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UGH!
Detta nummer tillägnas alla nytillkomna
emissionsläsare på vår sektion!

••

är sommaren över!
Det är inte längre så ensamt
på skolan, det dyker upp en
massa både nya och gamla polare. Se
till att plåstra om dem efter somma
rens alla brännmärken!
Men, jag var på sångargasquen
nyss, och det tycks som om vi har
överlevt sommaren med humöret i
behåll!
Synd bara att man nu inser att allt
det där man tänkte göra 'i sommar'
troligen får vänta till 'nästa sommar'.
Själv upptäckte jag när jag satt och
scannade foton nyss att man borde gå
ut på stan och plåta söta små saker* 'i
sommar' ... Ajdå.
Vart tog den vägen, vart tog den
vägen?
Egentligen borde jag väl nämna
något om hur ruskans kul jag tycker
det är att skapa emissionen åtta
gånger per år och att det viktiga är att
man är intresserad, men jag hänvisar i
stället till sidorna 19 till 21.
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Hängda fisken har talat!
*Vad 'en söt liten sak' till exempel kan vara ser ni
under 'Det ryktas att...' på sida 7.

Joar, che

Nr 5 1998 Årgång 33

Utgivningsdatum
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Adress
Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM
Besöksadress
Osquars backe 12
Telefon
08 - 21 31 18
E-mail
emission@e.kth.se
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http://www.e.kth.se/esekVorg/
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Tryck
447 30 20
PP Print AB
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Nästa manusstopp
980920

Framsida
Olja på duk: Esquadern.
Artist: Ulf Kalla.
Baksida
Ericsson - resten är teknik
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Stefan Wan1qvist
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Hur lämnar man in
manus?

Emissionen är Elektrosektio
nens tidning. Den finns till för
att täcka sektionens verksam
het samt att förmedla informa
tion och nöjsam läsning till
dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är
väl.kommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
skall vara redaktionen till
handa senast på dagen för
manusstopp. Lägg textfilen i
ditt Public directory och
skicka ett mail till oss och
berätta vad filen heter.
Skicka gärna med instruk
tioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut.
Vi garanterar inte att vi gör så
som du skulle vilja men goda
ideer är alltid välkomna. Vi

förbehåller oss rätten att ändra
i insänt material.
I yttersta nödfall tar vi även
emot handskrivna manus.
Sådana kan du lämna i vårt
brevfack i Tolvan, i vår brev
låda, även den i Tolvan, eller
till någon av oss.
Bilder som skall vaia med
skall lämnas in senaste kl 12:00
dagen före manusstopp. Detta
för att de kräver en extra
behandling. De kan lämnas i
Emissionens brevlåda eller
direkt till en emitteur.
Emissionen kan inte på
något vis garantera att inläm
nat 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.
Emissionen kommer inte att
ta upp allmänpolitiska frågor.
Detta har sin grund i att tid
ningen inte är ett forum för
allmänpolitiska frågor.
Vad gäller nationellt stude
randerelevanta politiska frå
gor, är Emissionen dock öppen
för det mesta!

Joar Jacobsson
Che98
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NIO ÅRS GRUNDSKOLA,
FYRA ÅR PÅ GYMNASIET
OCH FEM ÅR PÅ KTH
Att låta högutbildad personal arbeta med datorer som inte fungerar är ett slöseri med resurser.

Produktiviteten minskar, kvaliteten sjunker och bristerna i datormiljön blir en onödig belastning för

hela organisationen. Intelligenta system tar vara på

värdefull kompetens. De stimulerar istället för irriterar.

Med en serverlösning från Sun får du en stabil plattform för dina affärskritiska

Sun

• microsystems

system. Det ger dig färre sömnlösa nätter och dina medarbetare får tid att fokusera på sina arbet-

suppgifter snarare än struliga datorer. Som IT-chef kan du dessutom skryta med en maximalt

skalbar lösning för framtida behov. Just nu får du extra bra betalt för dina gamla datorer när du

byter upp dig till en ny serverlösning från Sun! Läs mer om marknadens bästa serverlösningar på

www.sun.se. Det kan betyda din största men sista omstart. THE NETWORK IS THE COMPUTERTM

FÖR ATT ÄGNA EN TIMME
OM DAGEN ÅT OMSTARTER
SUN MICROSYSTEMS AB. BOX51. 164 94 KISTA. TEL 08-623 90 00. www.sun.se
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Sommat sommar,
sommar...eller nå't

J
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Aldrig har väl vädret diskuterats så frekvent och så vilt denna sommar.
Vädret har angripits från alla vädersträck. Det har analyserats,
bespottats, baktalats och förkastats.

