Atlas Copco Tools är världens ledande tillverkare
av verktyg för industrin.
Nu söker vi mer av det material som givit oss vår
ledande ställning.
Men det vi söker är knappast någon hårdvara.
Vi söker kompetenta medarbetare som hjälper oss
att interagera och skapa bättre relationer med våra
kunder. Som hjälper oss att bättre förstå våra kun-

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.ho! min@atlascopco.com
yvon ne.sigu rd@atlascopco.com

Che-ljud
Man har ofta frågat mig varför jag som varken är
göteborgare eller norrman uttalar ordet kex som "tjex."

S

v ARET ÄR mycket enkelt.
I svenska språket har vi
nio vokaler; a, o, u, å, e, i,
y, ä, ö. Dessa delar man upp i så
kallade "hårda" (a, o, u, å) res
pektive "mjuka" (e, i, y, ä, ö)
vokaler.
Tumregeln är
att bokstaven k
uttalas med tj
ljud när den står
framför
mjuk
vokal. Exempel
på detta är "kär
lek," "körsbär,"
och "kille" (kort
spelet naturligt
vis!)
Annars så utta
las k med k-ljud;
"kokain," "kurd
"kår
spår,"
pamp."
Det finns naturligtvis tvek
samheter. Även om "kebab"
uttalas "tjebab" av många män
niskor tror jag att det stora fler
talet väljer att säga det med k
ljud. Själv har jag inte bestämt
mig ännu. Man bör ta i beak
tande att "kebab" är ett relativt
färskt låneord som ännu inte har
integrerats med svensk praxis.
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Ett annat ljud förknippat med
mångtydighet är sj-ljudet. Hur
många sätt kan man egentligen
stava det på? Alldeles på tok för
många. Låtom oss bliva en
smula konsekventa i fortsätt
ningen!

Innan utrymmet på den här
sidan tar slut vill jag passa på att
sjuta in några ord om detta
nummer av Emisjonen som du
håller i din hand. Luta dig till
baka med ett glas punsj eller
kansje en bäsj så kan du läsa om
sjidresor, konsultsjefer, omorga
nisasjoner och mycket annat.
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Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Kong
lig
Elektrosektionens
tidning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla infonnation och
nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmed
lem är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
redaktionen
tillhanda
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
skicka
epost
till
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
att
texter
behandla
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skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ. Då
kan vi nämligen läsa in
dem i den upplösning
och det format vi vill ha.
Dessa lämnas lämpligen
direkt till en emitteur
eller emitteuse.
Skicka gärna med
instruktioner för hur du
vill att materialet skall se
ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör 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 inlämnat material
återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda
uttalanden 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 allmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
mänpolitiska
frågor.
Vad gäller nationellt
politiska frågor är Emis
sionen dock öppen för
det mesta.

Emissionen
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Insändare
Skriv mer brev, kära läsare!
Adressen är
emission@e.kth.se
Hej!

Ville bara säga att jag tycket att
det här numret var riktigt bra.
Som gammal ledamot av disci
plinnämnden tyckte jag
att det var kul att ni
hade ett reportage
om fusk. Arti
keln var dess-�--..-- '
utom väldigt bra.
Det är alltid kul att
få höra om fusk i
andra länder och jag tycker att
det är oroväckande att tentavak-

tema inte upptäckte ert försök
till fusk (fast det nog var bra för
er att de inte gjorde det.)
Vänliga hälsningar
Äsa Lindström

Tack för berömmet! Jag vill bara
poängtera att det inte stod något
användbart på fusklapparna, som vi
använde.
Det är för övrigt mycket trevligt
med läsarreaktioner så att vi vet när
tidningen är på rätt/fel väg. Mer
sådant vill vi mycket gärna ha!

Just förvirrad känner jag mig
när vi har föreläsning i det
magiska ämnet TET C. Där trol
lar man bort den killen och den.
Där i all världens skicklighet
kan man snacka bort grunkor
och historier. Allt trollas bort
utan att man hinner smälta in
den fysikaliska eller matmati
ska meningen med begreppet
grunka. En och annan konst lär
vi oss på KTH. Ja, till och med
trollerikonster. Varför är det allt
färre och färre killar i föreläs
ningssalen? ...

Sergej Gratchev

Hokus pokus
TET C i fokus...

Det var en gång när jag gick
andra året på gymnasiet. Då
hade vi engelskalektion. Läraren
kom och med ett lustigt leende
bad oss ta fram ett papper. Man
skulle göra en skiss över ens
känsla samt uttrycka den med
en mening.
Jaha!!!
-Hahahaha (sa hon) efter att
ha gått igenom allas.
Det var tydligen en forskare
som hade gjort studier om vad
studenter har för inställning före
undervisningen. Hela 80% hade
negativa känslor som hungrig,
trött, sömnig etc.
Då skrev jag att jag var förvir
rad fast jag tyckte om engelskan.

förvirrad

Förvirrad? Förvisso.
Emissionen

xpilot

Det kommer att
arrangeras en
turnering i det
eminenta dataspelet
xpilot i början av april.
Turneringen arrangeras av·
folk från elektrosektionen och
består av tremannalag från hela
världen. För vidare information
se turneringens hemsida:

http://www.e.kth.se/-e94_anwl
deathcup2000/

Bengt Ällebrand
Anders Wallander
Marcus Sundberg

Öfvrigs
öppettider
Öfvrig är ettans röst i sty
relsen. Hon säljer dess
utom overaller, tygmärken
och andra accessoirer till
förmånliga priser.
Öfvrig i år är fsbi
(e99_ibf)

Visas på Södra Teatern 12-1 5 april
Biljetter köpes från v 1 3 på Kåren
eller på www.f.kth.se/fysikalen
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Isbi har butiken öppen i
Tolvan på
onsdagar klockan 12-13
samt på
fredagar klockan 16-17
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OrdfOrd #2
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H

J PÅ ER! Jag tänkte vad Ni säger i sektionslokalen grund av den "diktatur" en
börja med att hälsa och på campus hör man att det såpass här liten grupp utövar
Km:pp, elektros egna finns ideer, men vart tar de och delvis på grund av att sek
fotoförening välkomna tillbaka. vägen. Jag tycker att e-osquar tionsaktiva "ärver" sina ideer
Jag tycker att det är jätteroligt och e-osqulda borde motionera om hur organisationen skall se
ut och skötas.
när ett gäng entusiaster tar sig
Avslutningsvis vill jag klaga
tid att dra igång en ny eller gam
lite. Vi har en fin sektionslokal,
mal förening, där de kan dela
den finaste på KTH. Men vi har
med sig av sina kunskaper till
nog även den skräpigaste. Det
den vetgirige e-teknologen. Det
ligger disk kvar på diskbänken,
ser jag gärna mer av.
sönderrivna papper på bord och
I veckan var det informations
golv och tidningar utspridda på
och diskussionsmöte rörande
borden.
Jag vet inte hur Ni har
omorganisationen av elektrosek
det
hemma,
men jag och många
tionen. Vi var cirka 20 tappra
med
mig
skulle
uppskatta om
själar som infann oss. Var var ni
alla
kunde
hjälpas
åt att hålla
andra? Vi 20 har nu i sann
sektionslokalen
ren
och
fin, det
"demokratisk" anda diskuterat
mera.
är
inte
så
jobbigt.
Det
räcker
och lagt fram alla medlemmars
Jag
hoppas
att
det
kom
mera
med
att
man
plockar
undan
åsikter...
När ni nu läser den här tid personer till SM än vad som efter sig själv.
Sköt nu om er, njut av den
ningen har vi haft årets första dök upp på omorganisations
mötet.
Vi
är
en
stor
förening,
kommande
våren, och gör inget
sektionsmöte (se sid 25 /reds
anm.) Jag vet inte hur många som skall styras demokratiskt. som jag skulle göra. Eder trogne
som kom, eller hur roligt mötet Om det bara är de sektionsak tjänare,
var, men det jag vet är att det tiva som dyker upp på alla
Edward Wallquist
kom in alldeles för få motioner. möten så riskerar sektionen
När jag går runt och lyssnar på snart att förstöras helt. Delvis på
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SNOord #2

NÄ

STA ESN-MöTE är
14 mars i 12an. Nomi
nera kandidater till
utmärkelsen Arets lärare. Förslag finns för omorganisation av
ESN, i samband med omorgani
sation av Elektro.
Sådär. Det var de faktauppgif
ter som skulle meddelas. Så kan
jag ägna resten av snoord till att
skriva mer på prosa. Då blir det
å andra sidan ett ganska kort
snoord. Det är ju rätt sällan man
får tillfälle att öva sig i konsten

att skriva så. A tt ha fantasi och
fabricera en verklighet som skall
vara så spännande att den
lockar till att läsa och läsa och...
Fast det är klart. Det först
nämnda, att hitta på en massa
saker, övar man ju flitigt vid
författandet av diverse labrap
porter. Återstår bara att få dem
spännande. Men det finns ju
mycket som är spännande och
intressant. Ett flertal lärare och
assar på Elektro lägger ner
mycket möda på att skapa peda-

gogiska och intressanta föreläs
ningar I övningar. Du har varit
på sådana lektioner. Därför skall
du nu gå raka vägen till datorn
och skicka ett brev till
esn@e.kth.se och tala om varför
läraren var så bra.
Mer om det som nämnts här.
Det får man den 14 mars i Tol
van.Och det kommer mera...
Mikael Andersson,
Ordf för din studienämnd
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Konferens
A
0

19 9 9 hölls en konferens
för alla elektroutbild
ningar i norden. Det
innefattade tre dagar i Lund på
Lunds Tekniska Högskola. Nu
har lotten fallit på oss på KT H
att hålla i detta. Vad gör man på
en sån konferens? Jo, man dis
kuterar gemensamma saker som
mottagning,
studiebevakning
och liknande. Vad vi nu vill veta
är om det finns intresse att
hjälpa till att få det att fungera.
Vad som behövs är folk som kan
laga maten, fixa någon fest, vara

med i diskussionerna och vikti
gast av allt: ordna så att de som
kommer har någonstans att
sova. Vi räknar med att cirka 2025 personer kommer. När är
det? Vi siktar på veckoslutet fre
dag-söndag vecka 15: 14-16
april.
Hör
av
dig
till
<evordf@e.kth.se> så snart som
möjligt för mer info. Vi lovar att
det är riktigt roligt och lärorikt
att vara med om detta.
Patrick Strang, vice Ordförande
Lisa Eurin, sekreterare em.

Vad som behövs är
folk som kan laga
maten, fixa någon
fest, vara med i
diskussionerna och
viktigast av allt:
ordna så att de som
kommer har
någonstans att
sova.

