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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.holmi n@atlascopco.com
yvonne.sigurd@atlascopco.com
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Emissionen
lever!
Vilken roll vill Emissionen spela? Informera,
underhålla, engagera eller argumentera?

V

SOM
JOB BAR
med att göra
Elektrosektionens tidning vill göra
en bra tidning. Tidningen är till för
er och för oss. Under året ska vi försöka få
Emissionen att kännas mer angelägen för
alla. Artiklarna skall vara informerande,
underhållande och diskuterande.
Det sista i ovanstående stycke vet jag kan
kännas obehagligt. Att alla inte är överens
är ju inte så kul, men det är något vi måste
acceptera. I egenskap av Chefemitteur så
har jag beslutat om en ändring i Emissionens
policy när det gäller politiskt material.
Tidigare har inga politiska texter tillåtits i
tidningen. Även om Emissionen främst ska
informera och förnöja så kommer
allmänpolitiska texter med koppling till
studier eller Elektrosektionen i fortsättningen
att tas med i tidningen. Fortfarande är
Emissionen politiskt obunden.

Denna ändring innebär inte att tidningen
kommer bli politisk utan snarare att om
någon skrivit en sådan artikel så kommer
den inte att avvisas.
Jag har under början av detta år jobbat
med att få nya emitteurer och annonsörer
till Emissionen. Som ny annonsör hälsar jag
Skogsindustrin välkommen och tackar dem
för ett gott samarbete. Vidare hälsar jag de
nya emitteurerna välkomna.
Just nu arbetar Rasmus Kaj och Fredrik
Arnerup fram en ny layout, som du kanske
redan har märkt. Arbetet med den kommer
fortgå· under året och är ett led i att förnya
Emissionen. Jag önskar dig god läsning!

Oscar Blomqvist
Chefemitteur 2003
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Innehåll
3. Emissionen Lever!

12. Ture Teknolog

4. Den nya styrelsen
6. Förtryckta förtryckare
" . .. vi bär ansvaret till att dessa
normer ändras så att vi kan få
ett mera jämlikt samhälle."

9. Månadens funktionär

"Jag får vara med och bestämma
vad det ska finnas för godis
Tolvan!"
10. Träffa företag och ta en
paus

Ordföranden håller låda.
11. TV-spelsföreningen

Att lämna in manus

Emissionen är Konglig Elektro
sektionens tidning. Den finns
till för att täcka sektionens verk
samhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning
till dess medlemmar. Som sek
tionsmedlem är du välkommen
med dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara redak
tionen tillhanda senast på
dagen för manusstopp.

Skicka din textfil per epost till
emission@e.kth.se. Vi tar helst
inte emot texter i ordbehandlar
specifika format, såsom Micro
soft Word, Staroffice, etc., men
om du inte lyckas exportera en
ren textfil kan vi troligen
hantera vad du har.
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

JQs kultserie i efterlängtad
repris.
13. Amor
14. Ständigt denna Temla ...
16. Ett år utomlands som
Erasmus

"Jag åkte ner till Valencia två
månader innan universitetsstud
ierna satte igång ... "
18. Sista sidan
19. Sprit, sex och våld på
Östersjön

lämnas lämpligen direkt till en
emitteur eller emitteuse. Om
du vill lämna bilder i digitalt
format går det också bra, men
se till att de är i tillräcklig
upplösning och skicka dem
inte per epost.
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

välkomna. Vi förbehåller oss
rätten att ändra i insänt material.
Emissionen kan inte garantera
att inlämnat material återbördas
till ägaren. I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.

3

Styrelsen 2003
Elektros styrelse presenterar sig

Jag heter Sara Lundvall och kommer under det närmaste året att
vara er ordförande. Det finns ett talesätt som säger att "en pessimist
är en optimist med erfarenhet". Alla som känner mig tror jag kan
intyga att detta inte är sant. Jag är nämligen en obotlig tids
optimist, som trots mina många erfarenheter av att vara ute i sista
sekunden ännu inte lärt mig.
eordf@e.kth.se

Under mitt tredje år på sektionen har jag valts till vice ordförande. Jag
heter Tobias Ahlgren och kommer under 2003 att arbeta för
sektionens medlemmar och hoppas därför att just Du kommer att
låta mig få veta Dina åsikter. Genom att sitta med i styrelsen
kommer jag på många sätt att kunna vara med och jobba för en
sektion som hela tiden måste gå framåt! Vi synes och höres!
evordf@e.kth.se

"Cash is King" Och eftersom det är jag som är vald till sektionens

kassör i år så.

Jag heter Svante och som enda representant för den ironiska
generationen i årets styre blir det väl jag som får stå för
erfarenheten. Trots det var det inte alltid bättre förr utan jag ser ett
år framför mig där sektionen står inför en hel del förändringar.
Svante Rohlin
ekassa@e.kth.se
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Jag heter Malin Markroth, går i trean och läser inriktningen
biomedicinsk elektroteknik. I år sitter jag även i Konglig
Elektrosektionens Styre som sekreterare. Till de som tror att
sekreterarposten är en tråkig post vill jag bara säga att "inget
är tråkigt som görs med ett leende" och jag planerar att le en
hel del!

esekret@e.kth.se

Jag heter Anders Eng och är Elektrosektionens nya Ambassadeur. Jag är
20 år gammal, har skostorlek 43 och är 182 cm lång. Ett motto som jag
levt efter de senaste åren är "det som kan skjutas på morgondagen skall
skjutas på morgondagen". Tyvärr har jag efter flera år av empiriska
studier kommit fram till att det är ett dåligt motto som jag skall försöka
ändra på. För övrigt anser jag att man ska leva livet och njuta så mycket
man bara kan och ta risker så att man inte vaknar upp om 50 år och
undrar vart livet tog vägen.

eng@kth.se

Jag heter Elin Hammar och sitter i årets styre som Arbets
MarknadsSekreterare. Kanske just du känner för att hjälpa till
och skapa kontakter med arbetslivet? Var med i ARG-gruppen
i sådana fall! Det skulle verkligen uppskattas om fler ville visa
sitt intresse för att sektionen ska ha en (fortsatt) bra och stabil
ekonomi. För övrigt så läser jag, tillsammans med flera av
styrets medlemmar, andra året och trivs kanonbra på
sektionen. Vi ses!

eh@e.kth.se

"II

Jag heter Jonas Öhrström och är 22 år. Jag började på
elektro hösten 2002 och går alltså första året. Första året
av ett antal arbetsamma, händelserika men framför allt
roliga år på KTH. Jag ser fram emot det kommande året
som nummerl, ettans representant i styret, och hoppas
att det kommer bli mycket givande.

ettan@e.kth.se
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Förtryckta förtryckare