HAR SJÄLV deltagit i denna
hets mot väderlek. Med all rätt
ska tilläggas. Då detta är ett så
grundligt penetrerat ämne, tänker
jag endast nämna "vädret" tre gånger.
Låt oss istället glädjas åt vattenkrafts
bolagen, som med vatten upp till
armhålorna gnider sina händer av
vällust.
AG

Tillökning i familjen...

Då vi har fått tillökning i familjen
med ca 240 nyantagna vill jag hälsa
dessa varmt välkomna till KTH och
Konglig Elektrosektionen.
Välkomna! Jag hoppas att era 5 år
här på campus kommer att bli 5 år ni
kommer att minnas med värme och
med ett leende på läpparna.

Sektionens verksamhet

Som teknologer studerande Elektro
teknik är ni automatiskt medlemmar i
Konglig Elektrosektionen. Man kan
säga att E-sektionen är kåren i minia
tyr, och ska tillgodose E-teknologens
intressen här på KTH. E-sektionen har
88 år på nacken och bildades 1910,
främst i syfte att befatta sig med stu
diebevakning och festverksamhet.
Organsitionen har sedan vuxit och
därmed också dess åtaganden. Det är
en sektion med gamla och goda tradi
tioner, något som ni kommer att få
erfara under det kommande året.

Råd till er nyantagna

Några råd, som jag önskar ge er nyan
tagna är dessa:
- Passa på att lära känna varandra
under de kommande veckorna. Ni
kommer att läsa tillsammans i 5 år

och bland alla dessa kursare finns era
blivande pluggkompisar, labpartner,
vänner och förhoppningsvis framtida
kollegor i näringslivet. Tillsammans
går allt så mycket lättare.
- Var med på arrangemangen, som
erbjuds under de kommande veck
orna. Det är under dessa ni får möjlig
heten att just lära känna varandra. Jag
vill dock betona att dessa arrange
mang är frivilliga.
- Ta hjälp av faddrar och äldrekur
sare. Se dem som en resurs. De har
gått igenom det du går igenom just
nu. Svälj dock inte allt du hör med
hull och hår. Vi är alla olika individer
och något som passar Pelle behöver
inte nödvändigtvis passa Kalle. Vissa
måste plugga mer än andra för att
kunna tillgodogöra sig en kurs. Prova
dig fram och hitta den väg, som pas
sar dig bäst.
- Ni är nu teknologer och pluggar
på ett tekniskt universitet. Ni måste
från och med nu ta eget ansvar för era
studier. Ni är alla här frivilligt. Ingen
har tvingat er att läsa på KTH. Ta för
er av det som erbjuds!

Visa upp hufvudstaden!

Jag hoppas att ni stockholmare tar
hand om alla de, som ej är från Stock
holm. Passa på att visa dem vår
vackra huvudstad. Det är säkrast att
göra det under höstterminen för om
ett år kommer de tveklöst att hitta
bättre i sta'n än ni själva.

Visa respekt för varandra

Jag hoppas också att ni beter er som
goda teknologer och behandlar var
andra med respekt. Detta inkluderar

lärare och föreläsare. Respekt innefat
tar till exempel att man lyssnar när
någon annan talar.
Gillar man inte vad som sägs på till
exempel en föreläsning står det en
fritt att lämna densamma i rasten. Det
är brist på respekt mot föreläsare och
kursare att avhandla privata frågor
med grannen under pågående före
läsning. Kom i tid! Kommer ni sent,
smyyyg in!

Den vår de svaga kallar höst

Jag önskar er en trevlig hösttermin
och jag hoppas få se er på Sektionen
och att ni kommer att forma sektions
livet efter era önskemål. Eposta gärna
Konglig Elektrosektionens styrelse:
styret@e.kth.se

Tänkvärt

Jag vill avsluta med några rader till
er, som kommer att uppleva studierna
här på Elektro alltför krävande.
En kväll föll två möss ner i den
halvfyllda mjölkhinken då de skulle
ta sig slurk av den väldoftande skum
mjölken. Efter en stund gav den ena
upp och sjönk likt en sten mot hin
kens botten. Den andra gav sig inte
utan fortsatte att simma runt, runt i
mjölkhinken. Morgonen därpå satt
han utmattad, men nöjd på en klimp
med smör.

Håkan Löfgren
Ordf. Kongl. E-sektionen
eordf@e.kth.se
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Andnöd i Sing-sing?
Då är StURe rätt person att vända sig
till. Eller varför inte hans hjälpreda Lill-StURe?

