppsala universitet. Han
arbetar med att ta reda på hur en sig
nal som träffar en antenn sprids. Hur
vågorna studsar ut kan vara ett pro
blem då flera element sitter i grupp
och då påverkar varandra. Även mili
tären drar nytta av hans forskning då
det är viktigt att veta hur lätt fienden
kan upptäcka en av ens egna anten
ner.

Z

på 4-5 cm till en noggranhet på en
halv centimeter. Själva mätningarna
utförs på KS och sedan tar Martin
hand om de omfattande beräkning
arna. Det stora problemet med att
mäta på det alstrade fältet är att det är
i storleksordningen pT (pico Tesla),
det vill säga omkring 100 miljoner
gånger svagare än det jordmagnetiska
fältet. Man måste därför göra mät'"'
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En hjärna, cirklarna är mätpunkter
ningarna i ett avstört rum med
mycket känsliga instrument. För att få
det hela att fungera kyler man ned
hela apparaturen med flytande
helium till en temperatur av bara
några Kelvin, vilket gör mätningarna
mycket dyra.

Fortsättningskurs

Bakre raden fr v: Martin, Henrik och
Lars. Främre fr v. Patrik och Björn

Epilepsiforskning

Martin Norgren arbetar i ett projekt
tillsammans med Karolinska Sjukhu
set som går ut på att försöka hitta epi
lepsicentrum i hjärnan på en patient.
Detta centrum är en strömkälla vilken
ger upphov till ett magnetfält. Genom
att mäta fältet kan man ta reda på var
centrumet finns för att sedan kunna
operera bort det. Arbetet har hållit på
i tre år och har hittils bara utförts på
modeller av den mänskliga hjärnan
men har gett mycket goda resultat.
Man har gått från att kunna
bestämma läget med en noggrannhet

Utöver forskningen är även Martin
ansvarig för den första av fortsätt
ningskurserna som T ET erbjuder,
Elektromagnetisk fältteori (2H 1250).
Kursen behandlar bl a multipolut
vecklingar,
generaliseringar
av
beteckningarna monopol och dipol,
utbredning i vågledare samt hur fält
reagerar med materia. Kursen är en
inspark till fördjupningskurserna
vågutbredning och antennteori, men
det är inte ett krav att läsa den för att
få läsa fördjupningskurserna. Dock
rekommenderas den varmt från insti
tutionens sida om man skall studera
vidare inom T ET. Det brukar vara 1015 elever som läser den per år och stu
dierna och föreläsningarna äger rum
uppe på institutionen. Detta ger ett
nära samband mellan forskarna och
Teknologerna, då man vistas i samma
lokaler.

Text & Foto: Camilla Bernadt
& Magnus Grönkvist
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Sätt inte eld på servisen!

Treans Fest
They're heee-ere. . .

O

O C H Osquldas liv
har börjat återgå till det nor
mala, efter att Den Schlem
mige Inkräktaren, nOllan, åter har
förpassats till glömskans mörker. Men
sakta blir de varse att allt inte är rik
tigt som det var. Främmande ansikten
har börjat synas på treans föreläs
ningar, ansikten som vid en hastig
blick tycks tillhöra Osquar och
Osqulda, men som vid närmare
granskning visar sig vara helt okända.
Varken Osquar eller Osqulda har
något minne av att ha träffat någon av
dessa Främlingar tidigare! De ses allt
oftare stående i små grupper talande
med varandra, för att omedelbart
tystna och plira misstänksamt då
Osquar närmar sig. Och om de någon
gång talar med Osquar eller Osqulda
är det för att fråga om vägen till Tol
van eller ST EX. Och detta ska före
ställa Osquar i Trean!
Kan det vara så illa att några nOllan
undkommit DKS genom att gömma
sig bland Osquar? Inför denna hem
ska möjlighet fanns bara en sak att
göra: Kommitten för Gasquediscipli
nens Bevarande, KGB, kopplades in.
En tids noggranna efterforskningar
följde. De Misstänkta observerades
noga. Rikets allra djupaste arkiv
genomsöktes efter referenser till lik
nande händelser. B-filmer från 50talet om invasioner från rymden
genomleds. Medier och präster tillfrå
gades.Öl dracks.
Så kom genombrottet! I ett gammalt
nummer av Emissionen från Fornti
den fanns en liknande invasion av
okända Treor omnämnd. Enligt säg
nen skulle dessa ha visat sig vara från
Waest-Eraaz, ett fjärran land i Väster,
vilkets innevånare visade sig vara inte
bara fredliga, utan även lika goda
Osquar och Osqulda som Konglig
Hufvudstadens egna. Sägnen visste
vidare att berätta hur innevånarna i
Waest-Eraaz drabbades av en perio
diskt återkommande katastrof kallad
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SQUARS

"60 poäng", vilken tvingade de bästa
av landets innevånare att fly österut.
Slutligen hostade sägnen ur sig att
det fanns ett Test, som kunde avgöra
huruvida en individ verkligen var
från Waest-Eraaz eller ej. Detta Test
skulle finnas inhugget på en runsten,
vilken i tidernas begynnelse begravts
i korsningen mellan Drottning Kristi
nas väg och Brinellvägen.