I

DENNIS: Oh! Come and see the violence inherent in the system!
HELP! HELP! I'm being repressed!
ARTHUR: Bloody peasant!
DENNIS: Oh, what a give away. Did you hear that, did you hear that,
eh? That's what I'm on about - did you see him repressing me, you saw
it didn't you?
The scene ends as King Arthur rides off in disgust.
- Scene three from Monty Python and the Holy Grail

hade Emissionen
publicerat en krönika från
Ordfront nr. 9 /2002. Den hette
"Det första könets förtryck" och var
skriven av Svante Tidholm. Det är
inte ofta jag träffar på folk med helt
annorlunda uppfattning, därför har
jag nu valt att skriva ner mina
motargument i ett försök att ge en
annorlunda syn på saken.
Egentligen är jag inte kvalificerad
att skriva om detta. Jag är en
teknolog, inte någon forskare i
genusfrågor. Om jag förstått rätt har
dock inte Svante heller någon
relevant utbildning, så vi borde
befinna oss på samma nivå.
Eftersom jag kommenterat det
mesta i Svantes text har jag valt att
recitera hans krönika och lägga in
fortlöpande kommentarer. Krönikan
började så här:
ÖRRA NUMRET

Varför förtrycker män kvinnor?
Kvinnor som ger män så mycket när
het. Kvinnor som är många mäns
bästa vänner och livskamrater. [...]
De flesta vet nog att ett förhållande
kan, förutom lycka, ha mindre
trevliga bieffekter. Att försöka
framhäva kvinnans nytta för mannen
är närmast som att jämställa henne
med en hund eller en hushållsmaskin.
[ ... ] Varför förtrycker män kvinnor?
För att män är förtryckta själva.
Bara de förtryckta för vidare ett
förtryck.
I Norstedts svenska ordbok definieras
förtryck som "hårda åtgärder mot
(en viss grupp av) personer i syfte att

6

hålla dem i ett tillstånd av
maktlöshet". Män (och kvinnor) kan
mycket väl förtrycka kvinnor. Att
männen som förtrycker själva utsätts
för hårda åtgärder som förlamar
deras handlingskraft är dock mer
tveksamt. Tänk på alla enväldiga
härskare som genom tiderna förtryckt
miljoner människor.

makthierarki. Det finns olika slags
makt. Den politiska och den
massmediala kan till exempel påverka
hela samhället - men det finns ju
gott om manliga såväl som kvinnliga
politiker och journalister. Genom att
variera definitionen av "makt" tycker
dock vissa att samhället bygger på
ett patriarkat.

Enligt Svantes tankegång borde
dessutom de förtryckta kvinnorna
föra vidare förtrycket till andra
svaga grupper. Barn till exempel.

Ett annat sätt att se på saken är
marxismen. Enligt den har
förtryckarklassen kontroll över
pengar och produktionsmedel, och
enligt den marxistiska feminismen
bottnar den manliga dominansen i
klasskilladerna. Den logiska utvägen
är då att avskaffa penningväsendet
och införa statlig kontroll av
produktionsmedlen. Detta har

Män är högst i makthierarkin. Så
vem förtrycker dessa män som
utifrån sett har makten i samhället?
Tyvärr preciserar inte Svante vad
han menar med samhällets
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prövats av bland andra Pol Pot - självklart. Kulturella faktorer spelar
med förödande resultat. Med det sannolikt en minst lika viktig roll.
marxistiska synsättet börjar dessutom Kulturen har dock knappast någon
en arbetare som till exempel tjänar fri vilja och kan inte "tjäna" på olika
pengar på aktier tillhöra förtryckar företeelser i samhället.
Män som befinner sig högst i
klassen. Att en kvinna som börjar
tjäna pengar plötsligt omvandlas till makthierarkin brukar inte känna sig
underlägsna. Man kan titta på
en man är tämligen ofysikaliskt.
Inom socialdemokratin tycks man Aktuellt någon kväll för att inse det.
Det sociala och sexuella förtrycket
tro på en kombination av de två
synsätten. Vårt samhälle anses då kan anses vara en maktfaktor.
vara uppbyggt kring ett patriarkat Många feminister tycker dock att
men även "renodlade" samhälls detta skadar bägge könen ungefär
klasser. Enligt samma synsätt bör lika mycket. Det sexualiserade våldet
problemet lösas med både klasskamp till exempel gynnar knappast någon,
det bidrar snarare till att skapa oro
och kvinnokamp.
Svante betraktar alltså feminismen och motsättningar.
och samhället ur ett av de två sist
Samhället är beroende av att män
nämnda perspektiven.
väldigt tidigt blir berövade den
fundamentala trygghet som fysisk
Vem tjänar på att män ständigt har
närhet innebär. [...] På daghem, för
något att förlora, ständigt känner
skolor och skolor får de veta att de
sig underlägsna, lever med kniven
skall hålla tillbaka sina känslor,
på strupen? Det enda svaret på den
inte gråta inför andra och tåla
frågan måste vara samhället.
Enligt Norstedts ordbok är samhälle smärta [... ] Effekterna av detta ser vi
en "helhet bestående av en större dagligen. Män dödar män i hundra
grupp individer som lever tillsam tals krig varje dag. Män våldtar,
mans på organiserat sätt". Män och misshandlar och dödar kvinnor.
Män agerar bödlar inom polismakt,
kvinnor är då en del av samhället.
Det är klart fler män än kvinnor fängelser och psykvård.
som innehar höga poster i samhället. Vad som tydligen menas här är att
Svante säger att själva vårt samhälle pojkar uppväxta på barnhem och de
är boven i dramat. Enligt honom som håller tillbaka sina känslor löper
utövar alltså kvinnor, män och barn mycket högre risk att bli kallblodiga
ett informellt grupptryck mot just mördare. Tja, jämfört med andra
männen och på något mystiskt sätt kulturer är svenskar ett tillbakadraget
även gynnas av situationen. Männen släkte. Trots att man här inte visar
plågas i sin tur av att de "känner sig upp känslorna lika tydligt som i
underlägsna" och "lever med kniven sydländerna toppar inte Sverige den
på strupen" - men kämpar ändå för internationella brottsstatistiken.
Dagispersonal och lågstadielärare
att upprätthålla systemet.
är
annars yrken där kvinnor
Med "samhället" kan Svante å
dominerar
totalt. Om kvinnorna har
andra sidan ha syftat på officiella
ett
så
pass
dåligt inflytande på de
samhällsstrukturen - där staten kan
unga
pojkarna
borde de rimligen
gynnas av förtrycket. Ett samhälle
bära
ansvaret
för
att indoktrinera
bygger dock alltid på regler och är
därför i sig en form av förtryck. Män dem till "det första könets förtryck".
Män dödar män i krig eftersom
som befinner sig i samhällets topp
förtrycker därför både män och det i allmänhet är just de som
tvingas in i armen. För kvinnor är
kvinnor, oavsett samhällsstruktur.
Boven här är knappast männen detta än så länge frivilligt. Via sina
utan snarare själva obalansen mellan påståenden lyckas Svante med
könen. Färre kvinnor än män får helt konststycket att förolämpa både
enkelt vara med och förtrycka. Att män, poliser, fångvakter och sjuk
det är just samhällets skrivna lagar skötare i en och samma mening. Att
som orsakar eländet är långt ifrån män eventuellt dominerar inom
dessa yrkesområden innebär inte att