O

CH STURE, det är jag det. Jag
heter Kenneth Sundström
och är E96:a, ni har kanske
sett mig under nollningsperioden
eftersom jag är fadder också.
Vad gör då StURe som är så bra? Jo,
jag håller reda på vår arbetsmiljö och
ser till att rätt personer får reda på när
vi till exempel inte kan andas i Sing-

punkter och klagomål om du vill vara
anonym. Jag är tacksam för informa
tion om allt som rör din studiesitua
tion - från t.ex. studiemedelsfrågor
och bostadsproblem till jämställdhet
och trakasserier.
Om du befinner dig i Q och inte
orkar gå ända till 12:an för att säga
vad du tycker så går det jättebra att
eposta mig på sture@e.kth.se.

Och så... Lill-StURe

SfURe
sing. Jag har en jättegrön brevlåda i
Tolvan där du kan lägga förslag, syn-

Jag heter Mårten Simonsson, är
E97:a och ska under läsåret 98 I 99
vara Lill-StURe på Elektrosektionen.
Under året som kommer ska jag och
StURe, Kenneth Sundström, ta itu
med ett välbekant problem: tavelbe
lysningen i Ql. Sällan har väl ordet
"spotlights" passat bättre. Vi ska
också försöka ordna fler studieplatser
i Q-huset. I korridoren mellan datas
alarna finns visserligen bord och sto
lar, men alla som någon gång i sista

sekunden
försökt för
stå
sin
INDA-labb
där vet hur
ergonomiskt
oriktiga de
är... Sittplat
ser med nor
höjd
mal
vore att före
För
dra.
övrigt ska vi
förbättra
Li/1-SfURe
kontakten
mellan tek
nologerna och Teknisk Service, ibland
känns det som om vi inte riktigt pra
tar samma språk.

StURe d.ä och
Lill-StURe d.y.

Resultat
Här följer resultaten från de diverse tävlingar som gick av stapeln under Sektionens eftermiddag
häromsistens. Läs och begrunda.
Esquaderns sätta-mast-på
båten-tävling

Jättenära
1) Fest
Nära
2) Gourmet
En gammal klassisk jullek i ny
tappning. Blunda, snurra fem varv
och sedan rita ett någorlunda rakt
streck på ungefär rätt ställe kan
vara förfärligt knepigt. Nämnas
bör väl att alla utom en snurrade
vänstervarv.
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Emissionen gissningstävling

1) A-sång
2) Doq, Chans, 02, Balett
Att gissa text till bilder är roligt det
med...

Flyers darttävling

1) Effekt
2) Spex, Fest
Att kasta dart är inte så lätt alla
gånger, funktionärerna vid denna sta
tion slapp ändå tillkalla läkare.

Tolveriets disktävling

1) 07 (8p)
21,ls
25,6s
2) Doq (lOp)
Att se de tävlande diska med sådan
frenesi och entusiasm gjorde gott för
hjärtat. Man undrar om de skulle
kunna komma hem till mig någon
dag och fortsätta, jag glömde tyvärr
att fråga... Tolveriet bör kunna hitta
många passande själar.

Roland
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FEST OCH ALLVAR

J

ESN är ett utmärkt forum för att få aktuell information
om vår utbildning och för att föra fram sina åsikter om den.

VILL HÄLSA alla nyantagna
välkomna till KTH och i syn
nerhet till Elektrosektionen. Nu
1 början kommer det att vara många
fester och roliga arrangemang. Det är
värdefullt att delta i dessa aktiviteter
för att lära känna sina nya kurskamra
ter. På högskolan är det ofta en stor
fördel att ha några kamrater som man
kan studera tillsammans med. Det är
inte alltid man själv sitter inne med
alla lösningar utan det är bra att ha
några att resonera med då man kör
fast med integralerna eller inversen
av matrisen.
AG

till uppgift att bevaka vår utbildning.
ESN består enbart av teknologer och
alla är lika välkomna att medverka. Vi
har teknologrepresentanter i institu
tionernas styrelser, på kåren, i fakultet
EIT:s nämnder o.s. v. Detta är den
tyngre delen. Man kan också delta
genom att medverka i de kursnämn
der som anordnas efter varje kurs.
Kursnämnden utvärderar och samta
lar med föreläsaren om hur teknolo
gerna tycker att kursen har fungerat
(utifrån enkäter som kursnämnden
har delat ut). Detta leder ofta till att
sådant som fungerar dåligt förbättras