Fyllda av sympati för de hemlösa
och nyanlända vännerna beslöt Kom
mitten för Gasquedisciplinens Beva
rande att dessa skulle välkomnas på
Osquars vis, och fås att känna sig som
hemma. Om de klarade Testet, givet
vis. Om inte, skulle vissa ... Åtgärder
komma att vidtagas.
Runstenen grävdes upp. Testet för
bereddes. Planer smiddes. Tiden gick.
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Så korn den ödesdigra dagen. De
Misstänkta hade på ett listigt sätt
samlats i Tolvan på kvällen, för att
genomgå Testet och antingen välkom
nas som likar medelst Stilfull Gasque,
eller drabbas av Osquars vedergäll
ning.
Redan i dörren utfördes en liten
Anti-nOllan-kontroll. De Misstänktas
förtrogenhet med Fouriertransforrner
kontrollerades, och bedömdes vara

god. En suck av lättnad drogs. De
Misstänkta var i alla fall Teknologer!
Återstod att se huruvida dessa verkli
gen var från Waest-Eraaz (eller "Väs
terås" som De Misstänkta sade då de
tillfrågades). För säkerhets skull för
sågs dock varje Misstänkt med en
betrodd övervakare, och med denna
lilla försiktighetsåtgärd kunde Gas
quen njutas som en Gasque bör.
Det minglades! Det pratades! Det
dracks välkomstdrink! Slutligen satts
det till bords. En delikat förrätt bestå
ende av skorpa och tulpan avnjöts,
och en närande och aptitlig huvudrätt
serverades. En av De Misstänkta

lättade upp stämningen genom att
sjunga om en alldeles uuuuuunderbar
morgon.
Middagen fortsatte i godan ro, spo
radiskt avbruten av sjungande och
skålande. Lite diskret genomfördes
även Testet: en visa på ett okänt tung
omål, vilkens refräng ska ha präglats
in i Västeråsarna sedan barnsben. Tes
tet lyckades! Polska visor genljöd i
lokalen! V ästeråsarna har anlänt...
Var hälsade, Västeråsare! Osquar
och Osqulda välkomnar er.
Resten av kvällen passerade i bro
derskapets och vänskapens tecken.
Middagen avslutades under ivrigt
skålande och sjungande, och två
Osqulda förärade de närvarande ett
ljuvligt uppträdande. Kaffe avnjöts,
och punsch inmundigades. Efter mid
dagen ägnades tid åt att bekanta sig
med varandra: de Osquar och
Osqulda som satt omtanken om sek-

-
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tionen högre än sin egen bekvämlig
het genom att närvara fick lära sig
åtskilligt om Västerås. Det visade sig
att Västeråsarna har ett rikt kulturarv,
både vad gäller sånger och anekdoter
om lärare. Om någon vill bekanta sig
med en Västeråsare går det alldeles
utmärkt att be vederbörande berätta
om "Max", "Pjotr" eller "John".
Kvällen ägnades åt att stärka ban
den mellan Osquar och Osqulda från
både Öst och Väst, och V ästeråsarna
visade sig sannerligen vara Osquars
like vad gäller Gasquedisciplin. Åh,
vilken fest!
Osquar och Osqulda i Trean kan
åter gå på sina föreläsningar, trygga i
vetskapen att de nyanlända Västerå
sarna är våra vänner, och inte utgör

något hot mot Gasquedisciplinen.
Men Västeråsarna kommer fortfa
rande att behöva hjälp ibland, speci
ellt med att hitta mer obskyra hörn av
Teknis. Ge dem denna hjälp, och prata
gärna med dem om Västerås. För
denna kunskap kan bli värdefull, spe
ciellt för Osquar i Fyran. Ni förstår, på
runstenen fanns inte bara Testet. Där
fanns även en Profetia, som sade att
många av Osquar kan tvingas vall
färda till Västerås heliga plats, Finns
lätten, för att där genomgå ceremonin
Västerås
"Anställningsintervju"
stora tempel, "ABB".
Då kan kännedom om Västerås
vara av stor betydelse, och det kan
man bara få genom att umgås mycket
med våra nya vänner: Västeråsarna.

Text: Johan Sj
Bild: Fredrik Arnerup
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Fest/Teknik

'Vi{{ du läsa om 'l\{,O{legasquen
ocli mottagningen?
Missa inte '])oqumentären 1999!
I en 'Tolva nära dig...