de dras dit för att kunna utöva sina
destruktiva lustar.
Män våldtar. Tyvärr. Många män
kan utnyttja faktumet att de är
fysiskt starkare än kvinnor. Varför
vissa gör detta finns det många
teorier om - jag har dock inte sett
något statistiskt samband mellan
våldtäkter och brist på närhet eller
högre smärttröskel. Även om ett
sådant finns skulle det knappast ge
hela sanningen. Jag vågar påstå att
de allra flesta män som vuxit upp
utan föräldrar inte har blivit
våldtäktsmän eller mördare.
Många pojkar upplever inte fysisk
närhet överhuvudtaget i åldern sju
till femton år, förutom i idrott. [ ... ]
Under denna viktiga tid i en män
niskas uppväxt berövas män effek
tivt också möjligheten att känna
närhet med andra män. Resultatet
är en homofobi [ ... ] Istället införlivas
ett grupptryck där brott mot normer
na straffas [ ... ] Att män rättar sig
efter grupptrycket är en förut
sättning för att senare tränas till att
döda [...]
Denna attityd tyder i bästa fall på
okunskap. Om man tar en titt på
andra kulturer än den moderna
västerländska så blir det tydligt att
män visst kan uppleva nära
gemenskap - utan att samhället för
den delen blir mindre våldsamt eller
mera jämställt. Ta Georgien till
exempel. Där är det i sin ordning att
män kan kramas och pussas utan att
för den skull bryta mot normerna
eller känna sig otrygga. Helt "trygga"
män kan effektivt tränas till att döda.
Andra världskriget är bara ett
exempel.
Närhet behöver inte vara fysisk.
Att pojkar inte får krama sina
föräldrar lika ofta som flickorna
behöver inte medföra ökad osäkerhet
eller homofobi. Att man dränks i
pussar och kramar behöver inte
heller betyda att man känner sig
tryggare. Att det finns någon som
lyssnar och förstår är nästan viktigare
för att man ska känna sig trygg.
Huvudsaken är att man blir uppmärk
sammad och accepterad.
Får man för lite uppmärksamhet
ökar risken för att man känner sig
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osäker. Enligt en del undersökningar
får flickor idag till och med mindre
uppmärksamhet än pojkarna - men
enligt resonemanget ovan skulle ju
även de bli våldsamma.
Att man rättar sig efter grupp
trycket är en förutsättning för ett fun
gerande samhälle. Normerna går
naturligtvis att förändra, men att för
söka avskaffa dem är lika fruktlöst
som att försöka avskaffa samhället.
[ ... ] Män på väg att bli vuxna
upplever en enorm paradox. De vill
ha närhet av kvinnor, men media,
reklam och kultur säger dem istället
att de ska betrakta kvinnorna som
sexobjekt. I denna förvirring
konsumerar män porr för att
bedöva suget efter närhet [ ... ]
Män på väg in i vuxenvärlden
upplever snarare en stark sexlust.
Detsamma gäller unga kvinnor. De
vill inte nödvändigtvis ha närhet, att

Svante vill få mig som läsare att tro
att varje gång jag köper en ny mobil
telefon eller dator gör jag det endast
för att locka till mig lite kvinnlig
närhet. Det kan jag inte hålla med
om, han får prata för sig själv.

Media "utgörs" till stor utsträckning
a v både män och kvinnor.
M änniskorna i vår omgivning
brukar vara av blandat kön de också.
Påståendet att männen ändå står för
normerna låter därför orimligt.

Kvinnoförtrycket är en direkt kon
sekvens av samhällets förtryck av
män. Ett förtryck som är beroende
av innerst inne osäkra och otrygga
män som är redo att slita, kämpa
och dö för något de inte valt [...]
Det är knappast "otrygga män" som
orsakar obalansen. Att dessa
människor dessutom är beredda att
dö för "mansförtrycket" har jag
mycket svårt att tro. Högt uppsatta
chefer har inte ställt sig i led och
hoppat från en klippa på grund av
att kvinnorna fått rösträtt till
exempel. Däremot finns det helt
klart ett kulturellt arv som till
exempel gör att vissa yrken anses

Inte förrän män själva sätter stopp
för mansförtrycket och tar fullt
ansvar för att befria sig från detta
förtryck kommer män, kvinnor och
barn att gå säkra.
Vem kommer män, kvinnor och barn
att gå säkra ifrån? Svante tyckte ju
att kvinnor förtrycks av män, som i
sin tur blir förtryckta av samhället som ju består av bägge könen.

"Att män befriar sig från samhället innebär ju att de ska
befrias från kvinnor, barn - och inte minst sig själva. "
bara vilja ha sex är ingen orimlig
eller onormal önskan. Att män
"konsumerar" porr för att ersätta
närhet är en konstig tanke. Sex och
kärlek är oftast skilda saker, och
porren är definitivt inget surrogat för
kärlek. Kvinnorna konsumerar
dessutom en hel del porr själva,
mycket i form av "kvinnoromaner"
(skrivna av kvinnor).
Anspelningarna på sex är en av
konsumismens och kapitalismens
grundstenar. Utan männens behov
efter närhet som yttrar sig genom
sex skulle inte män tävla med
varandra och pryljakten skulle
avstanna.
Kapitalet brukar anses vara kapita
lismens grundsten. Om pryljakten
vore ett uttryck för männens behov
av närhet skulle kvinnorna sluta
shoppa. Att kapitalismen skulle rasa
ihop utan sexanspelningar är i mina
ögon en mycket bisarr och ologisk
slutsats.
Den ytliga status en ny bil eller
mobil innebär skulle inte vara
intressant eftersom den inte längre
skulle ge något.
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vara "manliga", medan andra är
"kvinnliga". Samhällsnormerna
drabbar således bägge könen.
Kvinnor förstod för länge sedan att
enda sättet att bryta
kvinnoförtrycket var att skapa
separata forum där definitionsrätten
är offrets och inte förövarens. Att
återta makten över sin självkänsla
och identitet är en tung och
krävande process [ ... ]
Att mannen betraktas som "förövare"
och kvinnan "offer" är något som jag
inte håller med om, främst därför att
rådande samhällsnormer gör bägge
könen till "offer". Att dessutom påstå
att man är "förövare" på grund av
k ö nstillhörigheten är väldigt
förnedrande och inte minst köns
förtryckande om man ska använda
sig av Svantes retorik.
När man säger att det bara är
männen som formar kvinnornas
självkänsla och identitet är det som
att säga att kvinnorna saknar fri vilja.
Vår självkänsla formas av våra egna
handlingar, människor i vår omgiv
ning och av massmedia - detta
påverkar alla medlemmar i samhället.