Felanmälan

I

!HEJ, JAG VILL GÖRA en
felanmälan. Tavelbelysningen i
Q12 är trasig, ventilationen i Q2
fungerar inte och sen så finns
det nästan inga glödlampor kvar
i läsesalarna i Q."
"Det verkar som om glödlam
porna har fått fötter," svarar
vaktmästaren, "jag går ju en
sväng varje morgon och kollar.
Det andra ska jag titta på."
Det är en lite del av arbetet jag
har som StURe, att ringa och
tjata på saker som gått sönder
eller totalt gått upp i rök. Det är
väl även den delen som ni kän
ner till. Därför tänkte jag passa
på att tala om vad StURe gör
mer.
Det finns nämligen mycket
mer, bl.a. möten. På studiemiljö
rådet träffas alla sturar och för
söker tillsammans
påverka
KT H och Kåren så att studie
miljön blir bättre. Vi försöker
bland annat få dem att förstå att
det behövs mer grupprum att
sitta och jobba i.
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Jag är även studerande
skyddsombud på Elektro. Det
innebär att ni kan prata med
mig om något verkar farligt eller
om någon får en arbetsskada.
Man kan faktiskt få arbetsska
dor som student även om statis
tiken på KT H inte säger så. Jag
tror att det finns ett eller två fall
inrapporterat från studenter
genom tiderna. Vi får väl hop
pas på att det är så för att ingen
har gjort sig illa under undervis
ningstiden.

Men studiemiljö är inte bara
den
fysiska
miljön
runt
omkring oss utan även den psy
kosociala miljö. Det är ju minst
lika viktigt att man mår bra och
trivs på KT H , annars orkar man
inte göra bra ifrån. Och att göra
bra ifrån sig är viktigt om man
vill få pengar från CSN. Och
pengar behöver man för att
kunna göra roliga saker så man
mår bra.
Jämställdhet är även något
som kommer upp lite då och då.
Det kan vara en ganska svår
fråga med tanke på könsfördel
ningen hos oss. Det är väl
knappt 17 % tjejer. Däremot får
vi tjejer inte finna oss i vad som
helst bara för att vi är få. Det är
väldigt viktigt att man behand
las på samma sätt oavsett om
man är man eller kvinna. Det
finns en bra regel att leva efter
"Man behandlar andra som man
vill bli behandlad själv".
Ulrika Söderström,
StURe

•
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'Vad är en 6a{på våren?
u.n.å. 101100

Det finns gasquer och kalas, och så finns det Vårbalen. Vårbalen är den äldsta
och mest traditionsrika tillställning som ges på sektionen. Från början var det en
hyllning till våren och den ljusare årstiden. Den första vårbalen hölls 1917, sju år
efter det att sektionen bildades. Då var det en bal som hölls tillsammans med Väg
och Vatten. På 40-talet höll man balen tillsammans med Kemisektionen, men
1951 bröt man sig loss och höll sin första egna vårbal. Traditionen att hålla balen
på Valborgsmässoafton började på 50-talet. År 1956 (b.t.) fick vårbalen en ny
innebörd, då det var året för den ärorika revolutionen. Vårbalen firades på kvällen
efter revolutionen och den nya tideräkningen fick sin början.
Även i år kommer Elektrosektionen att få fira nyåret med en ståtlig bal i anrika
lokaler och med levande musik. Biljetterna kommer att släppas i slutet på mars.
På vårbalen gäller högtidsdräkt, vilket alltså innebär frack (civil högtidsdräkt)
resp lång klänning, militär högtidsdräkt eller folkdräkt. Det är inget krav att man
kommer parvis eller att man går på Elektro. Väl mött önskar Program Rådet!

:Tu{{kpm{igt
under6ar!

Om Du har frågor hör av Dig till Dina favoritklubbmästare:
Diana Du Rietz: 070 I 781 30 88 eller Äke Holmgren: 070 I 347 45 34

Vad skall hända med Elektro ?

Omorganisation
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OrgEL som fått i uppgift att se över organisationen höll
diskussionsmöte häromdagen ... vad sa de ?

V

ÄR S E K T I O N E N , är
det något man bör bry
sig om? Det kan man
fråga sig. svaret är ja, även om
man inte är engagerad upp över
öronen i den så påverkar den
din studieperiod. Det är sektio
nen som ser till och arbetar för
att dina studier blir så bra som
möjligt, att vi inte blir överkörda
av nämner högt över våra huvu
den och att lokalerna vi vistas i
är acceptabla. Det är sektionen
som ger dig möjlighet att värma
din egen mat i Q-köket och tolv
ans microvågsugnar, säljer bil
ligt godis i tolvan och ser till att
du har en trevlig plats att till
bringa rasterna på. Det är sektio
nen som ger ut den här
tidningen med information vad
AD

som händer, och det är sektio
nen som uppdaterar hemsidan
där man kan få diverse informa
tion.

Ointresse

Så varför bryr sig då ingen? När
OrgEL (elektros omorganisa
tionsgrupp) kallade till diskus
om
sionsmöte
sektionens
framtid dök totalt 19 personer
upp. Är det verkligen inte fler
än så som är intresserade av hur
sektionen och därmed elektrout
bildningen ska se ut i framtiden?
Om du av någon anledning
missade att det var möte men
ändå tycker att sektionens fram
tid är viktig för dig följer här en
sammanfattning av vad som sas
på mötet.

Minskat styre

Den största förändringen som
orgel föreslår är att styret ska
krympas, från 12 personer som
det är idag till mer lätthanher
liga 7 personer. De kommer
bestå av ordförande, vice ordfö
rande, kassör, sekreterare, och
tre ledamöter, varav en måste gå
i ettan.
På det här sättet kommer sty
ret få mer tid för styrelsearbetet
och slipper slitas mellan styret
och sin andra post. Istället träf
fas alla "chefer" som tolvC,
källarmästare,
klubbmästare,
idrottsledare, che m.m i ett så
kallat sektionsråd där de kan
disskutera och förbereda frågor
till styret. Sektionsrådet skall
inte ha någon beslutanderätt

So.
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En skiss över sektionens nya struktur
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men ska disskutera aktuella frå
gor och agera rådgivare till sty
ret.

Sektionsråd

Frågan som kom upp angående
sektionsrådet var främst vilka
som skulle sitta där och om det
skulle vara frivilligt. Det kom
fram många förslag och åsikter,
Några tyckte att alla utskott- och
organchefer skulle ha obligato
risk närvaro, andra att bara
utskotten skulle ha närvaroplikt
även om alla skulle vara väl
komna. Nästa fråga blev då, hur
definieras ett utskott och ett
organ? Det som de flesta tillslut
enades om var att ett utskott gör
någonting för hela sektionen
medan ett organ mer verkar för
sig själva.
Ett problem som kan uppstå
med den här nya konstellatio
nen
är
rekryteringsfrågan.
Måste styrelsemedlemmar ha
suttit i rådet innan och måste
ordförande ha suttit i styrelsen
innan blir det en väldigt lång
"väg" till att bli ordförande.
Krävs det tre fyra års engage
mang för att bli ordförande finns
risken att de flesta har tröttnat
på sektionsarbete och att det
kommer bli svårt att rekrytera
ordförande och andra styrelse
poster. Detta debatterades en
stund och man kom fram till att
det inte var nödvändigt för sty
relsemedlemmar att ha suttit i
sektionsrådet innan. Det kom
mer antagligen bli lättare att
komma direkt till styret om man
har sektionsrådet som stöd.
Val-SM tar oändligt lång tid
och därför vill orgEL skära ner
på antalet personer som väljs på
SM vilket väckte en hel del åsik
ter.

Funktionärsval

Det som alla var överens om var
att Styret och sektionsrådsmed
lemmar skulle väljas på SM, frå
gan var hur de andra posterna
skulle väljas och då framförallt
tolveri-och källerinissar. Å ena
sidan tar det onödigt lång tid för
ett SM att välja ett visst antal

funktionärer, chefen för aktuellt
utskott borde själv kunna
avgöra hur många som behövs
för att kunna bedriva verksam
heten. Å andra sidan kan det lätt
bli fel om chefen helt sonika
handplockar sina egna kompisar
till posterna och utestänger
andra.
Ett annat förslags som lades
upp var att utskotten (och då
igen framförallt källeriet / tolve
riet) inte skulle ha några fasta
poster alls utan helt skulle skö
tas av folk som känner för att
hjälpa till för stunden. De flesta
på mötet var dock överrens om
att det inte var helt genomför
bart. Att tillhöra en grupp för ett
halvår ger en viss gruppkänsla
vilket gör att man sköter sitt
jobb på ett helt annat (och för
hoppningsvis bättre) sätt än om
man bara hoppar in då och då
när man känner för det. Däre
mot vore det bra om det för
utom de fasta posterna fanns
chans att göra punktinsatser för
sektionen om man känner för
det.

Vilka försvinner?

Att en del poster slås ihop eller
försvinner är oundvikligt. Det
som gavs som förslag var att
källeriet och tolveriet bara ska
bestå av nissar som sedan
internt bestämmer vem som ska
ta hand om vad. Playboy för
svinner till tolveriet och tiltad
till källeriet. Strängare frekvens
normalen och musikborgarådet
slås ihop till en post. Porträtte
uren och pornographskötaren
inkluderas i emissionen även
om det kom förslag på att slopa
funque-tavlan helt och istället
låta talvan fungera som offent
ligt fotoalbum från sektionen.
Det var viss diskussion angå
ende sångfågelns vara eller icke
vara men i övrigt var alla över
ens om förslagen.
Även styrdokumenten kom
mer antagligen ändras. OrgELs
förslag går ut på att man dels
har stadgar som man behöver
två Sm-beslut för att ändra på
och dels PM som både styret och

SM kan besluta om
ändringar i (jmf
nuvarande stadgar
och
reglemente).
Dessutom vill de
införa verksamhets
beskrivningar. Det
kommer vara ett
dokument som dels
innehåller beskriv
ningar om vad varje
funktionärspost
innebär och dels ger
tips och goda råd
hur man bäst skö
ter sin post. Detta
kommer förhopp
ningsvis ge mer
kontinuitet i arbe
tet då en ny funktio
när inte längre
behöver starta om
från noll varje år.

Liten sektions
ordlista:
Organ: Mottagningen,
Internationella gruppen,
ELIN, Bussen, Elogen
och
Studieresorna
(kommer
eventuellt
ändras)

SM: Sektionsmöte,
hålls fyra gånger per år,
alla är välkommna
Styret: Elektrosektio
nens styrelse, sektions
mötets
verkställande
organ.
Utskott: ESN, Tolve
riet, Källeriet, Program
rådet, PR och AMSE
(kommer
eventuellt
ändras)

Gamling klubb

Det kom upp många olika för
slag under mötet ett av dem som
fick bra respons var
uppstartandet av en �--------......
förening för gamla
Synpunkter, klagomål
E-teknologer.
Det
eller lovord?
har funnits från och
Maila och berätta:
till under åren men
e95_ali@e.kth.se
det dör lätt ut om
e96_plf@e.kth.se
ingen tar tag i det.
e97_mam@e.kth.se
Om någon av styrel
e98_dmo@e.ktb.se
seledamöterna höll i
fredrikc@ekc.kth.se
det och kanske annordnade ett möte per ......__________,
år skulle chansen vara större att
det lever vidare något som
antagligen skulle uppskattas
mycket.

