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.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com

Det luktar skämt
Hej och gott nytt 101101 !

D

ett
radioinslag i P3 för
inte så länge sedan.
Någon hade varit inne och tittat
på B-songs hemsida. I det
berömda sånglexikonet ("Nu
mer än 1000 sånger!") hade man
under rubriken "bastuvisor"
funnit sånger som du inte skulle
hitta på Carolas julskiva. B-song
tog bort bastuvisorna och bad
om ursäkt.
Det är förvisso sant att som
liga av dessa sånger gjort sig
bäst förtjänta av att gjutas in i
betong och sänkas i Challenger
djupet, alternativt skickas på en
hyperbolisk bana i riktning lilla
Magellanska molnet. Var och
när sjungs de här sångerna då?
Inte på Elektros gasquer i alla
fall. "Bastuvisor" hör man näs
tan uteslutande i bastun i
Osqvik och de som togs upp i
radion har jag personligen ald
rig hört.
Är t ex "Balladen om Teo
bald Thor" sexistisk? Det kan
ske inte är så konstigt att det är
ont om tjejer i bastun när det
sjungs sånger om penisar,
men är det kvinnoförnedrande?
ET BÖRJADE MED

Får man skämta om allt? Innehåll

Både KTH och kåren är måna
om sitt rykte. Elektro har fått en
förfrågan från kåren med en
lista på sånger (varav flera i
sångboken) som ansågs tvek
samma.
Temat känns igen; får man
skämta om vad som helst? I
amerikanska dagstidningar får
man inte skämta om särskilt
mycket och kanske är det därför
som t ex "Arne Anka" är roli
gare än "Knasen?" Det har visat
sig att man kan skämta om vad
som helst och jag anser att vi ska
skämta allt om vi nu ska ha
humor.

Våga vägra?

Problemet är nog ett annat. Det
är lätt att låta bli att läsa serier,
men sitter man i bastun (eller på
en gasque för den delen) så
sjunger man med eller går däri
från.
Frågan är svår och jag efterly
ser en intern debatt.
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Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Konglig
tid
Elektrosektionens
ning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla information 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
till
epost
skicka
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
att
behandla
texter

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 (ej
APS.) Då kan vi nämli
gen läsa in dem i den
upplösning och det for
mat 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 stu
derandepolitiska frågor
är Emissionen dock
öppen för det mesta.

Emissionen
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Man diskuterade var
studierådgivningen
bör höra hemma
rent organisatoriskt,
hos sektionen
eller under
utbildningsavdelningen
centrerat kring
kurator.

t

Studienämnden 1969.
Då bestod studievägledningen av
studierådgivare Pedro Dickmark,
med en tjänstgöringstid på 200-250 timmar per år.

•

." 1 ·' Elektrosektionen firar 90-års jubileum hösten år 2000.
'
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N

Nu har vi haft möte.

LÄSÅRETS fjärde
och sista SektionsMöte
gick av stapeln hade
ett 30-tal teknologer samlats.
Efter en livlig debatt bestämdes
den rutiga lampans betydelse
och mötet kunde komma igång
på riktigt.
ÅR

avslag mot bifall. Efter försöks
votering avgjordes det hela och
då nästa år esquadern genom
förs leds den av en esquadera
miral.

Valfrihet?

Efter det var det dags för valen.
Överlag var det ont om kandi
Esquaderkung?
dater, till exempel var det endast
Det hade bara kommit in en tre som kandiderat till tolveri
motion, den kom ifrån esqua nissar och de flesta posterna
derstaben och de ville byta hade bara en kandidat. Kanske
namn på esquadergeneralen till berodde det på att SM låg precis
esquaderamiralen. Visst tyckte efter påskomtentaperioden och
styret som biföll motionen i sin folk missat att det var val?
helhet men de fanns de som
Det hade även röstats fram
tyckte annorlunda. Amiralitetet årets kamrat och årets lärare på
var inte helt nöjda med förslaget elektro. Årets kamrat vanns av
då de tyckte att de, av tradition, Erik Gunnheden och årets lärare
skulle vara de enda amiralerna. blev Mathias Dahl, övningslä
Mötet hade många olika åsikter i rare i diff I trans, grattis önskar
frågan och efter ett tag började emissionen.
förslag och motyrkande hagla.
Allt ifrån esquaderkapten till Övriga frågor
kölsvin, via, både marinattache, Innan punkten övriga frågor
esquaderkung och ÖB föreslogs sjöng Musikborgarrådet sitt
men efter en mycket komplice opus som den här gången hand
rad och förvirrad cuptävling lade om ett för många alltför
återstod tillslut bara två förslag, välkänt fenomen, hösnuva.

Under övriga frågor talades det
bland annat om bristen på lagt
röjor för elektro. Idrottsledaren
tog upp frågan och uppmanades
ta kontakt med AMSe för spons
ring av det hela.

Giftermål

En annan viktig fråga som togs
upp var kemis frieri. Kemis ord
förande
besökte
nämligen
mötet och anhöll om sektionens
hand, samt överlämnade en lys
ningspresent (elektrolysningspre
sent blir det väl då? /reds anm.)
Presenten bestod av
två gula lampor och ---------...
Om det heter
nu var frågan om elek"konglig,"
tro skulle acceptera
• måste det väl
förfrågan. Svaret blev
heta kong respek"-'kej'rå, men med
tive druttning?
äktenskapsförord"
men trots den något
blase attityden verkade förfrågan gå hem och sven
sexan började planeras.
Det hela avslutades inte allt
för sent och alla kunde ta sig
hem i god tid innan läggdags.

?

--��������Camilla

Saknade teknologer
Dessa 27 teknologer har tagit examen under perioden
från 2000-03-28 till och med 2000-05-09.
Folke Anger
Tomas Boström
Anders Byttner
Sylvain Chatelet
Dag Ekengren
Hannes Ekström
Martin Franzen
Christian Gluhak
Hjör Halldorsson Jonsson
MagnusHammar

AndreHeinonen
LennartHellström
MårtenHolm
Mats Klingberg
Yani Kolokythas
Martin Laxåback
Ann Chatrin Lindgren
Christoff Martin
Peter Nyström
Vicente Ribas Ripoll

Thord Schibler
Johan Sjögren
Jon Widefjäll
Fredrik Zander
Hafedh Zemzemi
Magnus Åsen
Mats Övergaard
Grattis önskar Emissionen!
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Vaddå Tolvan?
En sliten tolva behöver fräschas upp!
Dina ideer för en bättre tolva?
Mera tolvan åt folket!

D

AGS ATT LÄGGA NER

Tolvan! Det verkar
inte som om det
finns något intresse av att lägga
pengar på en så dålig sektionslo
kal, så nu är det dags att vi
avskaffar den!
Nä, som vi alla vet har Elektro
den absolut bästa sektionsloka
len av de alla. Tyvärr är den allt
som oftast ganska skräpig och
börjar dessutom bli aningen sli
ten.

�are---����.
{ Elektrosektionen

sin disk? Påpeka det, eller gör en
god gärning och diska den åt
honom/henne. Hur lång tid tar
det egentligen? (för lång? Reds

anm.)

l 2c har varit med länge

När jag började fundera, insåg
jag att Tolvan faktiskt har sett
nästan likadan ut sedan jag bör
jade här (dvs hösten -97). Då
kanske det inte är så konstigt att
den är lite sliten. Det enda som
skiljer är ett biljardbord som ni
säkert alla har läst om hur det
kom till Tolvan (se Emissionen
nr 1-2000).

Dina tolva

En ren tolva!