Ku ngen kom mer.

Kom mer Du?

Kårh usi nvi g n i n g
29/3 0 oktober

Två dagar ingen vill missa!

invigning@ths.kth.se

www.e.kth.se/-e94_tsc/WWW/au/invigning
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Internet? Bah ! !

.
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The truth is out there ? Yeah, right. . .

H ÄR O C H F Ö R S Ö K E R
Låter detta fullständigt befängt? Eh... ske inte Matrix så där helt lyckad att
använda Internet till något så Okej då. Men du skulle se vilka para- gå och se! Kom så hem och vittjade
videon, i hopp om att kunna koppla
ovanligt som att leta informa noida tokerier som läggs ut...
tion. Trodde i min enfald att det skulle
Ibland undrar man faktiskt. Som av med en inspelad dokumentär. Och
vara lätt att få tag i en populärveten- jag nämnde tidigare satt jag och slet vad finner jag då? Vad finner jag d å ? !
Jo, jag finner att de
skaplig artikel om rymdfart. På tyska. med att försöka hitta
artiklar om rymdfart
Scully: "Okay, elaka rymdvarelserna
Men hej vad jag bedrog mig.
från Tau Ceti har maniInternet är tydligen helt i händerna på tyska. Sökordet
pulerat
min
video
på någon knäpp sekt som till varje "Raumfahrt" ("Rymd- Muld er, it's time
pris vill pracka på mig piratade fart") gav femtioelva
schlemmigt
you found out: medelst
utomjordiskt implantat,
musikfiler, bilder av tvivelaktigt websidor som informeI'M AN ALIEN!" och
konstnärligt värde och konspirations rade alla som vill höra
================:i spelathar indå...?inteJusteländet
det.
teorier. Ibland blir man förvånad över på att Jorden ständigt
att vissa faktiskt lyckats lägga ifrån besöks av små grå, patetiska ursäkter Arkiv X.
sig banjon länge nog för att hacka till rymdvarelser med fiskögon, (Vad
Dagen efter fortsatte jag att leta
ihop en websida. (för att inte tala om hände med H.R.Gigers Alien? det var efter en tysk populärvetenskaplig
hur förvånad man blir över att de en riktig rymdvarelse, det! Eller Pre artikel, om rymdfart, gärna illustre
dator? They don't make'em like they rad, medelst "Dennyainformations
lyckats sätta ihop websidan!)
Tillåt mig därför att lansera en all used to ...), som tydligen är förtjusta i tekniken". Jag ska inte tråka ut er med
deles egen konspirationsteori: Dessa att röva bort feta amerikanska hem detaljer, men ni kan säkert lista ut vad
skenbart sorgliga individer är i högsta mafruar och tafsa på dem ombord på sökorden "Tyska" och "Bilder" till
sammans genererade för slags träf
grad medvetna om vad de håller på sina flygande tefat.
Om någon paranoid Yankee hade far...
med. De är i själva verket medlemmar
Jag har givit upp. Att hitta något
av en världsomfattande konspiration, lagt ut detta på sin server hade jag
med syfte att få hederligt folk att hålla inte blivit speciellt upprörd, men fatta vettigt bland all dynga på Internet
sig borta från internet, och på så vis detta: Någon har lagt ner hundratals kräver uppenbarligen såväl tid som
mantimmar på att översätta eländet till tålamod (och mage!) som jag inte har.
uppnå följande:
1 Ingen utom de själva använder tyska! Och de hade inte ens fantasi Den bittra sanningen är att Internet
nog att ändra till feta inte är för folk som jag, produkter av
Internet. Således
en tidigare och oskyldigare tidsålder.
hemmafruar ...
blir den tillgäng
First Contact, West tyska
Den "populärvetenskapliga arti
Och om man lägger
liga bithasstighe
Virginia:
till sökordet "Deutsch keln" saxades och scannades ur ett
ten större, när
land" får man reda på nummer av Der Spiegel, ett utmärkt
de intrigerar om
We come in peace ! att
Hitler inte alls tyskt nyhetsmagasin, som finns till
sitt kommande
-Well, Y'all're goin' gjorde ett titthål i skal gängligt i Pressbyrån på Centralen för
världsherra
len
när
ryssarna ett par tjugor. Mitt behov av nyheter
välde.
home in pieces!
knackade på, utan i tillgodoses av dagstidningar och
Get'em, boys!
2 Risken för upp
stället
flydde
till nyhetssändningar i radio och T V. Och
minskar. Blam Blam Blam
täckt
Antarktis med ett av mitt behov av gratis musik tillgodoses
Med all dynga
Luftwaffes sprillans med hjälp av en kassettbandspelare,
på nätet är risken
nya flygande tefat, och ett par sladdar, och mina föräldrars
att någon hederlig individ ska att han tillbringat tiden sedan dess LP-samling. Jag "umgås" med mina
snubbla över deras verkliga websi med att gräva tunnlar under Norda vänner i stället för att "chatta".Jag är,
dor minimal.
merika för att kunna tjuvlyssna på kort och gott, lycklig här i mitt eget
3 De oinvigda (d.v.s. vi, yxskaft!) vad som försegår i helylleamerikan privata 60-tal.Jag överlåter med varm
hand Internet åt dem det roar; musik
kommer att sluta använda Internet ska sovrum. Jösses ...
pirater,
paranoiker, och folk med mer
Mycket
irriterad
lade
jag
tyska
för kommunikation, och därmed
diskutrymme
än god smak. Och vet
läxan
på
hyllan
och
gick
på
bio
i
stäl
få svårare att organisera motstån
ni
vad?
Jag
har
förmodligen roligare.
let.
Och,
tja,
är
man
grundligt
trött
på
det.
allt vad internetrelaterade konspira
Johan Sj
tionsteorier och paranoja heter är kanIT T E R