Inte förrän män själva befriar sig
kan män känna manlig gemenskap
igen, för den rådande mansrollen är
självklart en kulturell konstruktion
precis som kvinnorollen.
Helt självklart är det inte. Alla
kulturer jag känner till distinkta
skillnader mellan könen. Ett könslöst
samhälle tycks mig vara samma sak
som ett klasslöst samhälle: en
omöjlighet. Den rådande mansrollen
går naturligtvis att förändra, men
man kan knappast "befrias" från den.
Nära manlig gemenskap existerar i
många kulturer, utan att kvinnorna
för den delen mår ett dugg bättre.
Vem skulle männen för övrigt "befria
sig" ifrån, och hur? Att män befriar
sig från samhället innebär ju att de
ska befrias från kvinnor, barn - och
inte minst sig själva. Kan en
vätebomb vara lösningen?
Men den första frågan förblir
obesvarad: Varför upprätthåller
män mansförtrycket?
Det är vi alla som gör det. Vi själva
upprätthåller vår moral, våra normer.
Kvinnor och män, unga som gamla.
Det är också vi som bär ansvaret till
att dessa normer ändras så att vi kan
få ett mera jämlikt samhälle.

Sergej Gratchev
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Månadens
funktionär
Lär känna sektionens funktionärer och
vad de gör på sin post. Karolina Bergman
intevjuas av Joakim Lövkvist.

F

som läsare en
chans att bekanta dig mer
med sektionens funk
tionärer och deras poster presenterar
vi månadens funktionär.
ÖR ATT G E DIG

Hej!
Hej!

Vad är det du gör som Källarnissa?
Jag plockar undan godiset på
fredagseftermiddagen. Mitt arbets
område inom Källeriet är Bullytan,
så jag inventerar det ibland och
kollar när det behövs beställas in
nytt godis.

Vad heter du och vad har du för
post?
Jag heter Karolina Bergman och är
EOl:a. Jag är Källarnissa.

Vad är det roligaste med din
Funktionärspost?
Jag får vara med och bestämma vad
det ska finnas för godis i Tolvan!

Har du haft andra funktionärsposter
tidigare?
Nej, det här är mitt första.
Varför valde du att bli funktionär?
Jag hörde att det var brist på
källerister, och det kändes som en
lagom uppgift för mig.
Joakim Lövkvist

Hur länge sitter du som Källarnissa? Vad är det sämsta med
Jag är Källarnissa till sommaren.
funktionärsposten?
Jag vet inte riktigt, inget speciellt.
�·'Wr\.. .r-.... ��.- ,..,.• .,_...,,,,�_...-wv........ ���,.._•
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Hallå där!
Nu är det snart dags igen för Stockholms
största studentarrangemang. Den 1 7:e maj
är det SquVALp, en QuarneVALen på vatten
i Rålambshovsparken.
En hel dag med byggande, jippon,
sjösättning och självklart årets roligaste
fest: SquVALpslutfesten!
Så det är hög tid att samla ihop vännerna
och komma på det roligaste, finurligaste,
galnaste och tuffaste bidraget i år.
Detta kan Ni bara inte missa!
Bidragen kan lämmnas på Kåren i Q lådan.
Så kom ihåg:

Sista inlämningsdag 26:e mars
För mer info besök www.squvalp.nu eller maila
pr@squvalp.nu
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Träffa företag
och ta en paus
Elektrosektionens ordförande för i år är Sara
Lundvall. Hon tar över efter Gustaf "Phleute"
Westerlund. Ord/Ordet är hennes plats i Emissionen.
Här berättar hon om sina förhoppningar inför året.

(

T

ER
EN
P E R S O N som
sitter djupt nedsjunken i en
soffa med en bekymrad
rynka i pannan. Bitandes på en
penna stirrar hon på ett blankt
papper. Ungefär så såg jag, er nya
ordförande, ut när jag skulle skriva
detta, mitt första OrdfOrd. Vad ska
man skriva om, hur personligt ska
det vara och vad kan fånga ert
intresse? Svaren på dessa frågor
hoppas jag få under det här året, när
jag ska vara ordförande för KTH:s
bästa sektion!
ÄNK

Pauser

Det är med spänd förväntan som jag
ser fram emot det nya året. Själv
började jag det hela med att ladda
batterierna riktigt ordentligt genom
att resa runt fem veckor i Thailand
och Malaysia. När jag kom hem för
drygt två veckor sedan kände jag att
jag hade mycket nya krafter att ta tag
i alla kommande utmaningar. För
det är ju faktiskt viktigt att ta en
paus i studierna emellanåt och göra
något helt annorlunda. Bara för att
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rensa hjärnan och få tillbaka lusten
att lära sig nya saker och anta större
utmaningar. Denna paus behöver
inte vara en månadslång resa i
fjärran länder (även om det är något
jag starkt rekommenderar) utan det
kan lika gärna vara några dagar i
fjällen med kompisarna, en sista
minuten för att få lite sol eller bara
en tur ut på landet och ta det lugnt.
Gör vad som helst som du känner
passar just dig och som bryter det
vanliga mönstret. Den period vi är
inne i nu är en tung period med
mycket plugg, lite fester och ett enda
stort grått regnmoln som hänger
över en så fort man går ut. Så gör
något nytt och känn energin flöda
tillbaka till dig!

Företagspresentationer

Något som jag tänker jobba lite extra
med under året är företagskontakten.
Ett bra sätt att lära känna ett företag
lite närmare är att ha så kallade
företagspresentationer. Vi hade en
sådan i höstas med ABB och Vatten
fall men tyvärr var närvaron lite låg.