Vad det gäller skräpigheten är
det en lätt sak att åtgärda. Se till
att plocka undan efter dig själv
så fixar det sig. Visst vet jag att
man ibland glömmer en tallrik,
det har jag själv gjort. Men om vi
alla tänker lite extra på att hålla
snyggt, så blir det mycket bättre.
Ser du att din kompis har glömt

Nu är frågan vad DU tycker att
vi ska göra åt lokalen. Tolvan är
ju trots allt hela sektionens lokal,
inte bara Tolveriets. Vad ska vi
ha i Tolvan? Vad ska vi ha loka
len till? Jag planerar att lägga in
en fixarkväll innan terminen slu
tar, antagligen blir det i början
av vecka 20. Dessutom vill jag
försöka dra ihop folk till en fix
arhelg/vecka mot slutet av som
maren då vi snyggar upp

lokalen ordentligt. Tills dess vill
jag ha in tokiga, roliga, knasiga,
konstiga, dumma eller kanske
bra förslag om vad som ska
göras åt lokalen. Jag hoppas att
vi ska kunna fixa ihop spons till
denna helg/vecka så att vi kan
göra riktigt snyggt och dess
utom ha riktigt kul. Vad sägs om
parkettgolv i Pelarsalen? Kanske
en sandsäck att få ut sina aggres
sioner på, så föreläsarna kan gå
trygga även sent på kvällarna?
Eller varför inte...? Ja, vad tycker
du?

ldeer för din tolva

Har du en ide? Skicka ett mail
till tolvc@e.kth.se. Alla förslag
är välkomna! Du kanske vill
vara med och fixa, se till att din
eller någon annans ide blir verk
lighet? Maila mig! Eller prata
med mig direkt, jag brukar
synas i eller omkring Tolvan. Nu
ska vi se till så KTHs bästa sek
tionslokal blir ännu bättre!

Fredrik, 12c
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Kansliet informerar
Utbildningsexpeditionens kom
mer ha sommartider efter mid
sommar:26 juni till 4 augusti har
vi öppet kl 10-12.
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E-postadressen är densamma
året om: svl-e@e.kth.se
Vi har också en efterträdare
till Iza som stvl-e: Daniel Kol
destam, e97, kommer efterträda

Iza Choma som studieväg
ledare för elektro.
Ha en skön sommar!

Kansli DEF

��?J:WP W
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ESN-möte

Elektros Studienämnd, ESN, är den del av Elektrosektionen som
ansvarar för bevakningen av vår utbildning och dess kvalitet. Den 9
maj hade ESN möte i Tolvan.

M

ÖPPNADES i
vanlig ordning av
Mikael
S NO,
Andersson. Efter val av justeringsmän, fastställande av för
dragningslista, etc, fortsatte
mötet med meddelanden från
funktionärer:
ÖTET

Det har tidigare varit tal om
att Elektro i fortsättningen inte
skulle läsa någon elektronik,
men det ska vi visst. Antalet
poäng ska dock sänkas från 12
till 8. Det kommer även i fort
sättningen vara möjligt att läsa
såväl elektronikinriktning som

Ny Vice S NO blev Magnus
Mjörnå och Lill-StURe blev
Maria-Elena Nilsback, båda e99.

Krubb!

Så här dags tog vi paus för mat.
Kockarna Monika och Tom bjöd
på tunnbrödrulle. Mums!

Brev från matematik

Meddelanden

Elvis(p)en, Patrick Strang, med
delade att en ny hemsida är på
gång.
StURe, Ulrika Söderström,
arbetar för att de låga borden
utanför Q-husets datorsalar ska
bytas ut. Som det är nu så duger
de knappast till annat än fot
stöd. Vidare fick vi veta att i
framtiden ska fysik ha undervis
ning i Q, även om de normalt
kommer att hålla till i nya Fysik
centrum.

Kista

Bengt Ållebrand rapporterade
från Kista. Posten T RIIS (Tek
nologRepresentant I Institu
tionsStyrelsen) för Elektronik i
Kista finns inte längre av den
enkla andledning att styrelsen
inte finns längre. Istället kom
mer det att bildas en studeran
desamverkansgrupp
som
kommer att sammanträda två
gånger per termin.

enstaka kurser.
Senaste nytt om det nya IT
programmet är att de 150 platser
som skapas i höst med tiden ska
utökas till 300 per år. Dessutom
finns det planer på en till linje i
Kista som skulle kunna kallas
"IT-fysik."

Urnval

Därefter presenterades resultatet
från urnvalet:
Mattias Dahl blev vald till
(förra) Årets Lärare på Elektro.
Grattis! Mattias är lektor på
matematikinstitutionen.

Resistance is futile.
You will be assimilated.

Institutionerna
53 och
T ET ska slå§ ihop. Den
nya institutionen ska heta
S3• Betyder detta att vi kan
hoppas på tresidiga inläm
ningsuppgifter även i
T ET ?

Efter maten presenterades ett
brev från Gunnar Johnsson,
som
matematikinstitutionen,
ville ha hjälp med att förnya
matematikutbildningen.

Nya Funktionärer

Val av nya funktionärer:
• IS-nissa/nisse: lsbi Felix
• TRIIS Fysik: Patrick Strang
• TRIIS EKC,DSV: vakanta
• TRIIS TMH: Patrik Burehäll
• ÅKE 2:an: Azadeh Shakorian
& Hengameh Golestani
• ÅKE 3:an, ÅSA 2:an: vakant
• ÅSA 3:an: Camilla Edberg
• Ledamot i tjänsteförslagsnämnden
(TFN):
John
Grundbäck
• Kockar: Svante Thulin &
någon till.
Mikael beklagar att det inte blev
något SNO-ord den här gången
och önskar alla en glad sommar!

Fredrik
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Vad gör vi?
Nyfiken på vad OrgEl gör? Eller inte, men ändå . . .

E

E N ÖVER S I KT av
vårt arbete kom vi
fram till att det inte var
möjligt att ha en i alla detaljer
korrekt stadga och därtill föl
jande dokument klar till Maj
SM. Därför förlängs v vårt
arbete till och med i höst. Nu
innan sommaren kommer ett
utkast på ny stadga och PM att
skickas till kåren för påsyn.
De dokument som vi har
tänkt ska finnas är: Stadga är
tänkt att vara "grunddoku
ment" där det behövs två SM
beslut för att ändra något. I prin
cip dagens stadga och regle
mente.
PM är sådant som det ska gå
enklare att ändra på men som
det behövs officiella dokument
på. Exempel på detta kan vara
regler för att hyra ut Tolvan
FTER

samt vilka konton olika sek
tionsorganisationer har. Dessa
ska gå att ändra i med ett beslut.
Arbetsbeskrivningar är som små
handböcker som funktionärer
själva fyller i och uppdaterar
varje år. Detta för att få kontinui
tet och inte förlora värdefull
kunskap.
Under sommaren och hösten
kommer vi fortsätta vårt arbete
genom att bl a se till att vi inte
glömt något samt i samråd med
berörda delar av sektionen se till
att slutresultatet blir så bra som
möjligt.
Med start i början av höstter
minen kommer stadge- och PM
förslag (bortsett från mottag
ningen som av uppenbara skäl
inte kommer läggas ut förrän
senare) finnas tillgängliga på
webben för att alla ska kunna

läsa, begrunda, kritiskt granska
och komma med ros och ris.
Dessa kommer att finnas på
adressen: http://www.e.kth.se/
esekt/org/orgel/
V år förhoppning och mål är
att dessa dokument kommer att
kunna tas upp och antas på ett
extrainsatt SM före Oktober-SM
samt på Oktober-SM så att funk
tionärer enligt den nya organisa
tionen kan börja väljas på
december.