Avslutande ord ...

Det mötet som nyss hölls var
främst tänkt som feedback på
orgELs förslag, de kommer fort
sätta planera och ändra och
under våren kommer det hållas
ett möte till där ett mer färdigt
förslag kommer presenteras.
Förhoppningsvis kan de första
förslagen klubbas igenom på
decemberSM då även de första
nya funktionärerna kommer väl
jas.

Camilla
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Bli Fadder !

V

F Ö R F A D D R A R har som
uppgift och mål att
göra mottagningen av
de nya teknologerna i höst till
den bästa möjliga. Men det är
något vi bara kan lyckas med
om vi har duktiga faddrar. Vi
behöver därför Er hjälp.

• Tyckte Du nOllningen var
kul?
• Gillar Du att lära känna
nya människor?
• Har Du lust att engagera
dig i sektionen?
• Vill Du få chansen att ge
de nyantagna en bra start
på studierna och intro
ducera dem till sektions
livet?

Voff?

---------

,-...
--=-w

• Kan Du bli en lika bra fadder
som dina var, eller kommer
Du att göra jobbet ännu
bättre?

DÅ SKA DU BLI
FADDER!
Anmälningslappar kommer
att finnas tillgängliga i Tolvan i
början av period 4.
Vill du veta mer? Titta på vår
webbplats: http://www.e.kth.se/
esekt/org/faddrar eller maila till
fof@e.kth.se

FoF 2000:
David Möller, e98_dmo
Maria Thörnquist, e98_mtt
Kajsa Danielsson, e99_kda
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Köksverktygen du inte visste att du sa knade
Måhända någonting för
den konglig inpiskaren?
För en tid sedan så rotade jag
bland min farmors köksredskap.
Där hittade jag en del förmå! vil
kas andvändningsområden jag
inte kunde klura ut för allt smör
i Småland.
Jag frågade min farmor vad
verktygen möjligen kunde vara
bra till och efter en stunds fun
derande kunde hon, trots att
hon i flera fall aldrig hade
använt prylen i fråga, redogöra
för hur man skulle använda den.

Kan du gissa vad föremålen
på bilden är för något? Vänd tid
ningen upp och ned för att läsa
rätt svar.
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Idedagen 2000 handlar om entreprenörskap

S

ide
dagen som är en heldag
om entreprenörskap för
Stockholms universitets- och
högskolestuderande.
Idedagen 2000 kommer att
Äga rum den 7 mars i Student
palatset på Norrtullsgatan 2 i
Stockholm och projektgruppen
väntar 600-800 besökare. Ideda
gen 1998 Ägde rum i Aula
Magna på Stockholms universi
tet och lockade över 500 besö
kare.
NART ARRANGERAS

ldestiftelsen bakom

Bakom Idedagen står idestiftel
sen och arbetet med dagen
bedrivs ideellt av en projekt
grupp bestående av studenter.
Idedagens
sponsorer
är
Svenska Dagbladet, KPMG,
Almi, Telia Business Innova
tion, SAF och SIC, Stiftelsen
innovationscentrum.
Idedagen vill erbjuda alla stu
denter i Stockholm en inblick i
entreprenörskapets
värld.
Många är de som bär ideer och
visioner.

Inspiration

Idedagen skall stödja med
inspiration och kunskap. I för
längningen vill Idedagen se ett
ökat mått av företagande bland
Stockholms akademiker, säger
Lisa Hamling, projektledare för
Ide dagen.
Idedagens program bjuder på
intressanta och inspirerande
föreläsningar med framgångs
rika och drivna entreprenörer.
Vi är mycket stolta över att
kunna presentera föreläsare som
Mikael Lemmel från Peak Per
formance Team Human Link
och Marie Eriksson från Heart of
Stockholm som också startat
nätverket She. Jag tror också att
seminariet om entreprenörskap
inom storföretag och det om
riskkapital kommer att vara
mycket givande för morgonda
gens entreprenörer, fortsätter
Lisa Hamling.
Branschmässigt inriktar ide
dagen sig till viss del på att se
möjligheterna med ny teknik,
Dressmart.com är ett bra exem
pel på detta, liksom Jonas Bir-

..,.....-.r\.. r..&. � ... , ..... -,.,_.,...,,,,,,,,...,t: .--wv.....,...���..._,.., w

I n memoriam

gersson från Framfab, avslutar
Lisa Hamling.

I stortgroparna

För dem som ligger i startgro
parna och har en mer utvecklad
ide rekommenderar idedagen
närvaro på de matnyttiga work
shops som några av idedagens
samarbetspartners arrangerar.
Den 18 februari släpps Ideda
gens
programtidning
med
intressanta reportage och inter
vjuer med föreläsare. Tidningen
kommer att distribueras via
högskolorna och i vissa student
bostadsområden. Programmet
finns även på idedagens hems
ida www.idedagen.com.
Ytterligare information ges av
projektledarna
Lisa Hamling tel: 070 717 32 43
e-post ehamling@hotmail.com
Johannes Nordh tel: 070 482 20 88
e-post jknordh@hotmail.com.

�--..."Z..w_ _.,........, _
_____
_
__.,.
_
_
,.__
_ ,_,__________...__

Dessa teknologer är inte längre med oss. De har
nämligen tagit examen under perioden från och
med 2000-01-19 till och med 2000-02-14
Alriksson, Fredrik
Bengtsson, Per
Dubbelman, Stefan
Edvardsson, Han
Elezaj, Kamer
Engstrand, Peter
Flodin, Tomas
Frykberg, Anders

Jönsson, Ulf
Lövehagen, Nina
Myrberger, Johan
Månsson, T homas
Pehrson, Magnus
Pålsson, Kristina
Savander, Fredrik
Sparrman, Erik

Sufan, Maya
Wallentin, Ulf
Wendel, Christin
Öhrn, Jonas

Grattis till examen
önskar Emissionen
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Sällskapsafton
. . . eller serveras det svenskt kaffe på Evitafesten?

O

roligaste
elektrofest är ju,
som alla vet, minus
gasquen. Så när man nu får
chansen att ha tjejfest mitt i ter
minen, så klart att man tar den.
Så tänkte jag och jag var
KEJ, Å RE T S

att använda hjärnan, don efter
person?

flickor festar friskt i F l

Nåväl, alla elektriker dricker
bäska droppar och således ser
verades förrätten i Fl. Det ger en
viss högtidlig stämning att sitta
och äta med Ringströms anteckningar om A / 2- plattan i bak
grunden men trots det blev

knep & knåp

tydligen inte ensam om det
märkte jag när jag slarvade ner i
tolvan den aktuella kvällen. Där
serverades det bål och gästerna
blev indelade i varsinn djur
grupp. När gruppen blivit full
talig bar det vidare till de
obligatoriska lekarna. På vanliga
fester brukar lekarna gå ut på att
springa snabbt, äta fort eller helt
enkelt göra bort sig mest, men så
var inte fallet här. För när det nu
var tjejerna som lekte gällde det

ljudnivån rätt hög efter ett tag,
akustiken i Fl är inte som den
borde vara, det vet väl alla som
råkat nysa under en föreläsning
där. djurlätena ekade och även
om jag måste medge att häs-

tarna lät mest var katterna inte
långt efter.

högt är vackert

De bristfälliga matlagningsmöj
ligheterna i lokalen gjorde dock
at6t middagen intogs i 12-an och
tur var nog det. Nu hade nämli
gen ljudnivån nått de höjder där
Securitas skulle vara svåra att
hålla borta. Men värre blev
det...De som tror att gasquedi
ciplinen följs bättre på tjejfester
har fruktansvärt fel...

dansar aldrig nykter?

När sittningen så småningom
tog slut blev även pojkarna
insläppta. att mottot "jag dansar
aldrig nykter" följdes fanns det
inga tvivel om, tjejerna varm
mycket ensamma på dansgolvet
till en början. Men tlå baren
kunde skryta med både, roliga,
goda, starka och prisvärda drin
kar (fyra önskningar i en, inte
illa) och när undertecknad tras
kade hemåt vid tvåtiden var det
minst lika många killar som tje
jer som dansade. så, som en kort
sammanfattning kan man väl
säga, en kul kväll!
Camilla
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Föreställningar 30-31/3 kl 19 samt 1/4 kl 17. BiQetter säQs vid bokbord å kårhuset
Nymble och i Vasa-Teaterns biljettkassa, tel 08-24 82 40. BiQettbeställning och
upplysningar även å Kårspexets tel 08-10 84 30 eller via vår hemsida www.karspexelnu
Bjuppföreställning 30/3.
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vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm
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Från ÖSK till
konsu ltchef

-----·---------w �uw--�-

Vad innebär det egentligen att arbeta som civilingenjör ? Har man
nytta av sin långa utbildning ? Vilka egenskaper tycker en arbets
givare är viktigast när man anställer någon?För att få svar på dessa
frågor har vi träffat Peter Roas, konsultchef och f d. E-teknolog.

E

n augustidag 1989 stod
han där så många av oss
en gång stått. På Elekt
ros fagra borggård. I
väntan på rektors välkomsttal. I
väntan på nOllningen och allt
vad den innebär. Med en oviss
bild av framtiden. Vad kommer
denna långa utbildning inne
bära och vad kommer jag jobba
med i framtiden? Idag, drygt tio
år senare, är Peter Roos konsult
chef på ett konsultföretag inom
mekatronik-branchen. Det är
inte riktigt vad han tänkte sig
den där augustidagen -89. Det
var inte så mycket som blev som
han hade tänkt sig då. Men han
är ändå nöjd med det som varit
och det som väntar.