-
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Soelle Novice - AVSKY

Att å ka ti l l Norge
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Det var en handfull tappra elektri
ker som skulle hälsa på megavolt.Det
är det ju värt att åka 80 mil för.
Klockan halv tio bar det iväg från
Elektrien och vår ordförande satte
kurs mot Norge. Planen var att åka till
Sundsvall och svänga vänster. Inte
ens det lyckades vi med.
Personligen hade jag stränga order
att besöka katedralen i Trondheim
under vårt besök där, något som de
övriga i sälskapet fann skapligt
underhållande.

De tappra fem.

Fest

Måns hade sett till att ta med sig en
flaska Bäska droppar. Den väckte
både nyfikenhet och lite undran om
hur vi kunde dricka detta frivilligt.

�

Kvinnlig fägring från Elektro
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tradition, så vi var mer eller mindre
tvugna. Nu var det ju inte riktigt så
kallt som det skulle kunna ha varit.
Allt vad trauma heter uteblev totalt.
Att ikläda sig en frack tar sin lilla
tid. Det är även bra om man gör det
man måste innan fracken är påtagen,
eller som Måns uttryckte det: "Killen
som kom på fracken måste fan ha haft
förstoppning !". Förspelet väntade...

P E R S O N ER I

,
'
�··
,,
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. . . eller att köra lok, eller Ingers mardröm

elektrobus
sen i elva timmar, är det en
bra ide? Ja, om de sju skall
åka till Trondheim för att närvara vid
Set. Omega broderskapets Phaestum
nOllegasquen på
Imatrikularis
norska.
'

I

Lite säregen smak, hette den Bäsk?
Trondheim är inte så stort har vi
hört, det sade även norrmännen till
oss. Ändå lyckades vi köra fem mil
innan vi hittade rätt. Målet var
NT NU, Norges Tekniska och Natur
vetenskapliga Universitet, som vi fick
veta låg på tre olika ställen. Väl
framme möttes vi av en riksgränsen
skylt och Omega-öl. Ett mycket varmt
välkomnande. Dags att sova tyckte vi,
och så blev det.

SMUSK på norska

Norrmännen har en lite annorlunda
inställning till sina nyantagna. Alla
bilder ni sett från 40-talet i Sverige
stämmer inte in med norrmännens
vanor. Däremot gör de svarta ku
klux-klan kåporna det.DKS ligger lite
efter i att se elaka ut, tur det kanske.
Inger Larsson vill garanterat inte se
DKS på det här sättet ! Att inte vara
soelle novice - nOllan - på denna fest
var rätt skönt. Föreställ er detta. Ett
cirkusliknande rum med läktare runt
Styret i Set Omega brödraskapet
om. På dessa läktare satt soelle
novice. På golvet nedanför satt alla
Torsdag
Torsdagen började inte som planerat. gäster. Så fort någon yttrade orden
Men vad är tid egentligen. En tur runt "soelle novice" SKREK alla "AVSKY".
på stadens gator och torg samt det I inledningen av alla tal nämndes
beordrade besöket i domkyrkan, som dessa soelle novice, varpå alla skriker
är ruskigt fin för övrigt, avslutades avsky. När någon tyckte att det varit
med ett dopp i Atlanten. Det där med för lugnt ett tag ropade denne "Soelle
att bada i Atlanten är enligt Petter en novice" och alla svarade, ja ni fattar.

_______________ ennssmnen i
Z
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bistringar ibland göra sig påminda.
Norska är trots allt inte en dialekt av
svenska, dessutom är Trondheim
norskan tre resor värre än t.ex. Oslo-

-
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tidigare tillfälle, tog fel trappa när han
skulle plåta och åkte på en "dobbel".