Orgel
Vi tar jättegärna emot åsikter
så e-posta (gärna redan nu) för
slag eller andra åsikter. V åra
adresser är:
e97_mam,
e95_ali,
e96_pfl,
e98_dmo (alla @e.kth.se) samt
fredrikc@ekc.kth.se)
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Fotbol l
Tänk Manchester United, tänk UEFA cups final . . .

N

A

R I K T I GT S Å var det
faktiskt inte, men för
alla de som inte vet
det så avgjordes KTH mästerskapen i fotboll söndagen den
7 I 5 ute på Gärdet. Ja, elektro var
faktiskt där, men inte så många
som vi hade kunnat hoppas på.
Vi var fem tappra, David Möl
ler, Åke Holmgren, jag, Roger
Yap och Petter Larsson som
inledde vår första match mot
Lantmäteri. För att bara vara
fem man på plan i sjumanna fot-
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boll gjorde vi bra ifrån oss första
halvlek.
Vi försökte att ringa runt lite
och väcka folk tidigt en söndag
morgon föratt få lite fler spelare
och fick faktiskt förstärkning av
Maria-Elena Nilsback, Camilla
Bernadt och Cecilia Nylander.
Andra halvlek gick ännu
bättre, men då hade inte alla för
stärkningarna kommit. I vår
näst sista match stukade jag sön
derfoten, Roger hade sträckt sig
i benet, så det blev att till sista
matchen lämna WO.

Hur gick det då i matcherna vi
spelade? Hmmftermm, kommer
inte riktigt ihåg och det man inte
kommer ihåg har ju aldrig hänt,
eller?! Nåväl, vi vågar nog påstå
i alla fall att vi hade roligast på
plan av alla lagen i vår grupp.
Till nästa mästerskap hoppas jag
att vi får fler att ställa upp samt
att elektro då står uppställda
med lagtröjor i våra egna fär
ger...

Uffe
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E KC på väg mot
framtiden
En andra gång besöker Emissionen EKC för att titta på några
av de lite modernare tillämpningarna av Elkraftteknik

E

handlar i
dagens läge inte så
mycket om stora maski
ner och kraftledningar. Under
de senaste 10-20 åren har
utvecklingen gått mot en ökad
integrering av ämnen som sig
nalbehandling, teoretisk elektro
teknik, reglerteknik med mer.
"Vi sysslar egentligen med
avancerad elektroteknik" säger
professor Stefan Östlund som
tillsammans med professor
Hans-Peter Nee visar oss runt
under vårt andra besök på EKC.
L K RAF T T E K N I K

Stefan Östlund.
Inom Elkrafttekniken har de
stora maskinerna på senare år
fått ge vika för mindre appara
ter. Idag kan man hitta tillämp
ningar av elkraft i form av
mindre motorer och drivsystem
i exempelvis aktiv fjädring av
tåg, under motorhuven på fram
tidens bil och i tryckeriet som
trycker de stora reklamaffi
scherna på stan.
Samtidigt finns de stora kraft
försörjningsfrågorna kvar. Vad
är framtidens energikällor? Hur
ska kärnkraften ersättas? Kan
solkraft och vindkraft ge oss den
energi vi behöver?
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Även om en hel del grund
forskning bedrivs så ligger
tyngdpunkten hos EKC på till
lämpad forskning. Vi fick se ett
par exempel på denna tilläm
pade forskning.

Aktiv Fjädring

Då tågen blir snabbare och snab
bare ställs högre krav på kom
fort
och
fjädring.
Som
passagerare vill man ha en
bekväm åktur även om tåget far
fram i 200 km/h och det är kur
vigt. För detta har man på EKC
utvecklat ett aktivt fjädringssys
tem för järnvägsvagnar.
Aktiv fjäder i motljus
Systemet bygger på en meka magnet. När du åker Fritt fall på
nisk fjäder som styrs av en elmo Gröna Lund nästa gång kan du
tor. Den aktiva fjädringen ta en extra titt på bromssyste
dämpar skakningar och vibra met, Det är nämligen uppbyggt
tioner men framförallt medver av permanentmagneter.
kar den till att
Utveckhålla in vagnskor
lingen av kom
"Vi sysslar
gen i kurvorna.
binationen
Detta gör att man
egentligen med
elmotorer-per
kan åka genom
manentmagne
avancerad
kurvorna med en
ter är något av
högre hastighet än
elektroteknik"
en specialite på
normalt.
EKC.
HansProjektet
med
Peter menar att EKC är en de
aktiv fjädring är ett bra exempel världsledande institutionerna
på integreringen av Elkrafttek inom just detta område.
nik med andra ämnen. Här får
Vidare berättar Stefan att det
man bland annat nytta av sina är två faktorer som drivit
mekanikkunskaper från grund utvecklingen
framåt
inom
kursen i ettan.
Elkrafttekniken. Det är dels per
wu

Permanentmagneter

Den aktiva fjädringen styrs av
en kompakt motor med perma
nentmagneter. Permanentmag
neten har utvecklats under
senare år och är ungefär tio
gånger så stark som en vanlig

...... ........._
......

manentmagneter och dels bättre
effekthalvledare

.,:U,...�?MIS Wf

Bilmotor med styrkretsar

Framtidens bilmotor

emissim�
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Men betänk att hälften av all
energi som förbrukas i världen
förbrukas i just bilmotorer. En
motor är en investering som krä
ver underhåll och byte av
reservdelar då och då. Men 90%
av en motors kostnader är ren
energiförbrukning. Så ett par
procent kan betyda mycket,
både för ekonomin och miljön.

I förra numret berättade vi om Elkraftförsörjning
EKCs forskning kring hybridbi När vi lämnat källarvalven
lar. Det finns andra projekt som berättar Hans-Peter att han
också har anknytning till bilar måste lämna oss. Istället får vi
och bilmotorer. På vår vandring träffa professor Lennart Söder
genom EKC förs vi genom korri som vi även stötte ihop med
under vårt förra besök på EKC.
dorer djupt nere i
Med stor entusi-=
dunkla källarloka
ler. På vägen pas
Kärnkraften står asm berättar han
om sitt forsk
seras många låsta
idag
för
50
%
av
ningsområde
dörrar men till
kraftförsörjning
vår
slut är vi framme.
och
kraftkällor.
Stefan och Hans
kraftförsörjning.
De
kärnkraft
Peter visar oss en
verk
som
idag
Hur
ska
den
bilmotor som inte
står
för
50%
av
är vilken motor
ersättas i
Sveriges
kraft
som helst. I den
framtiden?
försörjning
här motorn har
=-=a. .....� kommer, om de
de elektriska kretsarna som styr motorn integre inte stängs tidigare, vara utslitna
om 30-40 år. Hur ska de då ersät
rats i själva motorn.
Detta ger motorn ett par pro tas? Solkraft och vindkraft är två
cents högre verkningsgrad vil alternativ. I framtiden kan det
ket kanske inte låter så mycket. finnas solceller på varje hustak
LW1

och utbyggnader av vindkraf
ten pågår idag på exempelvis
Gotland.
Men för dagens människor är
el en självklarhet. Vi har vant oss
vid att i samma sekund som vi
tänder taklampan eller startar
köksmixern så får vi ström
genom två hål i väggen. Och
vad händer då om solen inte ski-

:&LD- ..... ..._
..._..
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Lennart Söder
ner och vinden inte blåser? "Vi
kan inte göra oss helt beroende
av sol- och vindkraft. Men basen
i vår kraftförsörjning, vatten
kraft, går att reglera med hjälp
av dammar. Så då solen skiner
mycket drar vi ner på vatten
kraften och när solen skiner
mindre får vattenkraftverken
jobba mer", svarar Lennart.
"Samtidigt har elhandeln över
gränserna ökat. Idag finns ett
elnät utan avbrott som sträcker
sig från norra Jylland ner till
Portugal i söder. De
nordiska
länderna
betraktas ibland som
en enda stor elmark
nad. Så om vi i
Sverige har ett över
skott så säljer vi till
andra, har vi ett
underskott så köper
vi". Elkraftmarkna
den är idag interna
tionell
stora
och
företag som ABB är
villiga att satsa stora
resurser på alterna
tiva kraftkällor och
civilingenjörer med
den kompetensen.
Text: Daniel
Foto: Anders

Ett av labben på EKC som är mycket modernare än det ser ut.
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E99 tar farväl av DKS.