Karriären

I slutet av 1993
påbörjade
han
sitt examensar
bete på företaget
Exa
Mydata.
mensarbetet
innebar analyse
rande av olika
robotar. Examen
dröjde dock på
grund av ett par
missade tentor.
Istället fortsatte
han att arbeta. Peter Roos
Efter tre år på
utvecklingsavdelningen kände
han att ville pröva på andra
sidor av ingenjörsyrket. Han
började då arbeta på marknads
avdelningen som teknisk säljs
Sektionslivet
upport. Detta innebar att åka
När Peter började på Elektro runt över hela världen tillsam
hade han bestämt sig för en sak. mans med företagets säljare och
Han skulle absolut inte enga- sälja in och även förklara hur
gera sig i sektionslivet. Denna saker och ting fungerar. Samti
uppfattning ändrades dock digt gjorde han det som många i
snabbt. Efter en tid som hans situation inte tar sig tid att
spexnOlla
göra. Han skrev
med
många -- - w .-u ---- de sista tentorna
"D e v iktigaste
roliga minnen
och kunde 1997
var han fast.
hämta
ut sin
r
egenskape na syns
Den ena funkcivilingenjörsexa
in i betygen"
tionärsposten -=
men. Strax däref---te
--=--=-"-�----- ter blev han
ledde till den
andra. Under studietiden hann erbjuden jobbet som konsultchef
han med att vara idrottsledare, på företaget Tritech. Ett jobb
Öfverskaendare och vice ordfö- som han fortfarande trivs med.
rande för sektionen. Han var Vad har du för arbetsuppgifter
med i kårspexet och han tog ini som konsultchef?
tiativet att starta Elogen, Elekt
Dels personalhantering. Dels
ros eget spex. Dessutom tog han kundkontakter. Både sälja in och
examen.
hjälpa kunder med att diskutera
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fram och hitta tekniska lös
ningar på deras problem. Sedan
har det varit mycket ren före
tagsutveckling. Vi har vuxit
från 13 personer -97 till 40 idag.
Det innebär ganska stora skill
nader bland annat hur man han
saker,
terar
administrativa
struktur
och
organisation.
Semesterlagen till exempel. Vad
säger den? Det är inget man får
lära sig på Elektrosektionen. Det
måste man ta reda på själv.

Utbildningen

Vilka kunskaper från utbild
ningen har du mest nytta av i
ditt arbete?
Jag tror att "sidan av"-aktivi
teterna som nOllning och spex
med mera har gett mig 75% av
det som jag har praktisk nytta av
idag. När jag började på sektio
nen var jag en nästan folkskygg
person som hade svårt att tala
inför andra och var rädd för att
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stödiga eller för självsäkra. Så att man kan säga till sig själv:
Något som också är väldigt vik- Det här kan jag! Det bygger upp
tigt är om folk __
ens eget självför-=�
'-'lä-����:n,g
har förmåga
troende.
att själva ta
Framtiden
ansvar.
Få
arbetsgivare
Man har alltid
har idag tid •
någon bild av
och kraft att
vad man vill
sortera
upp
arbeta med och
arbete och ge
vad man vill
väldefiniegöra i framtiden.
arbets- r
Hur har denna
rade
uppgifter.
bild förändrats
får
Istället
för dig från den
man ett pro
dagen du bör
blem som ska
jade på KTH
Meto
lösas.
fram till idag?
den får man
När jag bör
hitta själv. Det
jade plugga hade
viktiga för en Peter på vårbalen 7 993
jag en kusin som
gått Elektro. Han
chef är inte
hur, utan att ett problem blir var min enda bild av hur det var
Att anställa folk
löst. Eller i alla fall drivs framåt. att jobba som civilingenjör. Då
Vilka egenskaper är viktigast
trodde jag att när jag är klar med
när man rekryterar nya medar Arbetslivet
det här kommer jag att konstru
betare?
Hur ofta bör man byta jobb för era någonting inom elektronik
Till att börja med har vi for att inte fastna i gamla hjulspår? eller programmera någonting.
Jag tycker att tre år är en sorts Mot slutet
mella krav. På vårt företag
anställer vi bara civilingenjörer. magisk gräns i början. Om man av
utbild- ----------..
inte trivs med ningen
lntervjutips
Vi vill se deras
- - =.. ---- sin arbetsupp- insåg jag att Känner du någon
betyg, naturligt
"Tanken att tid
gift ska man jag kommer gammal E-teknolog?
vis. Betygen ska
inte vara sådana
säkert inte
naturligtvis
rentutav
Kanske
kostar penga r är
byta tidigare. jobba bara någon som Emissio
att det ser ut som
ingenting man l är Det är ingen med sådant. nen borde intervjua?
den här perso
ide att plågas. Jag kommer
nen har precis
sig på Teknis"
=
..
Det finns gott säkert dras
klarat sig på
=
Kontakta i så fall arti
om
stolpe in. Bara
arbeten. mer åt pro kelförfattarna.
treor rätt igenom. Men det är å Men ett år tar det bara att jektled
E-post:
andra sidan inte självklart att komma in i matchen, särskilt om ningshållet.
Daniel, e99_dab
den som bara har femmor är rätt man kommer direkt från skolan. Idag tänker Anders, e99_aha
person heller. De flesta personer Sedan behöver man ett år att jag lite mer .....
vi anställer har en blandning av utveckla de tekniska sidorna och entrepretreor, fyror och femmor.
vara med om att jobba i projekt nörsmässigt, att starta företag.
De viktigaste egenskaperna och veta vilka svårigheter det är Hur ska ett företag se ut för att
syns inte i betygen, utan det är att hålla en tidplan. Tanken att det ska fungera optimalt? Så
personlighetssaker som man tid kostar pengar är ingenting perspektivet har väl vidgats lite
märker när man börjar prata man lär sig på Teknis. Sedan ett grann under tiden.
med människor. De saker som tredje år för att utveckla sig och
Text: Daniel
vi, och jag tror även många bli lite specialiserad så att man
Foto: Anders
andra, tycker är viktigt är att för verkligen kan någonting väldigt
det första ska du trivas med per bra. Även om man inte ska jobba
sonen. Det är jättejobbigt med med precis det i framtiden så är
människor som upplevs som det bra att ha med sig i bagaget.
ta ansvar. De sidorna utvecklade
jag på sektionen.
Sektionslivet har gett dig
mycket. Men vilka kurser har
du mest nytta av idag?
Jag tycker att mattekurserna
har varit bra men inte som man
först trodde när man pluggade.
Jag skulle bli förvånad om mer
än 1% av alla civilingenjörer får
direkt användning av sin mate
matik. Men det har gjort att man
utvecklat ett visst logiskt tän
kande och en förmåga att lösa
problem.
Mattekurserna är
bland de svåraste jag gjort. Men
när man har lyckats med de så
har man tagit sig över en psyko
logisk barriär och fått stärkt
självförtroende. Har man en
gång klarat av så svåra saker så
kan man göra det igen.

------------------�
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Skidresan till Are
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Vi d ra r ti l l fjä l len
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Vissa tar några minuter, andra några timmar men det finns faktiskt
dom som kan vara borta från skolan längre än så . . . och vad kan vara
ett bättre avbrott i studierna än några härliga dagar i fjällen ?

A
0

LIGE N

ARRA NG E RAS

en skidresa av maskin,
vilken har givits nam
net MASK. Resan är till stor del
sponsrad av Apple som anord
nar Apple Ski week för snöäls-

l

tryckas ihop i bussarnas bagage
utrymmen. Chaufförerna ver
kade måttligt roade då de la
märke till att flera teknologer
hade packat ner större delen av
garderoben. Detta till trots fanns

' (
il

Första dagen

Stormen yrde när bussarna
körde in i Åre Fjällby vid nioti
den dagen därpå. Förhoppning
arna om att få kasta sig ut i
backen för ett första åk sjönk
rejält för de flesta. Några gick
och fikade, andra badade bastu
medan entusiasterna utmanade
vädret för att pröva backarna.
Trötta personer sågs använda
sofforna i liggande ställning.
Som tur var blev vädret bättre
framåt eftermiddagen, vilket för
vår del innebar en hel del härlig
åkning i Duveds backar.

Inkvartering

Även eliten ramlar ibland
kande teknologer i hela Sverige.
I år var det ungefär 180 studen
ter som totalt lämnade KTH en
mörk lördagskväll den 29:e
januari.

Är klockan bara halv nio?
Med på resan fanns represen
tanter från de flesta sektioner på
KTH och speciellt kunde man
lägga märke till en liten grupp
på 10 personer från Elektro.

Buss kaos

Resan tog sin början vid Milles
pottan då all packning skulle
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det teknologer som hade glömt
en hel del väsentliga accessoarer
hemma (lakan) medan andra
var oroliga för att de hade för
lite finkläder med sig (stövlar).
Vi E-teknologer utmärkte oss
redan under den första etappen
av bussresan då vi tvingade den
stackars busschauffören att
hämta upp en före detta e99 i
Sundsvall. Som om detta inte
var nog lurade vi reseledarna att
den vante som de febrilt stod
och viftade med längst fram i
bussen var vår, för att sekunden
senare upptäcka att den inte var
det.
Själva bussresan tedde sig
precis som en bussresa brukar
göra. Man sitter obekvämt och
försöker sova men förgäves.
Tills man upptäcker att golvet
inte är lika hårt som det brukar
vara.

Efter att ha packat upp våra ägo
delar i lägenheterna (som vi fick
tillträde till på eftermiddagen) åt
vi en välbehövlig middag. Vi var
fem tjejer och 2 killar som
delade på en lägenhet vilket
innebar att resterande tre killar
glatt kunde ägna sig åt säng
brottning utan att störa oss
andra. Eftersom den lägenhet vi
bodde i var störst och dessutom
innehöll bastu blev den ett
naturligt tillhåll för våra kvälls
nöjen.
Middagarna slutade oftast i
väldigt trevliga förfester med
dans och en del försök till skön-

Här var det efterätt!
sång från somliga av oss. Förfes
terna följdes naturligtvis av
utgång till något av Åres heta
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inneställen. De ställen vi hann
prova på under vår vistelse var
Country Club, Diplomat och
Bygget. Samtliga var nog över
ens om att Diplomat var den
givna vinnaren, både som lokal
och gällande musikval. Däremot
hade Country Club bäst bord att
dansa på.

I backen

Dagarna i backen var nog ändå
det bästa. Härliga backar, flyt i
åkningen och bra väder gör att
vem som helst blir på strålande
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Varning, lössnö

\
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humör. De flesta ägnade sig åt
traditionell skidåkning medan
andra tog backarna med storm
på sina "haschpulkor". Natur
ligtvis fanns det en del våghal
siga ibland oss som inte nöjde
sig med det vanliga. De var helt
enkelt tvungna att utmana ödet
och pröva telemark, vilket
ökade
blåmärkesstatistiken
avsevärt. Trots att man ibland
kunde se dem liggandes i
backen med skidor och stavar
spretandes åt alla håll var det
enligt dem själva en rolig upple
velse. Dessutom fanns det några
tappra personer som prövade på
snowboard för första gången.
Med stort tålamod och envishet
kämpade de sig ner för pisterna.
Förutom de som bara halvt
försökte slå ihjäl sig återstår nu
den person som inte var rädd
om livet ett endaste dugg. Den
nominerade slängde sig ut för
stup och i trevliga lössnöpartier
medan resten av vår lilla grupp
hoppades att vi fortfarande
skulle vara tio när vi åkte hem
igen. Som tur var kom personen
ifråga ner hel efter att ha voltat
ett antal gånger och fått oss

andra att sätta hjärtat i halsgro
pen.