)

En företagspresentation går ut på att
vi bjuder in ett företag att hålla en
kort presentation, c:a 45 min, och
därefter bjuder de till exempel på
mat i tolvan. Då får man tillfälle att
prata lite extra med representanter
från företaget. På så sätt får man se
både en formell och · en personlig
sida av företaget. Jag hoppas ni alla
tar chansen att träffa företagen när
möjligheten ges.
Nu är mitt första OrdfOrd skrivet
och alla kommentarer och reflektioner
är hjärtligt välkomna. Om det någon
gång skulle uppstå problem eller om
ni undrar något hoppas jag ni
känner att ni kan vända er till mig
och be om hjälp eller råd. Skulle det
vara så att det egentligen är någon
annan ni ska prata med om mer
specifika frågor vidarebefordrar jag
er till rätt person. Ha en bra period
och glöm inte att ta pauser ibland!
Eder ödmjuka ordförande
Sara Lundvall <eordf@e.kth.se>
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TV -sp elsförenin g en
TV -spelsföreningen samlas då och då för att spela
tills ögonen blir fyrkantiga.

E

EGEN
T V - S P E L S F Ö R E N I N G , The
Gaming Group, är ett gäng spel- intresserade
E-teknologer som ordnar speldagar och
kvällar. Antingen i tolvan, på ett spelcafe t.ex. Matrix
eller någon annan passande lokal. Ett studiebesök vid
något spelföretag är också ett framtida projekt. En
annan sak som är på gång är omvandlingen från en
sektionsförening till kårförening, som kommer att ge
alla intresserade teknologer på KTH möjlighet att vara
med.
Gaming Groups ordförande, Johan Leinonen, och
vice ordförande, Andreas Ziethen, ordnade på lördagen
den 8 februari en heldag för data- och tv-spel i tolvan.
Dagen började redan från klockan 12 och slutade vid 1
på kvällen. Alla som ville hade möjlighet att ta med en
egen dator för att koppla ihop den till det nätverk där
olika matcher utkämpades.
De som inte hade den möjligheten kunde ändå ha en
rolig dag. Två spelkonsoller med möjlighet till spel för 4
deltagare samtidigt fanns där vid två tvskärmar. Några
av de bästa och mest kaosartade matcherna utkämpades
i Smash Bros Melee till Nintendo GameCube. Till de
törstiga spelarna såldes också cola. Ett litet avbrott i
spelandet var finalavsnittet av Robinson.
L E K T ROS

Johan Leinonen
aming Groups ordförande
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"Året är 1920. Det drar ihop sig inför omröstning om
förbud - vad ska förbjudas? Al Capone och hans sköna
polare vill ha ett ord med i laget..." Nu är det dags för
Kårspex igen! Har du inte sett årets Kårspex, "Al
Capone eller Don kallar oss mobs"? Oroa dig inte, det är
inte för sent än. Nästa omgång är den 20-22 februari.
Torsdagen den 20 februari är tyvärr redan utsåld, men
det finns fortfarande platser kvar på f redagen och
lördagen. Kårspexet spelas på Oscarsteatern på
Kungsgatan 63 i Stock holm. Biljetter finns att köpa på
Kåren mellan kl 1 1 och 13 varje vardag till oc h med den
21 februari (med start 3 februari) eller via www.ticnet.se.
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Träffa före ta g
och ta en paus
Elektrosektionens ordförande för i år är Sara
Lundvall. Hon tar över efter Gustaf "Phleute"
Westerlund. Ord/Ordet är hennes plats i Emissionen.
Här berättar hon om sina förhoppningar inför året.
,..

)

T

ER EN P E R S O N som
sitter djupt nedsjunken i en
soffa med en bekymrad
rynka i pannan. Bitandes på en
penna stirrar hon på ett blankt
papper. Ungefär så såg jag, er nya
ordförande, ut när jag skulle skriva
detta, mitt första OrdfOrd. Vad ska
man skriva om, hur personligt ska
det vara och vad kan fånga ert
intresse? Svaren på dessa frågor
hoppas jag få under det här året, när
jag ska vara ordförande för KTH:s
bästa sektion!
ÄNK

Pauser

Det är med spänd förväntan som jag
ser fram emot det nya året. Själv
började jag det hela med att ladda
batterierna riktigt ordentligt genom
att resa runt fem veckor i Thailand
och Malaysia. När jag kom hem för
drygt två veckor sedan kände jag att
jag hade mycket nya krafter att ta tag
i alla kommande utmaningar. För
det är ju faktiskt viktigt att ta en
paus i studierna emellanåt och göra
något helt annorlunda. Bara för att
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rensa hjärnan och få tillbaka lusten
att lära sig nya saker och anta större
utmaningar. Denna paus behöver
inte vara en månadslång resa i
fjärran länder (även om det är något
jag starkt rekommenderar) utan det
kan lika gärna vara några dagar i
fjällen med kompisarna, en sista
minuten för att få lite sol eller bara
en tur ut på landet och ta det lugnt.
Gör vad som helst som du känner
passar just dig och som bryter det
vanliga mönstret. Den period vi är
inne i nu är en tung period med
mycket plugg, lite fester och ett enda
stort grått regnmoln som hänger
över en så fort man går ut. Så gör
något nytt och känn energin flöda
tillbaka till dig!

Företagspresentationer

Något som jag tänker jobba lite extra
med under året är företagskontakten.
Ett bra sätt att lära känna ett företag
lite närmare är att ha så kallade
företagspresentationer. Vi hade en
sådan i höstas med ABB och Vatten
fall men tyvärr var närvaron lite låg.

En företagspresentation går ut på att
vi bjuder in ett företag att hålla en
kort presentation, c:a 45 min, och
därefter bjuder de till exempel på
mat i tolvan. Då får man tillfälle att
prata lite extra med representanter
från företaget. På så sätt får man se
både en formell och · en personlig
sida av företaget. Jag hoppas ni alla
tar chansen att träffa företagen när
möjligheten ges.
Nu är mitt första OrdfOrd skrivet
och alla kommentarer och reflektioner
är hjärtligt välkomna. Om det någon
gång skulle uppstå problem eller om
ni undrar något hoppas jag ni
känner att ni kan vända er till mig
och be om hjälp eller råd. Skulle det
vara så att det egentligen är någon
annan ni ska prata med om mer
specifika frågor vidarebefordrar jag
er till rätt person. Ha en bra period
och glöm inte att ta pauser ibland!
Eder ödmjuka ordförande
Sara Lundvall <eordf@e.kth.se>

em1ssmnen
------(JJg
-a-e� Nr l

TV -sp elsförenin g en
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EGEN
T V - S P E L S F Ö R E N I N G , The
Gaming Group, är ett gäng spel- intresserade
E-teknologer som ordnar speldagar och
kvällar. Antingen i tolvan, på ett spelcafe t.ex. Matrix
eller någon annan passande lokal. Ett studiebesök vid
något spelföretag är också ett framtida projekt. En
annan sak som är på gång är omvandlingen från en
sektionsförening till kårförening, som kommer att ge
alla intresserade teknologer på KTH möjlighet att vara
med.
Gaming Groups ordförande, Johan Leinonen, och
vice ordförande, Andreas Ziethen, ordnade på lördagen
den 8 februari en heldag för data- och tv-spel i tolvan.
Dagen började redan från klockan 12 och slutade vid 1
på kvällen. Alla som ville hade möjlighet att ta med en
egen dator för att koppla ihop den till det nätverk där
olika matcher utkämpades.
De som inte hade den möjligheten kunde ändå ha en
rolig dag. Två spelkonsoller med möjlighet till spel för 4
deltagare samtidigt fanns där vid två tvskärmar. Några
av de bästa och mest kaosartade matcherna utkämpades
i Smash Bros Melee till Nintendo GameCube. Till de
törstiga spelarna såldes också cola. Ett litet avbrott i
spelandet var finalavsnittet av Robinson.
LEKTROS