Nachspiel
Ja inte ens här är norrmännen som vi
andra. Efterfest skulle jag kalla det,
men vad gör lite tyska. Utanför en av
skolhusen i Trondheim står ett elek
triskt lok på ungefär 20 m räls. Detta

Delegation Norge -99

Mellan dessa glada tillrop sattes
ibland ett taktfast bankande med
dessertskedarna igång. Skanderan
des, megavolt megavolt, bankades
det rejält i bordet. Vem megavolt var
fick jag reda på senare. I övrigt är en
norsk gasque i stort sett likadan som
en svensk, förrätt - och så vidare...

Ordföranden spårar ur

Kg/ inpiskaren har lite att lära sig

norskan. Om man känner sig helt fel
ute funkade ett leende i åtta fall av tio.
De gånger inte ens det gick hem var
det bara att ursäkta sig och be dem
prata lite långsammare.
Ledare, supra- och halv-

Att vara hedersgäst har sina förde
lar. Efter middagen var det bara att
knalla upp till VIP-rummet och kvit
tera ut sin cognac, mingla med norr
männen och vara trevlig.
En sida med att vara svensk i Norge
är att de flesta konversationer startar
med meningen "Du är en av svensk
jävlarna va?". Sedan fortlöper det
klart trevligare. Dock kan språkför-

Megavolt

körs fram och tillbaka vid festliga till
fällen. Det finns t.o.m. en speciell
funktionärspost till framförandet av
loket. När vi var klara med loket bar
det av mot Trondheims version av
Tolvan där det var ruskigt mycket
folk och natten övergick till morgon.

Fredag
Dags att åka hem för denna gång, alla
kom med till slut och ingen blev kvar
lämnad. En del minnen har man med
sig från Trondheim, själv hade jag
brännblåsor i ena handen efter mas
sor av volt. I November bär det av
igen för en del, då Set. Omegas brö
draskap firar 80 års jubel.

Det höll ganska länge, ända tills Pet
ter glatt meddelade att nu var det
dags!
Ned för två trappor och in i ett
varmt rum där massa människor
stod. Framfäst av en massa norrmän
hörde jag i högtalarna ungefär, och
svensken får en dobbel!!! Vad det är
blev jag snabbt varse. Två stycken
kåpklädda typer tog tag i varsin
hand. Det var mycket, men inte skönt,
inte någonstans. Efter vad jag tyckte
var en 5-10 minuter släppte den ena.
När jag var fri så var det bara att This is no technological breakdown
skriva under i Set Omegas medlems
De som åker dit kommer otvivelak
bok att man var medlem. Jag tittade i
tigt ha kul, jag lovar att norrmännen
den efteråt och kände inte igen min
KAN festa!!!
egen namnteckning.
Lite kul var det att Kenneth, som
redan hade hälsat på Megavolt vid ett

Rickard

/Partymingel
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Rodina!

Ryssla nd

J

Så mycket mer än bara rödbetor och betong

tillfället i akt att
göra lite reklam för ett av våra
grannländer: Ryssland.
Många av oss svenskar har en gan
ska vinklad bild av Ryssland, bestående
av
vodka,
kalashnikov,
hyreskaserner av Leningradtyp, samt
nummer 157. Denna bild är inte sär
skilt rättvis, o ch förtjänar att nyanse
ras.
AG

T Ä N KTE TA

Öster ut

Ryssland har en gammal o ch väldigt
trevlig kultur, bra musik, intressant
litteratur, fin arkitektur o ch ett vack
ert språk. Kort sagt allt en civilisa
tionstörstande Osquar längtar efter,
o ch som vårt kära Fosterland gjort sitt
bästa för att avveckla sedan 60-talet.
Dessutom, kan man låta bli att gilla
ett folk där man
kan provo cera
Njekulturnyij
fram ett slagsmål genom att anklaga någon för att
vara "okultiverad"?
Den som vill stifta bekantskap med
den ryska litteraturen o ch musiken
kan lätt göra detta på något välsorterat bibliotek. Rekommenderade författare är Pusjkin o ch Dostojevski, o ch
som musikalisk smakbit föreslås Prokofiev, T jajkovskij o ch Ivan Rebrov.
Den ryska arkitekturen beses lämpligen på ett bildgalleri eller under en
guidad tur i St Petersburg eller
Moskva, o ch vill man bekanta sig
med den ryska kulturen är det lättaste
sättet att börja umgås med ryssar.

ten av några små missförstånd, som
Poltava o ch liknande.
Vi svenskar har ju legat i luven på i
prin cip alla våra grannfolk (utom
möjligen finnarna). O ch om det mot
förmodan skulle finnas någon som vi
inte har en gås oplo ckad med, så har
de en gås oplockad med oss. Men
med ryssarna är vi så nära kvitt man
kan komma. Vi har varit i krig fem
gånger: Vi vann två, de vann två, o ch
ett blev oavgjort.