Handdiskmedel. ..

Att åka med ett gäng kompisar
till fj ällen är oerhört roligt även
om allt inte blir som man vill
ibland. Självklart händer det all
tid en del missöden men även
dessa stannar kvar som glada
minnen.
För vad gör man när man
öppnar diskmaskinen och ett
stort vitt lödder väller ut? Jo,
man undrar naturligtvis var
löddret kommer ifrån. När man
sedan förstår att någon har hällt
handdiskmedel i diskmaskinen
och att diskmaskinen är trasig
blir allt väldigt skoj. Tyvärr blir
det mindre roligt för den skyl
dige som får höra ordet maskin
diskmedel i tid och otid resten
av vistelsen.
Förutom diskmaskinen och
ett par sönderslagna glas orsa
kades ingen större skadegörelse
om man inte tar med den som
rörde våra egna arma kroppar.

på våra muskler som han
bestämde sig för att utplåna.

Hem igen

Precis som det brukar vara har
allt roligt ett slut och det hade

Skulle jag vara kort?
den här Åreresan också. Det var
ett gäng utpumpade teknologer
som i en sista kraftansträngning
släpade bort all sin packning till
bussarna. Framför oss hade vi
en lång och krävande bussresa.
Dock stannade bussen vid ett
Mc Donald's där vi fick lära oss
hur fort man kan steka hambur
gare till 180 hungriga och otåliga
teknologer.

Koma vid matbordet
För ibland ömmade det faktiskt
riktigt ordentligt efter alla vur
por man så elegant genomförde.
Räddningen mot våra smärtor
och stela leder uppenbarade sig
för oss en eftermiddag, i form av
ett par starka händer, som
mycket skickligt knådade ige
nom våra blåslagna små krop
par. Vissa skrek, andra skrattade
när denna massör hittade knutar

Så äntligen, efter ytterligare
ett antal mil var vi hemma igen!
Kanske borde Elektrosektionen
ordna en egen resa till nästa år
så att flera får uppleva hur otro
ligt roligt man kan ha i fj ällen...
Text Jenny
Bild Anders Schiöld mfl.
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Kvotera · mera?
Jaktsäsongen har börjat! Det är nu dags att ragga upp nya studenter,
och konkurrensen mellan högskolorna är stenhård.

V

satsar universi
tet och högskolor upp
till 1500 kronor per stu
dent i marknadsföring. Detta
innebär ofta att flera miljoner
kronor försvinner till reklamoch pr-byråer - varje år.
RJE ÅR

Massiv uppvaktning

Bilden är överallt samma. Sus
pekta telefonsamtal, radio- och
tv-reklam, reklam på bio och på

Teknik avskräcker
I

I
i'

1997 genomförde man en undersökning
bland de elever från gymnasiets natur
vetenskapliga program, som hade fort
satt på en icke-teknisk högre utbildning.
En av frågorna var varför de inte valde
en ingenjörsutbildning, och man fick
kryssa i tre olika svarsalternativ. Män
resp. kvinnor svarade mycket lika, och
svaren blev följande:
• Ingenjörsyrket tilltalar mig inte (71 % )
• För lite icke-tekniska ämnen i utbild
ningen (40%)
• För svårt (29%)
• Pedagogiken tilltalar inte (22%)
• Begränsat yrkesval (20%)
• För grabbigt (15%)
• För få valmöjligheter inom utbild
ningen (7%)
• "Nolleperioden" avskräcker (2%)
• Annat (30%)
Källa: Nying
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tunnelbanan,
tidningsreklam,
reklam på Internet och så förstås
tonvis med postförsändelser
från ett otal olika högskolor och
universitet.
Många
känner
säkert igen sig när man satt där
hemma och var levande
begravd under färggranna bro
schyrer. I takt med det växande
antalet utbildningsplatser och
den stigande konjunkturen blir
det allt svårare att värva folk.
För varje år blir därför mark
nadsföringen allt aggressivare.
Blivande studenter bombarde
ras med radioinslag om Kalmars
soliga stränder, videoband med
leende studenter från Örebro
och kataloger där söta tjejer
berättar om hur fantastiskt bra
de har det i Luleå. Erbjudanden
avlöser varandra: "sista minu
ten-platser", "spännande lotte
rier", snabb Internetanslutning,
gratis cyklar och datorer, ja till
och med förbetalda studentrum
kan i vissa fall ingå i utbild
ningen.

Teknik är för teknisk

Det hela började på 70-talet när
rekryteringskrisen gjorde att
stolarna stod tomma. Lös
ningen blev professionell mark
nadsföring, något som snart
visade sig vara mycket fram
gångsrikt. Sedan början på 80talet har antalet sökande till
civilingenjörsutbildningar hållit
sig på en ganska acceptabel
nivå.
Vissa högskolor brottas fortfa
rande med lågt söktryck (enbart
vid Mitthögskolan står 244 plat
ser tomma), men de väletable
rade tekniska högskolorna har
annan huvudvärk. För dem
handlar det mer om att få in fler
tjejer på de traditionellt mansdo
minerande ingenjörsutbildning
arna, som dras med rykten om

att vara extremt svåra och trå
kiga. Det största problemet ver
kar vara att de tekniska
utbildningarna är... just det, allt
för tekniska. Enligt en undersök
ning genomförd av Linköpings
universitet avskräcks väldigt
många kvinnor från att söka till
ingenjörsutbildningar på grund
av att dessa innehåller för få
icke-tekniska inslag.

Tveksamma metoder

Nu finns det lyckligtvis en del
fula tricks, som man kan ta till.
"Kursnamn som innehåller
ordet samhälle eller stavelsen
bio- har alltid lockat fler
sökande, framför allt flickor",
säger KTHs rektor Anders Flod
ström i en intervju i DN. Och
visst fungerar det! En del hög
skolor har helt enkelt bytt namn
på sina ordinarie ingenjörspro
gram för att få in fler tjejer.
"Plötsligt hette de något med
miljö, design eller medier",
säger man på Civilingenjörsför
bundet.

Tjejer vill inte

Trots alla informationskampan
jer och roliga namn har det visat
sig vara mycket svårt att få mer
än 15% kvinnor av det totala
antalet studenter. Enbart namn
byten räcker tydligen inte till.
Därför har man på senare tid
börjat ge vissa civilingenjörspro
gram en tydlig "kvinnlig profil",
t ex miljö- och vattenteknik och
internationell ekonomi. På dessa
program brukar hälften vara
kvinnor, vilket höjer genomsnit
tet till dagens dryga 30% för tek
niska utbildningar. Inte minst på
KTH har de nya programmen
medie- och bioteknik bivit en
succe både när det gäller sökt
rycket och antalet antagna tjejer.
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En annan sak som man försö
ker göra är att förändra pedago
giken. Jämfört med killarna är
tjejer ofta mycket mer sociala
och vill gärna föra en ständig
dialog med läraren i stället för
att passivt lyssna på föreläs
ningar. Numera satsar man
mycket hårt på projektarbeten,
där man ju är tvungen att föra
en dialog. Problemfritt är det
dock inte. Eftersom killarna ofta
har mindre social kompetens
blir det inte sällan tjejer som får
med
samordna projekten
mycket större arbetsbörda som
följd.

Asocial kompetens

Just den sociala kompetensen
verkar vara något som ingenjö
rer saknar. Av näringslivet
beskrivs ofta en typisk civilin
genjör som dålig på att kommu
nicera,
tillbakadragen
och
närmast en asocial typ med
mord i blicken. För att råda bot
på detta börjar man idag införa
typiska samhällsämnen som
filosofi och psykologi i ingen
jörsundervisningen. Priset blir
dock att teknologer får sämre
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teoretiska kunskaper eftersom
några tekniska kurser måste tas
bort.

Sjunkande kvalitetskrav

Många vet säkert att nivån på
gymnasieutbildningen och där
med högskolornas förkunskaps
krav blir allt lägre. Det
uppseendeväckande är dock att
detta håller på att bli en medve
ten strategi. I stället för renod
lade teoriämnen satsar man i
stället på översiktskurser som
"människa-teknik-samhälle"
för att försöka väcka intresse
hellre än att skrämma iväg folk
mattekurser.
med
tunga
Meningen är att locka fler till de
tekniska utbildningarna.
Idag finns det inga större
bekymmer med studentrekryte
ring. Antalet platser på de tek
niska programmen ökar dock
mycket snabbt, och om några år
kan detta komma att skapa pro
blem. Då blir kanske sänkta kva
litetskrav enda lösningen för att
få in mer folk.

Sergej

Foto: Magnus Grönkvist, Mag
nus Mjörnå & Jenny Nyberg

Tjejstatistik
Antalet kvinnor som började på ingenjörsprogrammen:
87 / 88 91 / 92 95 / 96 98 / 99
Läsår
19%
22%
23%
28%
Civilingenjör
Högskoleingenjör
17%
17%
19%
26%

Källa: SCB.

Antalet kvinnor som började på KTHs civilingenjörsprogram:
Utbildning:
Elektro
Kemi
97/ 98 98 / 99 99 / 00 97/ 98 98 / 99 99 / 00
Läsår
And kvinnor
21 %
16%
17%
63%
50%
54%
På de allra flesta program rasade antalet tjejer år 1998. Varför är
oklart.

Källa: KTH.