F

I A L L ÄRA men
visst är en fest med de
konglige lite utöver det
vanliga! Under hela nollningen
blev vi omkringdragna av dessa
badrockskungar på olika jippon
och partaj men
ettans fest
skulle ändå bli speciell. Detta
var slutet på ettans festande
med DKS.
E S TER

Förväntningar

Förväntningarna innför kvällen
var många. Det ryktades att
Spexgruppen skulle dyka upp
och bjuda på mängder av lustig
heter. Festgruppen, som för
övrigt arrangerade hela kalaset,
skulle återigen bjuda på en väl
smakande middag. Dessutom
fanns stora förväntningar på de
konglige vars image skulle bli
förstörd om de inte en sista gång
tog chansen att driva lite med
ettan.

Du har nått på kinden...

Sittning

Festen tog sin start i Tolvan vil
ket är brukligt för Elektrosektio
nens kalas. Långbord hade
dukats upp och runt dem satt en

12

Nej, jag vill inte...
salig blandnig av ettor, faddrar
och sk�ndare. Alla lika spända
på vad kvällen hade att erbjuda.
Redan under middagen hade
de flesta kommit i stämmning
och allt var som på den gamla
goda tiden, under nollningen.
Sk�ndarna, en efter en, ställde
sig upp, pratade, tog upp sånger
eller spexade lite. Vi fick bland
annat ta del av Elektrosektio
nens egen Farbror Frej som på
ett makabert sätt gav oss en hel
del råd och tips. Han visade att
man mycket lätt
kunde göra en
fullmåne genom
att dra ner byx
orna och visa sin
allra
skönaste
Vilket
bakdel.
medförde att en
del av oss ham
nade i chocktill
stånd ett par
Sitt
minuter.
ningen fortlöpte
på samma vis
som man är van
Småprat
vid.
med bordsgran
nen, skålanden Välkommen

hit och dit och såklart lite spring
fram och tillbaka till baren där
man för kvällen kunde fylla på
sitt glas hur många gånger som
helst när törsten trängde på.

Spex spexar

Så efter ett tag hände det som
många hade sett fram emot.
Spexet tog sin början. In kom en
grupp silvermålade utomjor
dingar och utstötte konstiga
ljud. De var här för att hämta
skaendarna fick vi reda på.

till festen

filffissim�
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Här dansas det för fullt!

ofta ut på att driva med ettan,
något de lyckades med alldeles
utomordentligt även den här
gången. Vid 4 tiden samma mor
gon hade de ringt till en tekno
log i Festgruppen som yrvaket
hade svarat och fått reda på att
det gällde skcendarnas betalning
för ettans fest. Han blev beor
drad att ta sig till KTH. Därifrån
fick han beskrivningar att ta sig
till en annan plats och i den
andan fortsatte det. Till slut,
efter
säkert en hel dags
ansträngningar och underliga
händelser nådde de fram till
målet, en igentejpad låda som
de tog med sig till festen. Däri

En schlemmig betalning

Vissa kongliga tyckte tydligen
inte alls att detta var kul och
gömde sig uppe på kylen. Men
då kom en varulvsliknande
figur iklädd silverkalsonger in.
Han såg riktigt farlig ut och slet
ner den stackars skcendaren där
ifrån. De andra skcendarna stod
redan hopbundna uppe på sce
nen för att sedan bli uttdragna
från Tolvan. I spexets slutskede
blev de konglige införda på sce
nen igen, detta för att poängtera
att de kommer tillbaka men inte
för oss ettor utan för alla stack
ars nollar som äntrar KTHs por
tar nu till hösten.

DKS drev med ettan

Det var inte bara Spexgruppen
som hade roligheter att bjuda
på. OKS är ju inte att glömma
bort. Deras "spex" gick som så

Med rep kan man göra mycket. . .
fanns de kongliges betalning
som bestod av femtioöringar
blandade med schlemm. OKS
hade gjort det igen ...

Efterkör

Tjohej vad det går. ..

Likt andra sittningar följdes
även denna av en efterfest som
som fortsatte i samma höga
klass. Folk minglade omkring

och verkade ha utomordentligt
trevligt som man så ofta brukar
ha när det är fest i Tolvan. När
undertecknad drog sig hemåt
vid tvåtiden var det fortfarnde
mycket folk kvar i Tolvan vilket
torde vara ett tecken på en
lyckad fest.

Text & Bild: Jenny
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Ajöss, och tack för
bäsken !
N
-- -=w