Johan Leinonen
aming Groups ordförande

..•
,.,_____,,.
_
...,
,._,.
_
_ _.,_
w
_
_.___________
,___
,,.,__. ......_...
.,., , ... c.••·, . ..v .......,... � ��v,......._.�..
....,.
,...__
, ..,,...., -•= ..:-....'X...,....., Jllt�•

nt

"Året är 1920. Det drar ihop sig inför omröstning om
förbud - vad ska förbjudas? Al Capone och hans sköna
polare vill ha ett ord med i laget..." Nu är det dags för
Kårspex igen! Har du inte sett årets Kårspex, "Al
Caponc eller Don kallar oss mobs"? Oroa dig inte, det är
inte för sent än. Nästa omgång är den 20-22 februari.
Torsdagen den 20 februari är tyvärr redan utsåld, men
det finns fortfarande platser kvar på f redagen och
lördagen. Kårspexet spelas på Oscarsteatern på
Kungsgatan 63 i Stock holm. Biljetter finns att köpa på
Kåren mellan kl 11 och 13 varje vardag till oc h med den
21 februari (med start 3 februari) eller via www.ticnet.se.
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Alla Hj ärtans Da g
"Älska mig mest då jag förtjänar det minst för då behöver jag det mest "

D

H A R N Y L I G E N V A R I T A L L A hjärtans dag
med allt vad det innebär. Förhoppningsvis
har de flesta haft en bra dag med lite extra
kärlek och omtanke. Oavsett om man är singel eller kilar
stadigt finns det alltid något att fira. Det behöver oftast
inte vara något speciellt, det räcker med att hitta på
något roligt med dem/den man tycker om!
Det finns lite olika saker som förknippas med alla
hjärtans dag. Dels är det helgonet St. Valentine som har
gett upphov till att vi firar den här dagen. Enligt en
legend tjänade Valentine som präst i Rom. När den
dåvarande påven förbjöd alla ogifta män att gifta sig
fortsatte Valentine att viga förälskade par i smyg. När
han sedan blev upptäckt dömde påven honom till
döden, vilket gjorde honom till martyr för alla förälskade
par.
En annan legend talar för att Valentine skulle ha varit
den förste att skicka ett Alla Hjärtans Dag kort. Det sägs
att han blev förälskad i fångvaktarens dotter medan han
satt i fängelse och att han innan sin död skickade ett kort
till henne med texten: from your Valentine.
Förutom Valentine är kärleksguden Amor, eller Eros
som han kallas i den grekiska mytologin, väldigt
förekommande i samband med Alla Hjärtans Dag. Den
bevingade Amor sägs vara son till kärleksgudinnan
ET

Afrodite och krigsguden Ares och med sin lilla pilbåge
sköt han pilar vilka väckte kärlek i de hjärtan de träffade.
På senare år har det blivit allt vanligare att ge bort
presenter på Alla Hjärtans Dag. Röda rosor, choklad
eller ett fint kort hör kanske till de vanligaste
presenterna. Men för ungefär 50 år sedan när NK började
lansera seden, var marknaden betydligt mer svårflörtad
och det som gick hem var de gelehjärtan som säljs än
idag.
Jenny Nyberg
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"Ingenting är så uppfriskande, när man har mycket att göra, som en god, välgräddad, fylld semla. "
Ture Sventon

Ständi g t denna
Temla • • •
Var är du någonstans den fjärde mars ? Vet du vad det är som händer
då? Jo, då är det nämligen dags för årets höjdpunkt, fettisdagen.

P

får man äta hur många semlor
man vill utan att behöva skämmas. Man får äta
en till frukost, en till förmiddagskaffet, en till
lunch, en till eftermiddagskaffet, en till middag och en
som nattmacka. Om man vill variera sig går semlor att
äta på olika vis. Vissa föredrar dem som de är, andra äter
dem med varm mjölk (en så kallad hetvägg. red. anm.)
Vissa hävdar att man inte ska äta semlor före
fettisdagen. Trots detta gav sig Emissionens outröttliga
testpanel ut för att testa de semlor som finns att tillgå
runt på Teknis. Detta för att du, käre läsare, ska veta
vilken semla du ska välja när det drar ihop sig för den
fjärde mars.
Å F E TT I S D A G E N

ÖsfrOS COfe OCh Servering

Pris: 18:50

Testets näst dyraste semla är en profesionell skapelse.
Vid första anblicken får man en semla med väl avvägd
gräddmängd, som spritsats på med van hand. Den här
semlan har gjorts av någon som vet hur en riktig semla
ska se ut. Tittar man lite närmare ser man att bullen har
kryddats rikligt med kardemumma och mandelmassan
är svår att skilja från den finaste marsipan, inget slarv
med råvarorna här inte. Man tänker att denna semla
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måste vara en total smakupplevelse. Dock blir man något
besviken när man tar första tuggan av locket, som till
90% består av florsocker och bara till 10% av lock.
Fortsätter man neråt i gräddlagret känns grädden inte
helt genuin, har de månne förfallit till sprayburksgrädde?
Bullen och mandelmassan gör dock ingen besviken och
den goda kardemummasmaken på bullen stannar kvar
länge.
På det hela taget ger semlan ett gediget intryck, trots
fadäsen med grädden och florsockret är det testets
godaste semla.

7- 1 1

Pris: 10:-

Detta är den minsta semlan i testet. Bullen ser något ojäst
ut och det osymmretiska utseendet lämnar mycket övrigt
att önska. Det syns att det är en semla, men det är ingen
fröjd för ögat, det luktar prao-arbete lång väg.
Trots viss skeptis samlar vi mod och smakar av
semlan, som testare måste vi ju fullgöra vårt uppdrag.
Den något ojästa bullen smakar aningen degigt men är
helt klart ätbar. Florsockermängden är väl avvägd och
grädden är riktigt fluffig och god. De hade kanske varit
en god ide att slösa lite mer med mandelmassan.