Här på Teknis satsar man drygt tre miljoner
kronor per år på marknadsföring, vilket är
under en halv procent av den totala budge
ten. "Tre miljoner är ett spott i havet", sam
manfattar en något besviken Inger Larsson,
som är kanslichef.
Broschyrer är en viktig, om än dyr, del av
marknadsföringen. "Vi anlitar inte någon
reklambyrå utan gör allting själva här på
KTH. Broschyrerna distribueras sedan över
hela landet", säger Inger Larsson.
I jakten på studenter anordnar KT H en hel
del olika aktiviteter, som är främst riktade
mot gymnasieelever. Många har säkert upp
märksammat stora tonårsgäng, som i dessa
dagar vandrar omkring på campusområdet
och ibland tillåts tjuvkika på mekanikföre
läsningar. Detta beror på gymnasieveckor,
som hålls varje år för att sprida sanningen
om KT H bland gymnasisterna. Tjejkvällar
är en motsvarande tillställning speciellt
inriktad mot Stockholmstjejer.
Ett annat viktigt inslag i marknadsfö
ringen är skolinformatörer. Detta är vanliga
studenter, som efter en kort utbildning
skickas runt olika skolor där de delar ut
pennor och svarar på ett otal olika frågor.
Det har visat sig vara en ganska effektiv och
billig metod, som nu börjar användas av allt
fler högskolor.
Studentbostäder är ett sorgligt kapitel.
Bristen är så pass stor att vissa avstår från
sina utbildningsplatser. Till hösten planerar
man bygga lite nya bostäder, vilket för
hoppningsvis kommer att avdramatisera
problemet något.
Rekryteringen är dock inget större pro
blem här på KT H. "Vårt namn är vårt främ
sta konkurrensmedel", säger Inger Larsson.
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Slvetet

J

Dante slapp i alla fall åka Gröna Linjen varje morgon. . .

s A T T och surfade en
kväll. Glömde bort tiden,
som så ofta händer i
datasalarna,
och
plötsligt
märkte jag att klockan var c:a
fem minuter över riktigt, riktigt
sent och fem minuter i sista tun
nelbanan. Jag rafsade snabbt
ihop mina pinaler och rusade
iväg. Väl nere i stationens djup
möttes jag av en lika bekant som
fruktad syn: ett par röda bakly
sen som hastigt avlägsnade sig,
och därför genom rödförskjut
ning blev ännu en liten aning
rödare.
Ilsket muttrande stampade
jag tillbaka mot rulltrapporna
för att gå upp igen, men så
kände jag att en vind började
blåsa. Förbryllad stannade jag;
jag hade ju med egna ögon sett
den sista tunnelbanan rulla iväg.
Men så kom faktiskt ett tåg
dånande ut ur tunneln. Vilken
tur!
AG

Mörkt...

'

I·

T åget var visserligen helt ned
släckt, och den hastiga glimt jag
fick av föraren liknade mest ett
skelett, men jag tänkte inte så
mycket på det. Även SL måste
väl spara ström, och det är ju all
mänt känt hur ofta förarna får ta
rast. Det stannade i alla fall, så
jag klev på.
Inne i vagnen var varje yta
täckt av damm och spindelväv
hängde från taket. Nedklottrat
var det också; diverse stjärnor
och femhörningar, och killen
med taggen "666" hade verkli
gen varit i farten. Ganska nor
malt, med andra ord. Folket som
åkte såg heller inte riktigt klokt
ut, men eftersom tåget kom från
Universitetet fäste jag inget
större avseende vid det. Jag satte
mig snett emot en tös med söta
små horn och en eldgaffel, och
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försökte låta bli att stirra på hen
nes huggtänder.
T åget började sakta ner, och
en röst ur högtalarna sa: "Nästa
station, Skärseldmarbrink. Byte
för trafikanter till Hel, Hades
och Handels. Skärseldmarbrink
nästa." Nu blev jag lite funder
sam. Inte för att jag kan minnas
alla stationsnamn, men borde
inte nästa ha varit Stadion? Nå,
det var hur som helst inte där
jag skulle av, så jag satt kvar.
Efter ett kort uppehåll i Skärs
eldmarbrink, där fler individer
med misstänkt utseende klev
på, dånade vi åter fram genom
mörkret. När det gått ytterligare
en tid började tåget åter bromsa,
och högtalarrösten förkunnade
"Nästa station, I-som-här-inträ
den,-låten-hoppet-Farsta"
för
alla som ville höra på.
Där var det bara två teknolo
ger som klev på, ivrigt diskute
rande vilket som var det bästa
sättet att snabbt krascha en
dator; Att släppa ner den i ett
djupt hål, att montera fyra hjul
på den, kalla den för folkvagn
och köra den mot trafiken på
Autobahn, eller att installera
Windows på den. Det senare
alternativet tycktes vinna...
Så åkte vi vidare, men plöts
ligt kändes det inte som om vi
åkte framåt längre, utan snarare
nedåt. Ytterst förbryllad vände
jag mig till teknologerna, och
frågade vart vi var på väg. "Ja,
vart tror du?" blev svaret. "Till
SLvetet, som vanligt.".
SLvetet! Alla de hemska sagor
jag hört som liten ekade i mitt
huvud. SLvetet! Där fullt funk
tionsdugliga tunnelbanetåg står
uppställda till allmänt beskå
dande, men aldrig rullar. SLve
tet! Där travar av färdigbrutna
rälsbitar ligger och väntar på att
komma till användning, och där

stygga andar spelar blues på sig
nalsäkerhetssystemen. SLvetet!
Den domän av underjorden som
ansvarar för att främja ondska
genom att se till att så många
som möjligt börjar dagen riktigt,
riktigt ilskna.
"Jaha." sa jag. "Just det" sa
teknologerna. "Nästa station,
SLvetet. Avstigning för samt
liga." sa högtalarrösten.

Åt Slvete. . .

Mitt första intryck av SLvetet
var ett stort torg med en estrad,
på vilken fyra demoner befann
sig. En var klädd i grönt, en i
rött, en i blått och en i gult.
Demonen i gult stod på en pris
pall och sken som en sol, demo
nerna i rött och grönt stod och
skakade hand, och sade saker
som "Signalsystem" och "Räls
brott". Och demonen i blått satt i
skamstock.
"Men vad är detta?" frågade
jag. "Tja," svarade teknologerna,
"han i blått är den Blå Linjens
Demon, och ansvarar för förse
ningarna på den Blå Linjen." "Men," sa jag, "det är väl inga
problem med den Blå Linjen?"
"Kul, du!" sa teknologerna.
"Varför tror du han hamnade
där? SLwulen var alldeles rosen
rasande!"
"Och de andra?" frågade jag.
"De två på estraden är den Röda
och Gröna Linjens Demoner."
sa teknologerna. "De har just
blivit dubbade till Riddare av
Rälsbrottet respektive Storher
tig av Signalsäkerhetssystemet.
Och han på prispallen är den
Gula Linjens Demon... "
"Men," sa jag, "det finns väl
ingen Gul Linje." "Nä," flinade
teknologerna elakt, "det verkar
inte så, va?"
Så kom vi fram till en stor
verkstad, där teknologerna gick

emissim �

�':;IUll&IL� ..:.:--..iLw.-.-,...-....-=----=--.,.=
-a---=•w----·-------·---------- = -----·•----..in. Jag följde efter; man vet ald
rig om man kan lära sig något
nyttigt. Där fick jag se vad tek
nologerna arbetade på; ett nytt
och revolutionerande framdriv
ningssystem för pendeltåg!
Stolt visade de upp sin skapelse.
Det såg ut som ett vanligt tåg
hjul, men när de vände på det,
visade det sig att där fanns ett
litet ekorrhjul. En sinnrik anord
ning höll ett salladsblad precis
utanför hjulet, som drevs av en
liten snigel. "Vi har precis börjat
massproduktionen, och den för
sta laddningen rullar redan!"
sken teknologerna.
Plötsligt hördes det oväsen
från ingången. En halv pluton
enorma demoner i svart med
varsin liten söt basker hängande
från höger horn armbågade sig
fram genom lokalen. "Färdbe
vis! Visa färdbevisen!" bölade

de. "Hulk gilla färdbevis!" Jag
bestämde mig för att lägga
benen på ryggen.
Jag sprang och sprang, tills jag
plötsligt kom fram till en stege
som försvann upp genom ett hål
i taket. Jag började klättra, och
hade snart lämnat SLvetet långt
under mig. I vad som kändes
som flera timmar segare jag mig
uppåt genom kolsvart mörker.
Men så såg jag en svagt mörkblå
glöd ovanför mig. Med förnyade
krafter kämpade jag mig uppåt,
för att flämtande dra mig upp i
en liten kammare. I denna fanns
elva kistor, och vid ena änden av
varje kista hängde en lång, vit
rock. Vid andra änden av varje
kista fanns ett litet nattygsbord,
som var täckt av ett tjockt lager
damm. Jag blåste bort dammet
från ett av borden, och under
detta fanns en schmeck, ett par

solglasögon och ett litet glas
bäsk.
På tå smög jag tillbaka till ste
gen och började klättra igen, så
fort och så tyst jag över huvud
taget kunde. Efter ytterligare en
evighet eller två i mörkret skym
tade jag åter ljus över mig. Jag
plirade misstänksamt uppåt,
men bestämde mig trots allt för
att fortsätta. Och mycket riktigt!
Det var dagsljus.
Med mina sista krafter slä
pade jag mig upp genom en
dagbrunn, och kollapsade på
marken bredvid. Jag vet inte hur
länge jag låg där, men när jag
kom till sans igen såg jag att jag
låg på en pendeltågsstation. Jag
skulle precis resa mig, då jag
hörde en röst säga: "Öh, ge hit
mobilen!".
Jag var Hemma igen!

Johan Sj
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Nord U 2000
Under vecka 6 samlades nordiska Unixanvändare till konferens i
Malmö. Mycket teknik och en del IT-politik varvades med social
verksamhet och pubrundor med likasinnade.
NFEREN sE N

inleddes
med två dagar tutori
als av hög kvalitet.
Bjarne Stroustrup pratade C++.
Dr. Kirk McKusick pratade om
kärnan i BSD. Eric Allman pra
tade om sendmail. Folk som vet
vad de pratar om alltså.
Efter de inledande dagarna
började så själva konferensen,
med ett otal föredrag i intres
santa ämen.

EurOpen.se

Före, mellan och efter föredra
gen kunde man botanisera
bland ett antal montrar. Företag
som Linuxbutiken, Cendio,
Raditex och de helt ideella
OpenBSD, med ett bord att sälja
tröjor och cdskivor vid, blanda
des på lika villkor med bjässar
som Sun och Compaq.

OpenBSDs Theo de Raadt för
klarar något för en okänd
åhörare.
öga. En åhörare undrade om
han inte skulle testa direktlänk
till synnerven och komma bort
från den klumpiga kameran i
glasögonen.
- "Do you want to test it? I can
do it right now on you if you
want! It will however be painful
and messy ... "

Tapping the minds Eye

Jordnära

Utställning

I·

SET I @home går ut på att låta
tusentals vanliga datorer analy
sera data från ett radioteleskop, i
hopp om att kunna hitta en sig
nal från en främmande intelli
gens.

Näst sist av talarna var Steve
Mann, från University of
Toronto. Han presenterade Eye
Tap, ett system för att låta en
dator scanna av användarens

Dr. David P. Anderson, från
S ET I @home, hade enligt sig
själv betydligt allagligare ämne
än Mann. 'Tm only going to talk
about searching for aliens."

Alltihop arrangerades av den
svenska Unixanvändarförening
EurOpen.se tillsammans med
den danska motsvarigheten
D K U U G och Skåne Sjcelland
Linux User Group
EurOpen.se är den svenska
delen av the Advanced Computing
Systems Association, Usenix.

Ras mus

Hotellets terminalrum. De som
inte sitter här kör radio/an ...