N I L Ä S ER DETTA
och för Eder förtälja den Absolut nOllan, beslutades att KTH
är jag inte längre med Sanna Historien Om Teknis:
skulle fråntas sin huvudupp
er. 15 år gick fort, och
För länge sedan, i en dimen gift; att köra programmet Elek
innan detta trycks har jag vand- sion långt från våra vanliga fem, tro. Elektro styckades upp i en
rat nedför Teknis trappor iförd fanns en samling flerdimensio nyttodel och en IT-del; hårddis
frack, med ring på mitt finger, nella supervarelser som började ken partitionerades och partitio
diplom i min hand, schmeck fundera på frågan om livets nerna kallades Campus och
under min arm, och overallen i mening. För att besvara denna Kista; simplare program med
en tätt försluten behållare för fråga byggde de en superdator, tvivelaktigt syfte började köras
riskavfall. Jag kommer att ha som de kallade Stockholm. på KTH; flerdimensionella kla
stannat vid trappornas fot, kas Stockholm räknade i många gorop steg mot superskyarna.
tat en blick över axeln mot er långa år, och förklarade så för de
Men! Dessbättre var allt inte
som blivit kvar, vinkat vemo ivrigt väntande supervarelserna förlorat! Modiga (och flerdimen
digt, och klivit genom det blän att Svaret på Frågan om Livets sionella) studenter beslöt sig i
dande ljuset in i den okända Mening är 23. De ivrigt vän hemlighet för att rädda vad som
domän från vilken ingen vand tande supervarelserna stod där räddas kunde. De modiga stu
rare återkommit. Norrland.
med långa näsor och kände sig denterna utförde en djärv kupp
Närmare bestämt processin mycket, mycket lurade. Dock lät och flyttade de allra mest
dustrin i Gästrikland. Så nu de sig inte nedslås: De byggde lovande
subrutinerna
till
byter Osquar län, och lån mot raskt en ny superdator (den diverse privatägda datorer,
lön, och datasalarna mot eget gamla lämnades åt sitt öde och innan man från Officiellt Håll
kontor. Gratis kaffe och cykelav fick förfalla), och denna super kunde avveckla dem. På dessa
stånd till jobbet. Stor, ljus tvåa dator, som var så fin att den inte decentraliserade datorer rullar
med bra läge till priset av ett hade ett serienummer utan en nu subrutinerna för fullt, och
studentrum. Logdans på ljusa Krånglig Teoretisk Hederstitel, man räknar med att någon av
nätter. HBpåDunk. Sitta och lura fick av sina stolta skapare smek dessa när som helst kommer att
vid en älgvarningstriangel i vän namnet K T H . För att på bästa ha upptäckt Frågan Till Svaret
tan på att en tysk turist ska sätt styra denna imponerande På Frågan Om Meningen Med
komma inom skotthåll.
produkt av flerdimensionell Livet (23). När detta skett, kom
Så hur är allt detta möjligt? Jo, intelligens installerades det mer man i triumf att storma de
allt man behöver göra är att sälja absolut senaste inom operativ flerdimensionella departemen
sin själ till djävulen. Eller kämpa system; Dek-OS. Programvaran ten, samt kräva att KTH befrias
sig igenom Teknis och ta exa som skulle räkna fram Frågan från sina meningslösa onytto
men. Det senare alternativet är till Svaret kallades av okänd program och övergår till sitt
förmodligen
att anledning Elektro. Elektro pre ursprungliga och heliga syfte,
rekommendera ... Men jag vet ju sterade åtskilliga möjliga Frågor, nämligen att för full rulle köra
själv hur det var. Man sitter där exempelvis Vad är 11 +12?, Hur Elektro under ledning av Dek
och sliter med Teten eller diffen, många poäng, av 25, krävs för OS. Således kommer harmoni
och man undrar Vad är det för att klara Vågen?, samt Vad är åter att härska i såväl KTH som
mening med det här? Egentli bäska droppar?
den flerdimensionella verklighe
gen? Missar jag The Big Picture?
Dessvärre arbetade Mörka ten, flerdimensionella polit
Och svaret är: Japp. Det finns Krafter för projektets nedlägg ruker
och
förståsigpåare
en mening med allt detta, men ning. Sedan det visat sig att det kommer att störtas i gruset, och
på traditionellt byråkratiskt vis motbjudande skämtprogrammet bäsken kommer att flöda. San
delges Osquar denna först då Maskin hade installerats av nerligen, sannerligen säger jag
han redovisat sitt exjobb. Jag omdömeslösa individer, och eder; Oj, vilken Gasque!
tänker dock riskera att nedkalla sedan KTH upprepade gånger
Men liksom vår uppfattning
Konglig Teknisk Vrede över mig, hade drabbats av dataviruset om oss själva under en blöt GasÅR
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que endast är en blek avbild av
vår verkliga briljans, är den
värld vi upplever med våra sex
sinnen endast en blek avbild av
den flerdimensionella verklighe
ten. Dock har en viss oro börjat
sprida sig här nere, och vissa av
oss har börjat ana att något är på
tok Således har fler och fler av
Osquar och Osqulda börjat
lämna sitt älskade Teknis, och i
vissa fall även försökt varna sina
yngre kamrater. En av de sista
att fly från Teknis innan Den
Stora Sommarkatastrofen 2000
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var en av Emissionens Emitteu
rer, som under en längre tid
skriftligen försökt varna sina
yngre kollegor.
Tyvärr misstolkades dessa
varningar som hel- och halv
galna irr och upptåg, och alltför
få tog dem på allvar. Emitteuren
blev alltmer desperat, och gjorde
så ett sista försök under vårens
Gurkagasque. Sorgligt nog miss
tolkades även denna varning;
denna gång som ett försök att
sjunga en Polsk Visa och begå
självmord genom bäskförgift-

ning. Emitteuren gav upp. Han
tvådde sina händer, redovisade
sitt exjobb, och sköt ut sig. Och
såvitt jag vet sitter han nu i sitt
älskade Gävle och luktar på
askan efter fjolårets julbock, och
han är såååå lycklig.
Så slutar den Absolut Sanna
Historien Om Teknis. Och så
slutar även mitt senaste lilla
alster, ty nu är det dags att ta far
väl. Ajöss! Och tack för bäsken.

Johan Sj
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I nsändaren

I morse hade vi föreläsning i Ql,
där satt jag och försökte förstå
meningen med min närvaro.
Varför befinner jag mig i denna
sal så här tidigt på morgonen?
Vad ambitiöst, själva tanken att
man befinner sig i en sådan situ
ation. På tavlan kunde man
beskåda formler för alla märk
liga fysikaliska fenomen. Mitt i
alltet lade jag märke till ett par
som pussades, kysstes och
hmmm. Varför är vi här? Är det
för att ta examen, bli civilingen
jörer eller är det för kunskaper
nas skull? Men kan en av
orsakerna vara kärleken? Ja, att
leta efter en lika framgångsrik
partner vore ju smartast på
KTH.

För en konstig anledning så
känns det lite oförskämt att kys
sas på en föreläsningssal. Där de
flesta försöker koncentrera sig
på att förstå alla formler eller
samband. Ja, där sitter några
andra och njuter av varandra.
Om det inte vore respektlöst
mot alla andra så är det absolut
inget föreläsaren vill bevittna.
Skulle jag vara en öppen män
niska och tycka att det är OK, så
vet jag att det finns vissa som
inte gör det. Visst vill vi vara fria
men Ql känns inte som rätt
ställe. Undrar om dimman lättar
någon gång och jag får svar på
mina funderingar.
Just nu är jag bara förvirrad?

Tabbat bort
doqumentären?

Vill du ha ett nytt exem
plar av doqumentären? Vi
har alla årgångar från 96
och framåt.
Knacka på dörren med
den röda lampan bredvid
"enheter" -datorsalen i Q
huset och fråga efter en
emitteur.
Det går även bra att få
äldre nummer av Emissio
nen.

Emissionen

Förvirrad

�.,............. ��---,...-...,
.... ... �"Jt..'W... ... ,........, ...___._..,,,..___, ___________________
�-'Wn.. .r..1.. � .... ,,... -,.� .....,....,.... ...

Här kunde du ha skrivit någonting.
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har PR smick- �r / � / chokladkaka
rat oss med en hej- med � I vispgrädde.
dundrande, sprakand�
�ive� åtskilliga glas
� punsch till kaffet! s.J � srt
välarrad fest!
Redan klockan _i_ intog dl
�
.at festsugna teknologer Tolvan. c:Acapella
.,t
Givetvis var alla iklädda sina 1 Under hela sittningen gjorde fre- �
"I!ärkeskläder!
Bland
de .� �n 74ft •Attl'nlv
ele /arl1 r som samlats i � ett alldeles /e,s;,Atl� jobb
11..n:L kan nämnas Adam, och · såg till aft vi sjöng någor
Phleute, 6,'b61n och (:Ulllb .
lunda f,'IMtieli,t Inte mindre än
r
Innan vi gav oss på maten, � sånger ur vår alldeles
blev vi serverade en 11/:spitl egna sångbok (den svarta) hann Och dom också!
fördrink i Ptl,rul,a . Vissa tog han avverka innan sittningen Osq-Platoon _ vi slapp
både
tillfället i akt att värma ordent- var över. Det hördes dock Fwd-, Rwd-dansgolvet och alleligt inför den stundande sitt- spridda jl/Np
från den handa Rare-Grooves...
del av salen där de gamla
Givetvis hade Emissionen sin
b·Soflflf'IQ
0(/gr,1,I,. De fotograf /mlr( ;z S på plats
vanligt
som
lite for
·· att med bilder r·orev1g
·a
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denna
J
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--,r.��t���3.._���
avmrl!n
f;itlsQ/lninJ . Hur många
rullar film som fortfarande
Framåt natten
� Jk, Nft/,u« kommer dock
Efter ett ta��eln, gaffeln, brutits, förbli en gåta. (Grrr.)
_
dro� efterkoret igång me� dans�
Vi tackar PR för en bra / enadrinkar 1 stående I lysande insats!
musik och
b
För övriga bilder, se fotokollaget på sida fl_!
EN G ANG

!