"Kaffet var snart färdigt, Sventon och fröken
ansson slog sig ned vid skrivbordet och åt var
sin semla och drack tre koppar kaffe var.
Semlorna var alldeles utmärkta: lagom bruna
och med mycket grädde, som pöste över åt alla
håll. "

•

Trots det mediokra utseendet så kan vi konstatera att
man får mycket semla för pengarna. Det här är helt klart
det vinnande alternativet för den fattige studenten.

Kåren Pris: 15:Kårhusresturangssemlan har en lite annurlunda form
gentemot de andra semlorna i testet. Med en bred och
stabil bas som smalnar av upp mot det triangulärt skurna
locket (plus i kanten för denna utrotningshotade
lockdesign) ger den ett satt och något ledset intryck. Lätt
gulnad grädde skvallrar om ett långt liv. Kunde denna
semla prata, vilket levnadsöde skulle den då berätta om?
Vid tvärsnittsgranskningen fann vi något vi aldrig
förut sett, mandelmassa med nötbitar i. En i testpanelen
hade (o)turen att få en HEL mandel i sin semla, kanske
kommer denna person bli lyckligt gift med en
sockerbagare inan året är slut?
Det den gula grädden skvallrade om, bekräftades av
den torra bullen, den här semlan har fått lega framme
aldeles för länge. Det kan inte ens den originella
man_delmassan väga upp för. Semlan är trots allt ganska
lätt i smaken och tynger inte magen allt för mycket. detta
ger sammanfattningsvis ett godkänt betyg.
Bibliotekscafeet Pris: 20:Den dyraste semlan i testet kan man kanske anta är
något extra, men icke sa nicke, pengar betyder inte allt.
Detta är skandalsemlan framför alla!
Det är en ful semla. Den ser så fabriksgjord ut den bara
kan, här har ingen tid slösats på det estetiska. Rund

bulle, snittad på mitten med en rund (enda semlan utan
spår av spritsning) gräddklegg emellan. Det vita ovanpå
locket är svårt att särskilja från låtsassnö eller mjäll,
florsocker är det då inte tal om.
Vid snittundersökningen uppdagades den största
skandalen, ingen mandelmassa! Den vanliga urgröpningen
var spårlöst borta och hur vi än grävde hittade vi inte
någon mandelmassa.
Bullen smakade som förväntat, ingenting, det finns
mer smak i vanligt papper. Ett litet plus för grädden som
faktist hade smak av mandelmassa. Detta kunde givetvis
inte väga upp de andra fadäserna och frågan vi ställer os
är: Får detta bakverk verkligen säljas under namnet
semla?

Syster och Bror Pris: ?
KTHs nyaste restaurang har
ingen koll på livets nödtorft.
När testpanelen skulle inhandla
sitt testexemplar av semla blev
vi nekade med orden: "Vi börjar
sälja semlor när man ska!"
Dålig ursäkt tycker vi i
testpanelen, det är aldrig för
tidigt att börja sälja semlor!
Text: Camilla & Daniel
Foto: Anders J
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Ett år utomlands
som Erasmus
"Det är en bra merit, företagen gillar det och du kommer kunna få de
jobb du vill ha. "
"I dagens samhälle är det jätteviktigt med språk. "

A

D E T D Ä R stämmer men
det är inte mina främsta
skäl till att läsa mitt fjärde
elektroår i Valencia som Erasmusstudent.
Det var absolut ingenting jag hade
planerat länge att jag skulle åka på
utbytesstudier. Tvärtom var det mitt
i trean när folk omkring mig började
prata om att det var dags att anmäla
sig hos DEF till nästa års omgång
som jag kände att jag verkligen ville
passa på att ge mig iväg.
För mig verkade det spännande att
bo och plugga i ett annat land, ett
stort avbrott i de vanliga studierna
vilket jag började känna att det
skulle vara skönt att få och hela
kalaset skulle jag få gratis (läs gratis
studier) och iordningställt av DEF.
Dessutom fanns förstås skälen med
vilka jag började den här artikeln i
bakhuvudet som en extra sporre. I
samma veva som jag började tänka
på utbytesstudier hade jag bestämt
mig för att under den kommande
våren lära mig spanska på KTH:s
spanska grundkurs, så spansktalande
länder kändes som ett givet alternativ
för min vistelse.
LT

Varför inte ge upp och
åka hem?

Mina främsta skäl nu till att jag inte
alls har ångrat att jag åkte iväg är
alla kompisar från mer eller mindre
hela världen som jag dagligen träffar
både i och utanför skolan, alla
upplevelser av ett nytt land och en
ny kultur, den korta vintern (två
veckor med fem plusgrader), ljuset
året om, havet och stranden, det
billiga livet, gratisidrotten på skolan,
festerna, m.m.
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Listan kan göras mycket lång och
just nu tänker jag inte så mycket på
meriten och vad som kommer sen,
utan hoppas snarare att det inte ska
komma något sen, att det här ska
vara mycket länge. Det har blivit
alltför uppenbart hur snabbt tiden
går nu när de som bara är här för ett
halvår börjar åka hem.

Spanien

Som jag trodde är Spanien ett
mycket trevligt land att vistas i och
Valencia är nog en av de allra bästa
städerna här med ett mycket behag
ligt klimat året om, lagom stor,
ungefär som Stockholm, med en
egen stor medelhavsstrand samt
förstås ett stort och väl ansett
tekniskt universitet.
Spanjorerna är mycket öppna och
hjälpsamma. Frågar man t.ex om
vägen blir man oftast mer eller
mindre ledd i handen ett eller två
kvarter tills de kan peka på vart man

ska gå.
Två spanska ord som passar väl in
på den spanska mentaliteten är
tranquilo (ta det lugnt) och man.ana
(imorgon). Det är aldrig lönt att
hetsa upp sig om saker som ska
göras och man kan väl lika gärna
göra det imorgon.
Tyvärr leder det här ibland till vad
som känns som besvärligheter för
oss välordnade svenskar. Som när
man tycker att lektionerna ska börja
på utsatt tid eller när man har stämt
träff med spanjorer och de kommer
för sent och tycker att det är "mas
vale tarde que nunca" (bättre sent än
aldrig).

Spanskan

Som sagt läste jag under förra våren
KTH:s grundkurs i spanska och den
vill jag verkligen rekommendera,
dels för att det är en bra kurs och
dels för att det är kul och ett mycket
skönt avbrott från all matematik och
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logik. Efter att jag fått reda på att jag
skulle till Valencia såg jag till att lära
mig så mycket som möjligt under
kursens gång, för en gångs skull
kände jag ju att jag lärde mig något
som jag direkt skulle få användning
för.
Jag åkte ner till Valencia två
månader innan universitetsstudierna
satte igång för att i sju veckor
intensivläsa spanska på en privat
språkskola. Den första tiden var
förstås spännande, men kändes
också ganska tung då mycket få
spanjorer pratar engelska och min
spanska fortfarande var knapp. Efter
språkskolan och livet i Spanien
känner jag mig inte längre vilsen och
utlämnad utan njuter i fulla drag av
det goda livet som Erasmus, d.v.s
som Brasmus-student.