Säkerhet och öppen källkod

Steve Mann kör bash i glasögonen.
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Att åtskilliga av konferensens
sessioner på ett eller annat sätt
handlade om säkerhet är knap
past någon tillfällighet, det
finns mycket att prata om
på det området.
OpenBSD har nyligen
släppt OpenSSH, en fri
krypterad "telnetersätt
are". T heo de Raadt från just
OpenBSD förklarade att Säker
hetsproblem ofta beror på slar
viga programerare och dåliga
APier. Bjarne Stroustrup höll ett
föredrag bland annat om att
högre abstraktionsnivå gör det

lätt att undvika många problem.
Om man krypterar det som
"behöver" krypteras och
skickar resten i klartext
finns risken att man
glömmer
kryptera
något som är hemligt. Om
man krypterar allt blir det
dessutom
att
svårare
avkoda med rå beräknings
styrka. Richard Guy Briggs pra
tade om FreeSWAN, en fri
implementation av IPSec, alltså
kryptering ända ner på IPnivå.

Rasmus

I nte mycket fol k
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Så har då ännu en fixarkväll passerat. Tyvärr verkar den ha
gjort det ganska obemärkt för gemene E-teknolog.

N

denna
kväll var nästan hela
tolveriet som sig bör
samt några få andra tappra själar. Det var en hel del som fixa
des i ordning: städskrubben
städades ur ordentligt för första
gången på bra länge, tolveriskå
pet städades och sorterades,
anslagstavlor sattes upp, det
rensades ut bakom det blå skyn
ket, detta för att bara nämna
några av de saker som fixades.
På grund av en liten miss i pla
neringen så kunde vi dessvärre
inte åtgärda toaletten mitt emot
städskrubben, men det kommer
att ske inom snar framtid.
Ä R VA R A N D E

rades ner i väntan på att bort
fraktning skall ske. För alla de
som hjälpte till bjöds det på
pasta med tonfiskguck, läsk, öl
och kokosbollar.

Var var styret?

Tyvärr representerades styret
endast av två personer (tre om
tolvC skall inräknas), vilket får
anses lite ynkligt faktiskt. Man
undrar lite över varför det är så
få som dök upp denna kväll.
Men av de som hänt senaste
halvåret verkar det som om folk
bryr sig allt mindre om vår kära
tolva. Det skräpas ner, plockas
inte undan, disk står kvar,
bestick och andra köksredskap
försvinner samt att folk inte ver
kar villiga att hjälpa till på fix
arkvällar...

Ja, ja nu skall jag inte gnälla mer,
utan istället för tolvC-Fredriks
räkning utbrista i ett jättetack för
alla som ställde upp och fixade.
TACK!
Text: Uffe
Bild: Magnus G

Nya bordet invigt

Dessutom tror jag ingen har
missat att tolvans nya biljard
bord är öppnat. Vi får se hur
länge vi lyckas hålla det så fint
som det är. Kårens bord monte-
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Den lj usnande
framtid är vår. . .

Electro rulez
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På senare tid har man börjat diskutera frågan om varför det för det
mesta bara är folkfrån natur- och samhällsprogramme( som hamnar
på högskolor...

S

p E c I ELLT

hårt drabbade
är teknologer. Till största
delen är det bara natur
are, som söker sig till deras
udda gömställen på Sveriges
tekniska högskolor.

Veteraner från fordonspro
grammet skulle kunna fixa en
busslinje från tunnelbanan till
Q-huset. Med tanke på SLs
punktlighet

Fler byggare behövs!

Visst vore det trevligt om KTH
tog in mer folk från andra gym
nasieprogram än natur och sam
häll! Tänk hur fantastiskt det
vore om det till exempel gick ett
visst antal exbyggare här på
Elektro. Datasalar skulle då
äntligen flyttas till ett special
byggt annex där folk från
hotell- och restaurangpro
grammet i sin tur skulle fixa det
efterlängtade överdagningsstäl
let för morgontrötta hackare.
Därmed skulle skyddsrummen
börja användas på ett mera
lämpligt sätt (enligt rykten kan
Teknis få stora anslag från reger
ingen mot att vi skyddar samt
exemplar
av
liga
scientologbibeln från omvärl
den). En nackdel med byggare
är att Tolvan tvingas att servera
Kopparbärs, men det får man ha
överseende med.

Nya visioner

Tack vare studenter från Barn
och fritidsprogrammet lär det
inte längre bli några problem
med nOllan. Skändarna skulle få
all evighet på sig att koppla av
och i lugn och ro vårda sina
skägg. Ingen skulle längre
behöva störa Hallens heliga
sömn. Inget schlem på Elektros
fagra borggård, inte!
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natten och göra det möjligt för
teknologer att i lugn och ro
hångla i föreläsningssalarna.

Teknologer för tråkiga

Det är inte särskilt konstigt att
dessa yrkesgrupper skyr Teknis
som elden. Både naturvetare och
teknologer är nämligen rätt trå
kiga typer. Till exempel kan
de (och i extrema fall även gil
lar) ett flertal skumma mate
matiska formler och gärna
skryter med det. Till råga på
allt dricker dessa personer en
massa udda - gärna beska drycker, som ingen frisk män
- niska normalt skulle våga sig
på.

Respekt!

skulle
bussturerna eventuellt för
längas till olika delar av Stock
holm. Särskilt viktigt blir det
under tentadagar när det som
bekant är alltför många teknolo
ger på tunnelbanespåren.
Studenter från hälsokostpro
grammet skulle dramatiskt för
bättra teknologers matvanor.
Dessa tappra människor är nog
de enda, som kan driva T-Pizze
rian i konkurs.
Sist men definitivt inte minst
kommer en massa folk från
Elprogrammet.
Snacka
om
skrämselhicka på Elab! Äntli
gen skulle det finnas någon, som
kan forcera Teknis kodlås på

Än är det dock inte för sent!
Med lämpliga åtgärder kan
man locka mer yrkesfolk till
Elektro. Det första man bör göra
är att kraftigt förenkla tal- och
(om vi nu måste ha något) skriv
språket, som ofta upplevs vara
alldeles för krångligt och
"smart" av utomstående. Grova
svärord är ett absolut måste,
speciellt med tanke på nya
rekryter från byggprogrammet.
För att ingjuta respekt bör man
även lära sig att ohämmat spotta
på golvet samt rapa. Det sist
nämnda kan i sig kan uttrycka
en hel skala olika känslor, allt
från missnöje till mättnad, vilket
är ett bra sätt att göra språket
lättbegripligt. Bakåtslickat hår,
ringar i ögonlocken och mas
siva guldkedjor skulle inte hel
ler skada.
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På med overaller! Dessa
måste vara alldeles utomordent
ligt skitiga, och innehålla ett
antal obegripliga elverktyg (till
exempel voltmetrar), flera väl
fyllda snusdosor samt en ham
mare (mycket praktiskt vid
självförsvar eller när datorn inte
fungerar).
Att klara teoritentor måste bli
en brottslig handling och straf
fas med en månads avstängning
från graffittimål
ningskurserna.
Beteck
ningen " civilin
genjör" brukar
reta gallfeber
på yrkeskåren.
Därför
bör
man byta

namnet mot ett som är lite mer
neutralt. "Electro kickers" skulle
definitivt öka respekten för vårt
program.

Du gamla, du fria ...

Om man genomför dessa åtgär
der kommer Teknis att för
många år framåt bli ett litet
paradis på jorden. Beteendefors
kare från hela världen kommer
att flockas här på KTH för att
förundras över "den svenska
modellen" (en som inte är 180
cm och blond). Stockholm
blir världens populäraste
tillflyktsort för efterlysta
barnskötare,
brobyggare
och chaufförer, som kommer
att få en fristad på Elektro.
Födelsetalen skjuter då i höjd,
vilket kommer att göra Stock
holm till världens största och
rikaste stad om ett hundratal år.
USA kommer att uppleva
samma utvandring som vi hade
i Sverige under förra sekelskif
tet, fast nu blir det tvärtom. Mil
joner amerikaner kommer att
flytta till Svea Rike. Därmed får
Europas nya stormakt tillräck-

liga resurser till att hålla en liten
insatsstyrka i vartenda land i
världen och förverkliga mänsk
lighetens största dröm - att säkra
freden, demokratin och den
svenska livsstilen för all framtid.
Tack vare KTHs nya forsk
ningsmetoder kommer Sverige
att vinna kapplöpningen med
Estland om att upptäcka hur
man kan färdas snabbare än lju
set. Första kontakten med utom
jordingar sker strax därefter.
Naturligtvis kommer alla typer
av utomjordisk intelligens att
vara underlägsna vår egen, och
snart kommer galaxen att styras
från sin nya huvudstad: Stock
holm.

Välkomna till framtiden

Allt detta kan alltså åstadkom
mas med några få enkla åtgär
der här på Teknis. De flesta
politiker kommer säkert att
ställa upp på detta, och därför
kan man redan nu säga:
Den ljusnande framtid är vår!
Sergej
Foto: Magnus Grönkvist

Februari-SM

S

Å

VA R D E T avklarat då.
Årtusendets första SM.
Alla var där, eller hur
var det nu.
Nä allvarligt talat, en mindre
samling teknologer hade sam
lats i Vextrummet för att deltaga
i sektionsmötet.
Vår kårordförande, Håkan
Löfgren heter han, informerade
om att det skall byggas ett bibli
otek mitt emot tolvan och att
bidragen från KTH till kåren
minskas. Hoftorsken informe-

rade om giftskandalen i helgen
Våra Intsekter, Caroline och
Gustaf, söker internationella
faddrar, om du vill bli interna
tionell fadder så kan du höra av
dig till dem. e98_cae och
e99_gsv.
I vanlig ordning bordlade ett
gäng revisioner, men för första
gången sedan jag började så gick
en igenom. Elkraftresan -97,
grattis!
Motioner fanns det 5 st. I kort
kan sägas att: Ordföranden skall
ha teknologmössa M / 56 på vår-

balen. Skylten mot Elektro utan
för kåren skall restaureras.
Bacchi Orden inte får spränga
bullvagnen heller, trots en
underhållande film och att Elek
trosektionen skall
fortsätta
använda kg som enhet för
massa,
Vad var viktigt då? Den rutiga
lampan betydde: kan vi ta å
snabba på nu. Maximilian är en
intelligent trubadur och ordfö
randen klarade 5 gurglingar.
Rickard
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Till havs

Giftskandal
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I likhet med centrala delar av Europa som nu genomlider en
förgiftning av framförallt Donau, har vi på elektrosektionen
haft vår egen giftskandal. Denna med samma följd som
Europa: FISKDÖD.