Bild 3 p;
Phle llte.
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Alla var där!
ningen. Är det mest sprit längst
upp, eller i botten på drinkskå
len? Just som empiriska försök
inom detta ämne pågick som
bäst, bjöd PR oss att sitta till
bords.
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Foto:
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Vattenlekar
. . . vatten, stan är full av vatten...

D

ÄR
QuArneVAL
alldeles för sällan,
men när det inte är
QuArneVAL är det i alla fall
SquVALp. SquVALp är en mini
atyrvariant av QuArneVALen
fast på vattnet, eller man kanske
ska säga i vattnet. Man bygger
sin farkost för att sedan trans
portera den runt en bojjad bana.
På pappret låter det enkelt och
bra men verkligheten stämmer
inte alltid överens med pappret.
ET

Byggandet

Nåväl, squalpstaben är bundis
med John Pohlman så vädret
visade sig från sin bästa sida när
byggandet satte igång. Det
rådde febril aktivitet när emissi
onen kom till byggplatsen vid
elvatiden, klockan ett var man
tvungen att vara klar så det
gällde att ligga i. SquVALpbygg
låten för i år var "kola och
knäck" som snart satt klistrad i
var mans huvud som just en
klibbig kola. Det serverades
både öl och grillmackor till byg-

Lilla manesse: Kaboom!!!
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garna men, till skillnad mot
quarnevalen, byggdes det mer
än det ölades. När klockan när
made sig ett och publiken drog
sig mot vattnet hördes ändå ett
par panikfyllda utrop av typen
"faaaan, de vill inte sitta fast!!".

Sjösättning

Trots det gick amiralitetens
startsalut nästan i tid och ekipa
gen kunde sjösättas. Det var
meningen att Farkosterna skulle
färdas en snitslad bana som var
utmärkt med bojar men när vin
den fick tag i farkosterna hade
de inte så mycket att säga till
om. Farkosterna var av varie
rande storlek och form. Alla
hade inte hunnit bygga klart vil
ket gjorde det lite svårt att
avgöra vad de föreställde men
många var både påhittiga och
välbyggda. Det fanns allt ifrån
ett flytande bollhav, ubåtar,
karuseller, skidåkare, vikinga
skepp, borgar, sänkaskeppspel
och en flytande bastu.

Vattenkrig

Göteborgscortegekommitten var
på besök och med sig hade de en
enorm vattenballongskatapult.
Med den startade de vattenkrig
mot både publiken och de täv
lande och då främst maskins
ölhäfveri. De hade nämligen
byggt en människokatapult där
deltagarna kunde skjuta ut sig i
vattnet till publikens jubel. När
de flesta kommit i vattnet bör
jade ett vattenkrig av guds nåde.
Det var alla mot alla (förutom då
de stackare som drivit iväg mot
slussen) och squalpstaben fick
förgäves ropa att det var dags
att gå i mål. Värt att nämna var
bidraget total annhilator som

drog hem mycket jubel. De hade
byggt en gigantisk gaffeltruck
som de försökte välta de andra
bidragen med. Det blev en hel
del vilda bataljer när de var på
krigsstigen men konstruktionen
var tydligen inte helt genom
tänkt då varje vältningsförsök
slutade med att de själva kapsej
sade.

'""'

The rope the rope is on fire. . .

Elektrobidrag

Det enda helelektriska bidraget
var M/S Bredbandvagn som la
ut bredband på sitt egna sätt. De
deltog inte så aktivt i vattenkri
get utan guppade istället
omkring lite för sig själv och
grillade korv(! ).
De som först kom över mållin
jen var 999 luftballons men de
som faktiskt släpade sig upp
samtidigt som amiralitetet sköt
avslutningsskottet var elektros
bidrag, så alltså vann det...eller?
text: Camilla
Bild: Rickard
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AVANTE L AB
A vante! utför kundspecificerad utveckling av elektronikprodukter. Vi arbetar i
egna lokale,� centralt på Södermalm i Stockholm, och åtar oss projektansvaret
för våra uppdrag. Våra kunder finns i flera olika branscher, som medicin,
transport, konsumentprodukter, flyg/rymd etc. Avantel har en hög kvalitets
profil och en helhetssyn på våra utvecklingsprojekt. Vårt mål "att göra rätt
från början " innebär att vi för in begrepp som produktionsanpassning, service
vänlighet, driftsäkerhet, EMC- och säkerhetskrav m m tidigt i utvecklings
processen. Detta ger bl a lägre totala utvecklingskostnader, lägre produktions
kostnader, kortare "time to market " och nöjda kunder. Mer information om
Avante! finns på vår hemsida:

http ://www.avantel.se

ELEKTRONIKKONSTR UKTÖRER
som gör rätt från början!
Våra uppdrag omfattar elektronikutveckling med avancerad hård- och
mjukvarukonstruktion. Arbetet är självständigt, ansvarskrävande och
ofta tidspressat. Lämplig bakgrund är civilingenjörsutbildning eller
motsvarande med elektronikinriktning samt god kunskap om
konstruktionsarbete inom analog elektronik I digital elektronik eller
hårdvarunära programmering.
Om du tycker det här verkar passa dig, och du är sugen på att arbeta
på ett litet företag med stor kompetens, skicka in din ansökan med
meritförteckning till: Avantel AB, Box 46 1 7, 1 1 6 91 Stockholm. Om
du har några frågor kan du ringa Maria Månsson på telefon
08-6441400 eller skicka e-post till mm@avantel.se.
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. . . redan de gamla grekerna hade e-pergament
.. . redan de gamla sumererna hade e-lertavlor
... nu har vi bara den gamla vanliga e-posten
. ..Lars Villemoes vill ha sprit på föreläsningen
... FFBSQl l har möte på vanliga platsen 12 juli
. . . El Palido har piercingstudio med häftapparat. .. en
dast 10:- styck. ..
.. . Adam är en smal blondin med C-kupa (på fredags
kvällarna?)
. .. Ösk fick öl med vatten på ettans fest
. . .jag fick för mycket gratis öl
.. .Erik var pilsk på ettans fest
.. .Gulan citat: "sluta kladda på mina tuttar!"
.. . Elin och David hatar varandras kön !
.. . Luka vill ha Anna igen !
. . . John sökte fysik men KOM INTE IN!
. . . alla fysiker känner till elektriker som någonsin är
med i "Det ryktas" -spalten
.. . Det pågår valspioneri på sektionen
.. .it:r på biljardbordet
... äran & berömmelsen för vunnen SPADTÄVLING
har uteblivit ! ! ! Ja, ja, vi blev i alla fall snygga...
. .. Jenny pillar p å alla pojkarna .
. .. styrelsen är ute och seglar!
. . . åtta tappra offrade en del av sig själva i KTH:s fot
bollsturnering
.. . många bangade på ovanstående
. .. Sebastian (Howard) har blivit mamma
. .. Elektrosektionen är fylld av helgulliga funktionärer
. . . Magnus Nerell ska bli pappa med Karin Linnros
. .. ekorren på borggården inte är så teknologskygg
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Gu rkagasquen

Visste ni att Gurka är det 35 667 vanligaste efternamnet i USA ? Eller
att strax därefter, på 35 775 plats, ligger namnet Gasque. Det visste
inte vi heller innan vi var på besök på Gurkagasquen i Västerås.