Studierna

På universitetet UPV, Universidad
Politecnica de Valencia, har jag läst
en vild blandning av kurser. Jag har
valt kurser som verkat roliga och
intressanta och som jag tror har
motsvarigheter hemma på elektro.
Om man har bestämt sig för en viss
inriktning man vill läsa tror jag att
det kan vara svårt att hitta exakt de
rätta kurserna, min uppfattning är
att KTH har mycket fler kurser att
erbjuda.
Dessutom är det mycket troligt att
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man måste plocka kurser från olika
fakulteter på universitetet, det har
jag gjort. Spanjorerna söker in till
fakultet och sen läser de alla kurser
där, vilket innebär att kurserna för
samma år på samma fakultet passar
bra ihop schemamässigt medan det
kan vara klurigt att få det att stämma
om man blandar årskurser och
fakulteter. Är man beredd att kom
promissa lite så är det här dock inget
problem, då går det att få ett mycket
givande år här.
Det finns en del kurser med
grupper på engelska och jag har valt
några sådana och några på spanska.
Redan på engelska är det mycket
svårare att plugga än på svenska,
och spanska gör det ytterligare ett
stort steg mer komplicerat, så det har
känts skönt att ha några kurser där
man hänger med ordentligt på
föreläsningarna.

Boendet

I Valencia och, så vitt jag vet, övriga
universitets-Spanien finns det några
olika boendeformer att välja på. Den
dyraste varianten är ett slags
studenthotell där rummen, förutom
säng och sånt, är inredda med
skrivbord och bokhyllor. Det är dock
ungefär lika dyrt som att bo på hotell
och inte att rekommendera. Jag
bodde på ett sånt de första dagarna
när jag kommit ner, innan jag hittat

bättre boende.
Den näst dyraste och mest
ovanliga varianten är att bo hos en
spansk familj, med halv- eller
helpension och kanske t.o.m tvätt av
kläder m.m.
Det som de flesta gör är att bo
tillsammans med andra studenter i
lägenheter som ägs av folk just i
syftet att hyra ut det till studenter.
Rum i såna lägenheter får man tag
på genom att gå och läsa på lappar
på lyktstolpar och andra strategiska
platser runtom i stan och sedan ringa
runt och gå på besök. Själv hade jag
tur och fick tag på ett bra rum i en
lägenhet snabbt och där har jag bott
sen dess.

Ska Du också åka?

Ja! Jag rekommenderar starkt att

passa på att åka iväg nånstans, för
att byta miljö, träffa folk, lära sig
språk och helt enkelt ha grymt kul!
Jag kände på mig att jag skulle tycka
om Spanien och det hade jag rätt i,
men jag tror inte att det spelar så stor
roll vart man åker. Ett år är för kort
tid för att hinna bli riktigt trött på
t.ex klimatet i ett land, men det är
tillräckligt lång tid för att hinna
samla på sig många, många roliga
minnen.
Mikael "Miguel" Berglund

Oag har aldrig tidigare tänkt på att mitt så vanliga
svenska för- och efternamn skulle kunna vara så svårt
att uttala ... ;-) )
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Det ryktas att ...
... Johan Salven behöver en gaffel för att få upp den.
... Ivan har väldigt stor ... matlåda.
... Gunnar Johnsson inte har rutpapper på tavlan.
... Emissionen är dåliga på att distribuera.
... Martin har outsourcat sig själv till en MD-skiva.
... Lyna stjäl galgar från garderoben.
... Uffe förstör pornographen.
... Sanna åker till V-ås med elektrobussen för att köpa gurkor.
... Martin har värsta busken i munnen.
. .. det är kul att tenta på lördag.
... ingen i SRKB kan texten till Hotel California.
... Per har tjingat den svulstigaste
... Björn sjunger "Rape me" för Anders så att Marre blir sotis.
... SRKB 02/03 inte kan städa.

'

y
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Sprit, sex och våld
på Ostersj ön

S

''Mayday, mayday! Amorella är övertagen av elektroteknologer! Vi har
förlorat kontrollen, och driver hjälplöst mot Baltikum!"
Å

KUNDE

UTSÄNDNINGARNA

från båten ha låtit. Men nu
var det ju inte så. Nog för att
närmare 60 teknologer märks och tar
plats, men vi visade prov på någur
lunda gasquediciplin.
Efter närmare två timmars buffe
sökte sig grupper av glada teknologer
mot olika håll för att finna förnöjelse.
Bara att försöka gå upprätt var ett
äventyr, då kraftig sjögång i sam
arbete med verkningarna av jästa
drycker gjorde båten till en flytande
version av lustiga huset. Taxfree
shoppen var ett välbesökt resmål,
och kundvagnarna på däck två
visade sig vara en god källa för såväl
nöje som personskador.
Efter några sessioner i olika hytter,
där det bjöds på såväl magdans som
grupphångel, sökte sig majoriteten
av oss till dansgolven. Hjälpsamma

teknologer fick där erfara att otack är
världens lön.
När alla nöjen väl stängdes ned
drog man sig tillbaka till hytterna,
där festerna sakta konvergerade. Då
klockan sen närmade sig fyra, så var
det bara några få teknologer som
fortfarande strövade runt, i jakt på
nya glädjeämnen ...
Det var bara några få som orkade
släpa sig upp till frukostbuffen, för
att sedan återvända till sängs. De
flesta siktade på sovmorgon och
rumlade inte ur sängen förän till
lunch. Resterande restid slogs ihjäl
med kortspel, karaoke, grodhopp
och finsk allsång. Ett flertal finn
ländare roade sig kongligt åt de
skrålande teknologernas utal av de
finska orden, men som vanligt var
parollen: "det viktiga är inte hur det
låter, det viktiga är att det låter!"

R e l a x a v d e lningen b e s ö k t e s
kortfattat, då den kraftiga sjögången
gav vågformationer i den kraftiga
klorbehandlade yacuzzin med ett
topp till topp värde på dryga 20 cm.
Inte heller basstun var någon större
njutning, då det var svårt att koppla
av i den milda storm som pågick
utanför förnstret.
När man så slutligen åter stod
med svajiga ben på landbacken, och
all taxfree-sprit baxats iland, så
kände man att detta varit en resa att
minnas. Om det nu bara hade
funnits några minnen, istället för det
svarta hål som registrerats det
senaste dygnet...
K.J. Andersson
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