Ockuperat Moskva

En sak som do ck inte nämndes på his
torieundervisningen i Linköpings
grundskolor på 80-talet är att Sverige
är det enda land som haft trupp i
Moskva. Detta bör ej heller nämnas
för nyfunna ryska vänner ...
Även om man inte tänker
Vyi! börja umgås med ryssar
finns det anledning att som
tekniker intressera sig för hur saker
görs "russkim obrazam" ("the russian
way" för er anglofiler). Deras ingen
jörsfilosofi är helt enkelt inte av denna
värld ...
Ett exempel på skillnaderna mellan
rysk o ch västerländsk design är jakt
plan. Amerikanska jaktplan har kan
ske några ynka procent bättre
prestanda än de ryska, men då måste
man underhålla dem med vita hand
skar o ch rengöra dem med varm saliv
o ch öronpinne varje dag. Ryska jakt
plan kan man underhålla med en
slägga, o ch de rengörs lämpligen
genom att få stå ute när det regnar.

================:::.i

Gemensamt

Svenskar o ch ryssar har faktiskt tusen
år av historia gemensamt, o ch således
en hel del att tala om. (Finland, till
exempel...) Faktum är att Ryssland
grundades av vikingar. Dessa åkte,
likt dagens charterturister, ner för att
härja alternativt arbeta som hyrknek
tar på Svartahavskusten, o ch vissa
trivdes så bra vid Volgas stränder att
de blev kvar. Sedan följde sekler av
"fredlig samexistens", endast avbru-
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För hårda tag

marinkårsritual, utan en helt vanlig
städpatrull. Det får ju inte ligga grus
eller kolapapper på banorna! Sådant
kan sugas in i motorerna, o ch då är
det ta ck o ch godnatt.
Ryssarna, å andra sidan, städar ald
rig sina flygbaser som en ren (...) prin
cipsak. Där kan ligga metallskrot,
döda grävlingar, tomma vodkaflaskor
o ch liknande, o ch det ska planen tåla.
Annars är de felkonstruerade, nämli
gen. På alla tiders vrålåk, MiG-29, har
man löst problemet genom att stänga
till jetinsugen vid start o ch landning,
o ch i stället dra in luft genom "haj
gälar" på ovansidan av vingarna.

Finns Ryska för Dummies?

Men språket, då? Ryska, som lär vara
så svårt? Det är det inte. Det finns
bara tre saker som är svåra i ryska:
bokstäverna, grammatiken o ch orden.
Men skämt åsido, så knepigt är det
faktiskt inte.
Det ryska alfabetet, även kallat det
Kyrilliska alfabetet efter sin upphovs
man, den bulgariske munken Cyril, är
baserat på det grekiska alfabetet.
(Som Osquar givetvis har lärt sig vid
det här laget!) Det finns en del spe ci
altecken för ryska ljud, men dessa går
kvi ckt att lära sig. Dessutom är den
ryska stavningen mycket enkel, till
skillnad från t ex den engelska ...

Har dom regler?

Ryska är ett grammatiskt språk, pre cis
En annan skillnad är hur robust man som tyska. Detta innebär (för er som
gör utrustningen. Den som någon läste franska) att substantiven böjs
gång lyckas besöka en amerikansk efter sin funktion i en mening. I likhet
flygbas (-Ya'll sure y' aint no commie med tyskan har ryskan ett flertal
närmare
kasus,
spies, boys? -Da .
-Well, step right on
sex.
Rysk och robust, är bestämt
in then, son.) kan få
·
?
(Nominativ, A ckuinte det synonymer ' sativ, Dativ, Genitiv,
se folk som går på
linje längs rullbaInstrumentalis o ch
norna. Detta är inte någon obskyr Lokativ.) De två extra kasusen upp-

========================i
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vägs mer än väl av att ryska, till skill
nad från tyska, inte har någon
bestämd artikel, samt att genus för
ryska ord är busenkelt: Slutar ett ord
på konsonant är det maskulint, slutar
det på "a" är det feminint och slutar
det på "o" eller
Ryska har en "e" är det neu
tralt. Dessutom
verbform för att är
ordföljden
göra något en inte på långa
vägar lika viktig
gång, och en
som i engelska
annan för att eller tyska. Man
göra något kon säger helt enkelt
de
viktigaste
tinuerligt. Att orden först.

=========::::::.

göra något nu,
daremo
..
t ...