D

stor för
väntan vi klockan
10.30 på torsdags
morgonen den 11 I 5 stegade mot
bussen som skulle ta oss till Väs
terås. Gurkagasquen är en stor
fest för våra bröder och systrar
på Elektro i Västerås. De flesta vi
träffade vid bussen var elektri
ker med västeråsiskt påbrå, men
även några här i från KTH
Campus hade tagit sitt förnuft
till fånga och bestämt sig för att
besöka Västerås.
Under resans gång erbjöds
diverse förfriskningar i form av
öl och cider. Efter ca en och en
halv timme var vi framme vid
Mälardalens Högskola, Elektros
fäste i V ästerås. Här togs en liten
paus för att samla ihop Västerås
stolta elektriker, vilket gav oss
tid att få en liten rundvandring.
Mälardalens Högskola är helt
klart en modern skola. Inne i
skolan var allt rent och ljust,
något jag saknar här på campus.
I utomhusmiljön kunde de dock
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inte mäta sig med KTH's vackra
tegelbyggnader och gårdar.
Sen bar det av till AB B . Där
möts vi av Kontakt-Reijo som
visar oss vägen till matsalen, där
vi får äta lunch. Efter lunchen
var det dags för studiebesök på
antingen ABB Power Systems
eller A B B Corporate Research.
De undertecknade valde att
besöka Power Systems, där de
arbetar med att göra kraftnätet
stabilare och bättre. Tommy
Larsson berättade bl a om SV C
light som är den produkt som de
tror på i framtiden. Den kom
penserar bort de störningar som
t ex strålningsugnar annars ger
på nätet. Efter presentationen
fikade vi lite innan vi gick och
tittade på deras labb.
Nästa punkt på programmet
för dagen, var att besöka ett
reservkraftverk, som gjorts om
till museum. Detta kraftverk,
som är fullt funktionsdugligt,
hade körts senast på 70-talet.
Det krävs sju turbiner i detta
kraftverk för att ersätta en i ett

modernt. Efter detta så får vi en
liten båttur som mest var där för
att fylla ut tiden fram till midda
gen. När vi kom fram till Hotell
Winn, där middagen skulle hål
las, fick vi sitta och njuta i solen
ett tag. Naturligtsvis inte utan
förfriskningar.

Ibland kan det faktiskt vara
bra att byta logga . . .
Hotell Winn har en stor öppen
sal, som en stor innergård. Inne i
denna hölls middagen. Efter vi
slagit oss ned och Gurkagenera
len Erik Wallin hälsat oss väl
komna,
presenterade
han
kvällens freqvensnormal, som
naturligtsvis stämmer upp i en
sång. Här visar västeråsarna sin
stora brist. Inte en kotte kan
sjunga. Sångerna verkade inte
ha nån melodi, i alla fall inte
samma melodi som sjungs i
Stockholm. I snitt tror jag att vi
sjöng alla sånger två gånger.
Detta mest för ett av borden tog
för vana att alltid ligga ca tre
rader efter alla andra och däref
ter skrika omstart.
Middagen fortlöpte
med
diverse spex, tal och inte att för
glömma Profeten Max Sikorski' s
sång på polska. Denna är av vad
jag fått höra ej lämpad att sjunga
vid middagar. Dock så kunde
inte många på denna tillställ
ning polska, men alla visste
ändå vad som skulle komma

iiiiimifi�
��---...- ' ..:--.."E.-w-.-,�---------·--------------·------- --=-----·----och sjöng med på väl valda stäl
len. ViVets ordföranade, Mikael
Ek berättar lite om vad man hit
tar för information om gurkor
på Internet. Bland annat kan
nämnas att man i Ängelholm
den 10 jan serverade www.kött
bullar.se med nerladdad gurksås
och formaterad pasta i skolbe
spisningen, och att gurka inte
bör dominera kosten för legua
ner, såvida de inte visar tecken
på vätskebrist. När sen persona
len blivit hyllade med en liten
blå förgätmigej, bär det av med
bussarna tillbaks till Mälarda
lens Högskola och ett besök i
sektionslokalen 11:an.
11:an är inte enbart för elektro,
utan delas av alla. I ett av hör
nen har Elektro och Maskin sin
bardisk. Självklart är denna
öppen och besöks frekvent. När
det festats ett tag i 11:an, bär det
av till kåren som ligger en
våning ned. Kåren består av två
stora fina salar. Båda salarna har
stora bardiskar med stort sorti
ment. I den ena salen finns ett
stort dansgolv, där det dansa
des hela kvällen. Det var även
ett liveband som spelade på sce
nen, till mångas glädje.
Efter att kåren stängt kl 1, flyt
tades festen tillbaka till 11:an i
väntan på att bussen skulle
komma och hämta upp de som
skulle återvända till Stockholm.
Kl 2.30 lämnar vi V ästerås styr
hemåt. Hemresan var inte lika
vaken som på till V ästerås. De

flesta somnade och sov hårt
ända till Stockholm. En eloge till
busschauffören som inte bara
tog oss hem snabbt, utan även
körde runt och lämnade av alla
på olika ställen i stan.

Utsända:
Tobbe, John, Ulrika

Musikalsällskapet presenterar:

Sagan om Fredrika Bäver
En spexmusikal efter en original
ide av Jimmy Granström, K98
WJOC:-=m

..,,,,.._
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Text, musik och manus av
Musikalsällskap ets medlemmar

AUDITIONS SEPTEMBER 2000
PREMIÄR VÅREN 200 1 ,
KÅRHUSET NYMBLE

Vi söker främst: Skådisar, voka
lister, regissörer och PR-folk
. . . men även: Musiker, komposi
törer, text/ manus-författare,
koreografer och folk som vill
syssla med kostym/ mask/ pe
ruk, teknik / dequor, festligheter
och allt annat runt omkring.
MER INFO: www.geocities.com/
jimmythewood / MUSIKAL.doc
k98_jgm@k.kth.se alt. 500-27 1 0 1
(Jimmy Granström)
Var pionjär, bli en av de första
medlemmarna i Musikalsällskapet!
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Aret som gatt
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eller mitt liv som klubbis!

E

E N nOllepubrunda,
nollegasque, höstfest,
lussepre, Effekt, en
overallis, en siikgasque, 4
SM, 4 tentapubar, en omstart
och en valborgspub och en
vårbal och lite annat smått och
gott är det dax att lämna över
den brinnande PR-facklan till
Elin.
Jag vill tacka alla som svabbat,
alla som handlat, alla som släpat
på högtalare och tappar, alla
som offrat sin tid med kort var
sel ställt upp villkorslöst. Tack
för gott samarbete styret, frekvensnormaler,
mottagningen,
Esquaderstaben,
Emissionen,
PRO, kompisar och respektive.
FTER
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När jag blev vald trodde jag ald
rig att jag skulle bli som Petter
och Milla, aldrig få ett lika bra
PR som var för ett år sen, inte
skulle någon lyssna på mig och
inte skulle jag orka jobba ett helt
år? Men jag hade fel. PR är alltid
på topp så länge det är fest på
gång och jag klarade det tack
vare dem.
Jag är nöjd, nu när jag hoppar
av tåget. Jag önskar alla
mycket fester hela sommaren.
Lycka till Elin och keep up
the good work Åke!

Diana Du Rietz
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Konsultverksamheten på Raditex expanderar. Nu söker vi även medar
betare till vårt nya kontor i Göteborg.
Vi söker medarbetare som vill arbeta med Unix. Ett viktigt inslag i vår
verksamhet är källkodsöppna system som Linux och FreeBSD.

RAD I TEX
i11g ......_____ utbild11

Raditex söker medarbetare
som vill arbeta med Unix
Vi söker systemutvecklare, systemdesigners och systemadministratö
rer som vill utföra uppdrag för vår egen och kunders räkning.