NÅ

G O N F O R M A V kemi
kalie (läs: öl eller sprit)
hade läckt ner i akva
riet med följd att färg lösts upp
från omgivande material och

lagt sig som en oljehinna på
ytan. Dessutom orsakades syre
brist och grumling av vattnet.
Detta fick till följd att inte min
dre än sju av Paavos 14 vänner
har lämnat oss. De överlevande
kunde efter en massiv rädd
ningsinsats räddas till livet. De
hittades, kraftigt medtagna, kip
pandes efter luft vid den oljehin
sliknande ytan. Än så länge
lever de och vi hoppas att de får
behålla hälsan i sitt nästintill
sanerade hem. De som fick sätta
livet till i denna onödiga olycka
har jordfästs i närheten av tol
van under högtidliga former.
Till den eller de som bär ansva
ret för denna katastrof kan jag
bara utrycka min avsky över
brist på respekt. De borde ha
förstått vad som hänt och ingri
pit på ett tidigt stadium. Jag vill

Visste d u att

tacka Åke & Mattias som aktivt
deltog i och initierade rädd
ningsarbetet.

Uffe

I I I

... langustern kan lägga upp
till 90 000 ägg på en gång?
... en albinolanguster har
till Timmendorfs
donerats
havsstrandscentrum av en
nederländsk fiskare?
... langustern skiljer sig från
humrar och kräftor genom sina
stora antenner och sina små
framklor?
... langustern har 21 gälar på
varje sida?
... på langusterns mundelar
kan man hitta exemplar av Chi

lodochona palinuri?
... langusterns latinska namn
kommer av staden Palinuro i
Italien?
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Konsultverksamheten på Raditex expanderar.
Vi söker medarbetare som vill arbeta med Unix. Ett viktigt
inslag i vår verksamhet är källkodsöppna system som Li
nux och FreeBSD.

Raditex söker medarbetare
som vill arbeta med Unix

RAD I T EX
Expert på öppna system

Vi söker systemutvecklare, systemdesigners och system
administratörer som vill utföra uppdrag för vår egen och
kunders räkning.

Kompetens

.-

• Du bör vara civilingenjör, utbildad datatekniker eller · ·�
....--...�motsvarande. Du måste kunna arbeta självständigt och
ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi arbetar nära våra
kunder och du måste kunna umgås med och förså
andra människors utgångspunkter och krav.
• Du ska ha gedigna kunskaper i system som använder
Posix som utgångspunkt, dvs Unix. Kunskaper i Free
BSD eller Linux är meriterande. Du ska ha god kunskap
i mjukvaruutvecklingsprocessen (make, cvs, Xll ). Kun
skap om databaser; Oracle, Ingress eller liknande, är
meriterande.

Vi erbjuder
• Intressanta projekt på källkodsöppna system, t ex
inbyggnads- och fjärrkontrollsystem baserade på
Linux.
• Hög kompetensnivå och goda möjligheter att utveckla
teknisk spjutspetskompetens inom ditt område.
Låter det intressant, kontakta:
Göran Hasse, tel 08-694 92 70

http: I I Raditex.se I

I

En civilists betraktelser
MUCK! Bara tanken på vad som skulle komma därefter verkade
lockande. Inga fler meningslösa påhitt eller ilsket krånglande
materiel! Femton månader i gröna kläder skulle snart vara ett minne
blott. En slutövning och sedan skulle allt vara över.

D

FÖR
MUCK
inföll och jag blev
åter civil. Några
dagars andrum och så började
nollningen. Från att ha levt i en
grön hierarki blev steget till
skäggiga skaendare ej så stor.
Största skillnaden var namnets
placering. Istället för en liten
diskret namnbricka stod nu
namnet med stora bokstäver på
ryggen. Att gå i schlemled kän
des tryggt, nästan som att mar
schera från punkt A till B. Fast i
detta fall skedde marschen via
punkter av sådant numerär att
alfabetet ej räcker till.
Lite förvirrad blev jag dock då
mina nya befäl under ordergiv
ningen hoppade över viktiga
detaljer. Varifrån fienden skulle
kunna tänkas dyka upp och den
viktiga slutklämmen "Slut! Frå
gor?" var bortrationaliserat.
Här var det visst raka rör som
gällde och ingen tid för frågor.
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AG E N

Taktiken byggde på helt andra
grunder än vad jag var van vid.
Istället för att gömma sig för att
sedan överraska, gällde det visst
att förvirra fienden. Detta
genom att utföra moment såsom
kollektivt flipper och att göra
kanelbulle. Hur sedan fienden
skulle bekämpas framgick ej,
men jag är övertygad om att
ÖSK alltid gick omkring med en
elbatong i fickan.
Acklimatiseringen till ett civilt
liv gick sakta men säkert. Efter
några veckor ryckte det knappt i
honnörsarmen då jag såg befäl i
tunnelbanan. Att ha gått upp i
givakt och vrålat "God Morgon
Major!!!" skulle nog ansetts
aningen avvikande av mina kol
lektiva medtrafikanter. Ungefär
samtidigt som mina impulser att
hälsa på befäl upphört, slutade
jag även att stå i manöver då jag
väntade
på
bussar
och
tunnelbanetåg.

Den i dagsläget enda kvarle
van från mina dagar i det gröna
är ett febrilt letande efter grad
beteckningar på folks kragar.
Att titulera en Överste med
Furir är sällan populärt (tro mig,
ty jag har utfört fältstudier).
Dessutom ler jag skadeglatt då
jag varje söndagskväll ser stack
ars värnpliktiga resa iväg till
"någonstans i Sverige", för att
trötta komma hem till veckoslu
tet.
Men även det hemskaste hem
ska kan få ett romantiskt skim
mer då det naggats av tidens
tand. Detta sker varje torsdag då
jag äter ärtsoppa och pannkakor
på Drottning Kristina. Fjärran är
då idiotiska tilltag och vapen
vård. Kvar finns blott minnen
om god kamratskap och ett och
annat galet upptåg.

Göran Nordahl
foto: Rickard
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Det ryktas att ...
... om man korsar två zebror får man
en rutig häst!
...Björn Bengtson och Maya Sufan
har förlovat sig!
... arkitekterna har fått nog av
betong och hellre vill ha tegel
runt omkring sig.
...när elektrotjejer har fest så kom
mer finnar och datateknologer
och vrider om e-osquars kran .
. .. Handels tidning heter Minimax,
minimal ansträngning, maximal
lön?
... när Anders J. Thor deriverar står
blixten stilla (gammalt Teknis
ordspråk)
... fysiker inte alltid är så fula i filmens värld
... tiden endast går när GP inte pratar
... Stadion inte har någon E-sektion
... Pontus kan vara oskyldig trots allt

. .. det gick hett till p å Evitafesten
... Evitafesten var djurisk
... det är omöjligt att plugga i tolvan
...pluff-pluff ingår inte i jro-metoden
... handdiskmedel och diskmaskiner
inte går ihop
... Christin anser att Björn är ett djur
. . .Sebastian missade ändhållplatsen
på nattbussen TVÅ gånger!
... om- och endast omtentor går i
påskperioden
...tolveriet sopade mattan med käl
leriet
... Mumin skjuter skarpt
...vare sig tolveriet eller källeriet kan
kasta vatten
... Marita Ulvskog är integreringsan
svarig trots att hon inte har någon
matematisk utbildning .
... fi-prick skall ha föreläsning i mor
gon bitti klockan tolv.

IS

A G�T DIVERGENCt
I N THE tORCE, ..
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Kusl igt Ku l Kem i Kör
Även om Elektriker är trevliga människor som gasqua kan minsann
kan det ibland vara roligt att gasqua med andra människor. Kemister
till exempel . . .

R

biljet
ter hade varit stor från
Elektros sida. Inte rik
tigt lika stor från Kemis sida.
Denna gasque hade som så
många andra ett tema; vatten.
Detta tolkades på olika sätt av
olika personer. Några tyckte att
det räckte att de till 70% bestod
av vatten medans andra lät fan
tasin flöda.
Jättemaneter, dykare iförd
våtdräkter och flottans glada
gossar var bara några av de
många udda varelser som dök
upp på denna gasque. Även en
hockeydomare hade hittat dit.
U S N I N GE N E F T E R

'
I

1!

Blött och Jäkligt

Mat

Efter fördrink och lite minglande var det dags att slå sig ner
till bords. Nästan i alla fall. Där
emellan fick alla fiska i fiskdam
men. Efter att ha fiskat upp en
godis begav man sig ut bland
borden för att hitta en plats med
en likadan godis. Mörkret i loka
len vållade lite problem att se
skillnad på chokladbjörnar och
andra chokladbitar. Efter lite
letande kunde dock alla sätta sig
ner och inta förrätten.
frequensnormal,
Kvällens
som kallade sig själv för kantor,
var denna kväll iklädd rosa
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frack. Trots en del försök från
hans sida hade stämningen och
ljudnivån på sångerna svårt att
uppnå de himmelska höjder
som utmärker en utmärkt gas
que.
Måhända beror detta på Elek
tros och Kemis ganska åtskilda
sångtraditioner.
Kemisterna
hade till exempel aldrig hört
talas om Gums visa. Kvällens
bästa gyckel framfördes dock
av Kemis musikaliska direkto
rat. Egenhändigt skrivna texter
till tonerna av kända melodier.
Allt framfört i flera stämmor.

Bad

Efter att sittningen avslutats på
KemipHiket begav sig den stora
gruppen glada teknologer mot
GIH-badet. Efter ombyte fort
satte festen i och runt poolen.
Möjligheten att njuta av en öl
eller två vid poolkanten utnytt
jades flitigt. Ölkonsumtionen
ledde på vissa håll till ganska
vågade voltförsök från trampoli
ner och hopptorn. Lyckligtvis
resulterade detta i värsta fall
bara till ett magplask eller två.
Stämningen var på topp
under hela badet. När badet
stängde fortsatte festen för oss

Vattentema som kemi tolkar det

herrar i bastun. Vad damerna
hade för sig kan jag inte uttala
mig så mycket om. Förutom att
ett par damer hade gått vilse och
av misstag hamnat mitt i herr
bastun. Märkligt. Detta påver
kade dock inte valet av sånger i
herrbastun. På allmän plats
skulle dessa sånger nog väckt
viss uppståndelse...

... och ett glatt humör

Vår glada skara teknologer tog
efter dusch och ombyte ut kom
passriktningen mot Tolvan. Där
forsatte festen till långt in på
småtimmarna.
Vi på Emissionen frågade i
efterhand olika personer vad de
tyckte om festen. Ingen mindes
vad han eller hon hade gjort
men alla påstod att de hade haft
roligt. En och annan E-Osquar
undrade var kemiflickorna höll
hus. De kemiflickor som hittat
dit såg i alla fall till att liva upp
stämningen
på
dansgolvet
ordentligt.
Allt som allt var det en lyckad
fest och vi hoppas på repris igen
nästa år.
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