Många är

i=:;;:==========::::J dom
Orden, ja. Ryska
tillhör visserligen den slaviska språk
gruppen, men är åtminstone indoeu
ropeiskt.
Det har förvånansvärt
många ord gemensamt med svenska,
och en hel del ordstammar är
desamma. Sammansatta ord är väl
digt vanliga i ryska, och om man lär
sig några få nya ordstammar och ett
par prefix har man plötsligt ett
mycket större ordförråd än man
trodde. En annan fördel med ryska är
att man oftast kan hitta en kort och
k ärnfull
direktöversättning
av
svenska uttryck, istället för att famla
med omskrivningar som betyder
"nästan samma sak men inte riktigt".
(Engelska igen, morr...)

"gård" ... ).
"gorod".

På

ryska

säger

man

Nyfiken på
Så var kan man lära sig detta under
bara språk ? Tja, här på Teknis, till
exempel. Det finns två TMS-kurser i
ryska; grundkurs och förtsättnings
kurs. Grundkursen ger grundläg
gande grammatik och ordförråd, samt
information om Ryssland och den
ryska kulturen. Fortsättningskursen
vidareutvecklar, ger ännu större ord
förråd och går in på de grammatika
liska knep som gör ryskan så
uttrycksfull och nyanserad. Kurserna
är intressanta o ch väl upplagda, och
rekommenderas verkligen!

Vad fel det kan bli

pråket
n liten grammatikrepetition kan
ara på sin plats. Låt oss analysera e
wanlig mening:
"Jurij kokar sprit till Katjas fest me
I embränningsapparaten i källaren."
Predikatet anger vad som händer.
-Någon kokar.
Subjektet står i nominativ och sva
rar på frågan Vem kokar?

-Jurij kokar.
Det enda problemet är att kurserna
inte ges läsåret 99 I 00. I ett anfall av
Ackusativobjektet är direkt objekt
missriktad besparingsnit har T MS
och
svarar på frågan Vad kokar Jurij?
kansliet strukit ett antal språk, däri
bland ryska. Utan någon som helst
-Jurij kokar sprit.
tanke på teknologernas bästa! Som
tidigare skrivits är ryska högeligen
Dativobjektet är indirekt objekt oc
intressant för tek nologer, såväl ur kul
svarar
på frågan Ät vem kokar furi�
turell som teknisk synpunkt.· Rys
sprit?
sarna kommer att behöva köpa
mycket västteknologi inom kort, och
-Jurij kokar sprit till en fest.
många västföretag vill etablera sig i
Ryssland.
Genitivobjektet anger ägande, oc
Vilka har ett bättre upplägg än
varar
på frågan Vems är festen, till vilsvenska civilingenjörer som kan
1ken
Jurij
kokar sprit?
ryska? Då tas ryskakurserna bort!
Så vi får se till att kurserna läggs
-Jurij kokar sprit till Katjas fest.
tillbaka fortare än kvickt. Och om till
räckligt många teknologer tar kontakt
Instrumentalisobjektet anger med
me d språkinstitutionen och uttrycker
Låter vackert
et
för en handling, och svarar på frå
Ryska är melodiskt och vackert, och intresse är det precis vad som kom
an
faktiskt lättare att uttala än engelska! mer att hända. Vi har ju en del att lära � Med vad kokar Jurij sprit till Katja
Varken diftonger eller primitiva ljud av ryssarna, och då menar jag inte hur fest?
(läthpningar,
m.m.) =====�=============== man kokar rödbets
-Jurij kokar sprit till Katjas fest meå
förekommer, och tvär- . . . många västtekniker soppa. Utan hur
embränningsapparaten.
man
uttry
cker sitt
temot vad många tror
borde lära sig göra missnöje inför en
är ryska inte alls en
Lokativobjektet anger plats, oc
oförstående överlika robusta saker
soppa av konsonansvarar på frågan Var kokar Jurij spri
e
t.
Det
ä
r
o
k
tobe
r
h
ter med ett par vokasom ryssarna.
Wl Katjas fest med hembränningsappara
ler inslängda för =====================:::::::::=:! nu ...
en ?
skams skull. Svenska
Johan Sj
är faktiskt värre i det avseendet! Rys
-Jurij kokar sprit till Katjas fest me
sarna gillar inte alls "konsonantsop
ihembränningsapparaten
i källaren.
por", och det absolut vanligaste
förhållandet är varannan konsonant,
Det var väl inte så svårt?
varannan vokal. Ett exempel är det
slaviska ordet för stad, "grad".
(samma stam som
svenskans
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Serie!

J ag vet
vad d u

FLYGSEKTIOl'le:

gör den
29 och 3 0
oktober...