Komp etens

Du bör vara civilingenjör, utbildad datatekniker eller motsvarande. Du
måste kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgif
ter. V i arbetar nära våra kunder och du måste kunna umgås med och
förstå andra människors utgångspunkter och krav.
Du ska ha gedigna kunskaper i system som använder Posix som ut
gångspunkt, dvs Unix. Kunskaper i FreeBSD eller Linux är meriteran
de. Du ska ha god kunskap i mjukvaruutvecklingsprocessen (make,
cvs, Xll). Kunskap om databaser; Oracle, Ingress eller liknande, är me
riterande.

Vi erbjuder
Intressanta projekt på källkodsöppna system, t ex inbyggnads- och
fjärrkontrollsystem baserade på Linux.
Hög kompetensnivå och goda möjligheter att utveckla teknisk spjut
spetskompetens inom ditt område.
Låter det intressant, kontakta:
Göran Hasse, tel 08-694 92 70
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En balsaga
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". . . och glöm inte att vara hemma före tolvslaget, för då upphör
magin att fungera; var det sista hon sa innan hon försvann i ett
moln av önskefestjärnor. "

P

vi där,
jag, min dam Cecilia
och Misse med sin dam
Jenny, våra vardagskläder var
utbytta till riktiga festkläder. Vi
skulle på bal, bal på Van der
Nootska palatset.
LÖT S L I G T S T O D

oss, vackert dukade bord,
vackra målningar i taket, tygta
peter, vackra speglar och över
allt ihop hängde kristallkronor
som skänkte salen ett vackert
ljus, allmedan den falnade solen
utanför fönstren lade världen till
vila. För oss hade allt bara bör
jat.
Efter några minuters väntan
presenterade så högtidsmarskal
ken, Maya (fan & rått), det
kungliga hovet (honnörsbordet),
som parvis skred in i salen. Där
fanns digra namn såsom GP och
Håkan Löfgren.
Alla slog sig ner och hälsades

Fan & rått, Maya Sufan.
Vi tog så de närmaste hästarna
vi kunde hitta, som bar namnet
apostla, och begav oss så av mot
palatset. Folk strömmade till,
burna av hästar eller hästkrafter
och man kunde verkligen
känna den förväntan som låg i
luften. Upp för palatsets trappa,
hälsandes på alla fina männis
kor, vidare ut på palatsgården.
Där bjöds det på förfrisknin
gar och folk minglade runt.Efter
ett tag på palatsgården eskorte
rade vi herrar våra damer upp
för palatsets stora trappa mot
balsalen. Självklart fanns det en
hovfotograf på plats som gjorde
alla par som ville, odödliga för
all framtid. Till slut skred vi så
in i balsalen som nu var dukad
till bankett. En sagans syn mötte

GP med hustru.
så välkomna av balens båda
marskalkar, Dikna och Åke
(klubbmästare), som önskade
alla en trevlig kväll.
Plötsligt därefter spratt det till
vid ett av borden och tvenne
narrar, Kalle och Klas (frequens
normaler), slängde sig upp
under tjo. Nog för att de liksom

oss andra bar festliga kläder,
men det var något annat över
dem som sa att de var narrar
samt att de skulle leda oss
genom kvällen med upptåg och
sång.
En hyllningssång till kungen
togs upp och genom våra stru
par ljudade en samfälld och
enkel sång.
Innan vi visste ordet av det
fylldes så våra näsor av en väl
doft, från såväl tallrik som glas.
Förrätten fanns där redan till
sammans med maltdryck i
flaska, samt att det kom in star
kare dryck som hälldes i små
glas.
Mitt under förrätten hördes så
ett vackert kvitter och fram på
scen flög två fagra sångfåglar,
Patrik och Laura. De sjöng var
sin sång och kvittrade sedan om
att fler skulle våga sig fram och
göra sina sånger hörda i en täfv
lan, där priset var den åtråvärda
exotiska Afrikanska tandborsten
Det dröjde inte länge förrän
balens båda marskalkar med
underhuggare intog scenen för
att fröjda våra öron med sång.
Ja, ja roligt var det i alla fall.
Under kvällens gång fick vi
ytterligare smak på vad en sång
artäfvlan har att erbjuda.
En kringresande gyckelgrupp
(elogen) framförde en suverän
acapella om bredband, samt att
bord nummer nio var framme
och gjorde sin stämma hörd.
Vicekungen Patrik (vice ordf),
reste sig lite smått darrande för
att intaga scenen. Det var dags
för honom att göra det som all
tid sker på nyårsbalen, talet till
kvinnan. Sorlet la sig och all
uppmärksamhet vände sig mot
honom.Under talet framkom en
del skratt och till slut när han
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avslutat med kvinnans skål steg
jublet mot taket.Ett suveränt tal!
Mer saker som skedde under
kaffet var att landets (elektriens)
egen kongliga executor David
(ÖSK) började tala om att lugnet
härskar åter, men plötsligt ver
kade han ha drabbats av någon
allergi eller liknande och bör
jade nysa något fruktansvärt.
Plötsligt kom så en vålnad (Hal
len) sakta inskridande från
någon mörk vrå och ylade något
om att allt inte stod rätt till, fär
gerna var ur balans, nOlle
schlemmet stiger. Executorn
undrade då vad han skulle göra
för att komma till rätta med pro
blemet och fick svaret att det var
dags att sammankalla execu
tionspatrullen (OKS). Sagt och
gjort, executorn kallade upp
dem en efter en på scenen så att
de närvarande kunde bli lug
nade av vilken tapper skara det
var som skall ta hand om pro-

u
__
_
__,________________

Elogen, tog hem sångartäfvlan . . .
Vidare kom så avgörandet i
den
interna
sångartäfvlan.
Domare var GP och Håkan
Löfb..Löfgren. Efter utlåtande
om de deltagande bidragen fick
då vinnarna, Elogen, komma
fram och hämta den åtråvärda
afrikanska tandborsten.

. ..

Ett helt gäng, skäggodlingar och en del kvinnlig skicklighet för att styra upp "situationen " i höst.
blemet.Där fanns, konglig Pon
tus,
konglig
Tom-Andrew,
konglig Tomas, konglig Gustav,
konglig Henrik, konglig Maxi
milian, konglig Maria, konglig
Erik, konglig Malin och konglig
Andreas.
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När våra båda narrar till slut
manade oss att ropa på PERSO
NAAAAAALEN, var alla både
mätta och lite glada i korken.
Personalen avtackades på sed
vanligt sätt och taffeln bröts. Nu
var det dags för att sätt sig i de

deras tredje raka seger.

två inhyrda droskorna som
förde oss till vår egen högborg
(tolvan). Där hade balens mar
skalkar med underhuggare pyn
tat högborgen vackert. Nu
skulle det dansas och festas inpå
småtimmarna, men det är fak
tiskt en annan historia som inte
passar sig i en saga.
Och vad var väl en bal på Van
der Nootska palatset, om inte
alldeles, alldeles underbar.

Uffe Kalla
foto Joar och Magnus
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Årets europeiska företag.
Cap Gemini utsågs förra året till
"European Company of The Year" av
20 av Europas ledande affärstidningar
(EBP) . CapG emini-gruppen är

Europas och ett av världens största
företag inom IT-tjänster och manage
mentkonsulting.
Koncernens två företag, Cap
Gemini och Gemini Consulting, har

40 000 medarbetare i 20 länder och
omsatte förra året 4,3 miljarder euro
(39 miljarder kronor) . Cap Gemini
finns i Norden på ett fyrtiotal orter
med 4 300 medarbetar

Vi söker dig som är nyut
examinerad systemvetare
eller civilingenj ör med
datainriktning.

Skicka din ansökan till:
carin.bengts.50n@capgemini.se
eller till
Cap Gemini Sverige AB
Carin Bengtsson
Box 825
1 6 1 24 Bromma

. .

www.capgem1n1 .se
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