Fira med oss,
hela vecka 44
1 -7 november

�

- Croquettegasque
- Stand-up-history-pub
- Guinness rekordpub
- Jubelsillis
- Stor Jubelgasque
- BAL
- Brunch

www.t.kth.se/jubel

Kårh usinvi g nin g
29/3 0 oktober

invigning@ths.kth.se
Två dagar ingen vill missa!
www.e.kth.se/-e94_tsc/WWW/au/invigning

Ny studentmat?

S

för studen
ter och teknologer har länge
varit snabbnudlar. Dessa bris
ter dock både i näringsvärde och kulinarisk upplevelse.
Nissins "Pasta Ramen" nudlar t ex,
finns endast med fyra olika såser;
champinjon, ost, tomat och smör I vit
lök. Den stora fördelen är naturligtvis
T A N DA R D M AT E N

att det är billigt. Ett paket snabbnud
lar kostar bara 8,90 kr för 79 g på ICA.
Något som annars är relativt billigt
och dessutom är ämnat att tillfred
ställa såväl mage som smaklökar är
konserverad barnmat. Så här enkelt
kan man komponera en rejäl trerätt
tersmiddag till ett lågt pris:

Morotspure (4 mån) 135 g 5,90 kr
Biffgryta (12 mån) 220 g 10,90 kr
Plommonpure (4 mån) 135 g 6,90 kr
summa: 23,70 kr
Den nya studentmaten? Lätt att laga,
gott och näringsriktigt. Om man vill
ha lite fibrer kan man äta ett knäcke
bröd till. För smaktest hänvisas till:
http://www.drrling.se/nr7/barnmat/

e1111ssmnen
?'
--·-- :::8
--�--D� z
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DET S0UNDE

- :JAG ÄR :JOAR .

L�T l'\IG F� N'(ICTAA
TILL E1T TA6 ...
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I N K L I PPET

MA�us: �OH A N S;JÖ6REN

B11... o:
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- HAR DU KOMMIT FÖR AIT PL�TI\ /"\ IG ?

ALLA.

MEN �6 LÄM�IIR IN6A UPP.Stov.
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(Nästan) sista sidan

Visdomsord

Inget skadar en intellektuell människa mer än brist på
motstånd. Benedetto Croce
Trassla inte till saker genom att komma dragande med
fakta. Groucho Marx
Ensam är stark. Tillsammans är vi bara många.

Stefan Söderberg
Det är aldrig försent att ge upp. Okänd
En ekonom är en person som kan förklara det självklara
obegripligt.Alfred A Knop
En del människor ger sina bekymmer simlektioner istäl
let för att dränka dem. Mark Twain
Det kan inte bli någon kris nästa vecka. Min fickdagbok
är redan full. Henry Kissinger
Kärlek är en eld. Men om den kommer att värma din
härd eller bränna ner ditt hus, det vet man aldrig.
Joan Crawford
Tusen vänner är för få, en fiende är för mycket.

Turkiet

" Det ryktas att . . . "
... man lär så länge man har en lever .
... B-Idrott är KTH:s naturliga ledargestalter (säkert ...
reds. anm. )
... det var klipp den andra oktober.
... framemaker är HELT bugfri !
. . . John fortfarande är en WC-anka .
. . . John har blivit en pang-brud
. . . Erik har burit ut soporna.
... John fortfarande väntar på Jarla.
... Luka visat mer än månen i kårfontänen .
. .. Data städar bättre än Elektro
(vi är nyfikna på datas dej. av städa, reds. anm. )
... Karim gillar rejäla tal.
... Måns är vänsterorienterad.
... Det går att skrämma igång ett blinkande lysrör.
... Folke inte kommer in i kårhuset.
... Sebastian och Amelie gick till vårdcentralen för att
avgöra vem som var längst. Sebastian vann 1 64- 162.
(det är inte längden som räknas. reds.anm. )
. . . Fysikflickor rycker åt sig sju nummer och smyger
iväg.
... efterfesten är på Spy Bar .
. . . Javas återupprättat Bachi Orden.

Några jubilarer
Elo(r) fyller 20 år i år. . .
PhilmnOllan fyller 10 år nästa år. . .
Elektrosektionen fyller 9 0 år nästa år...
Emissionen fyller 35 år nästa år...
Magnus slöjstjärt fyller 3 år nästa år (hoppas han) . . .
Camilla fyller också år nästa år. . .
B-Song fyllnar till varje år. . .

H u morl eller?

När åskan går,
har den blixtskor på sig då?
Balettskolan har beslutat att de skall ta in längre flickor
i fortsättningen så att de slipper gå på tå.
(reds. anm. här räknas tydligen längden . . . )
Likhet mellan en detektiv och en elektriker?
Båda pratar om spännande fall. . .
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Väl kom men Ettan !

rJJ'l(S vi[[ tacl(a a[[a som ftjä[pt
ti[[ under nO[[ningen.

'Tact det härgjorde vi bra!
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