Teknologerna viktiga

Det är också viktigt att minnas mellan
allt festande att vi är här för att stu
dera och bli kunniga och konkurrens
kraftiga civilingenjörer. Vi vill att vår
civilingenjörsutbildning i elektrotek
nik skall vara den främsta i Sverige.
En utbildning är inte statisk utan
måste ständigt underkastas förbätt
rande åtgärder. Den måste anpassas
till dagens studenter och det samhälle
som vi har idag. På högskolan står
studenterna för en viktig del i denna
process. Det är nämligen vi som kri
tiskt måste granska den utbildning
som vi erhåller. Tyvärr är det inte
självskrivet att institutionerna som
ger kurserna själva uppdagar brister i
kursens innehåll eller upplägg. Det är
alltså ofta så att studenterna måste
peka på ett problem för att detta skall
leda till att en kurs utformning änd
ras.

redan under kursens gång.

Möten

På Elektrosektionen finns ESN (Elekt
rosektionens Studienämnd) som har

ESN har också regelbundna möten
(ESN-möten) dit alla E-teknologer är
välkomna. På mötena som hålls i Tol
van diskuteras aktuella studiefrågor
och där beslutas hur Elektrosektionen
förhåller sig till dem. Dessa möten är
ett utmärkt sätt att dels hålla sig

Det ryktas att...
...Che tycker gräddvita Rollsar
är söta.
...FOF (Malin) är orolig över
David.

...The Konglige schmelter av
twettpulfver, däraf deras schutsgrå
yttre.
... Gröna Damen och Andreas dan
sar tryckare på Club Eloge.

ESN

underrättad om vad som är på gång,
dels påverka sådant man tycker fung
erar dåligt. Vi har planerat ett ESN
möte med tyngdpunkten på årskurs 1
till tisdagen den 22 september kl
15.15. Då är särskilt alla (blivande)
ettor välkomna att närvara. Vi kom
mer att berätta om hur studierna är
upplagda och lyssna på era förvänt
ningar och frågor. Det kommer också
att bjudas på gratis mat för den som
anmäler sig på matlistan på ESN:s
anslagstavla nedanför trappan i Tol
van.

Seminarium

Till sist vill jag också offentliggöra att
ESN har en arbetsgrupp (AAEF) som
jobbar för att få fler alternativa under
visnings- och examinationsmetoder
(d.v.s. annat än föreläsningar och ten
tamina). Denna grupp har nu kommit
in i slutfasen av sitt arbete och har
publicerat en skrift som heter Dags att
lägga om kursen!. Skriften kommer att
skickas ut till samtliga kursansvariga
i basblockets obligatoriska kurser på
E och till samtliga studierektorer på
KTH. Dessa personer kommer också
att inbjudas till ett seminarium i
ESN:s regi den 12 oktober där frågor
om alternativ undervisning och exa
mination kommer att behandlas. Den
som tycker att detta låter intressant är
välkommen att kontakta mig på
<sno@e.kth.se>.
Till er nyantagna: Ge gärnet på
matematikkurserna från början. Det
lönar sig!

Magnus Almkvist,
ordförande i Elektrosektionens
Studienämnd
...Vissa på sektionen har fastnat i
lalet och sjunger på låtar från
Solstollarna.
...Stefan vill att Björn ska stoppa
sin penna i hans delicatoboll.
: J
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Se på oss!

Gratulerar!
En på tvåhundrafyrtiofem

D

u Ä R förmodligen en av 245
stycken förvirrade män
niskor som just nu läser
sitt första exemplar av Emissionen.
Om du inte känner dig förvirrad,
beror det nog på att du inte vet om
det ännu... Den mängd information
som kommer att passera revy de för
sta veckorna är nämligen enorm, och
vi på Kansli EIT tänker stå för en hel
del av den.
Vi på Kansli EIT är ett glatt gäng
byråkrater som gör allt för att ni stu
denter skall få en angenäm tillvaro
här på KTH. Vi har hand om civilin
genjörsutbildningarna inom Data
och Elektroteknik, vilket betyder

drygt två tusen studenter. Somliga av
oss är själva studerande, andra inte.
För att du skall få en snabb inblick i
vad som händer på kansliet följer här
några vanligt förekommande ord
(helt stokastiskt):
CSN, fika, UE71, mugg, studieav
brott, dialekter, papper, bord, gympa,
glasögon, kopiator, intyg, skratta,
le, äta, VHS, studieplan, mjölk, glass,
öppet, Storbasse, kärlek, träpersienn,
studieuppehåll, praktik, Magnus,
lunch, NT, Thord, asgarva, hårvax,
telefon, hörapparat.
När du nu bättre förstår vad vi
sysslar med är du välkommen att
besöka oss. När som helst på dygnet

går bra, men dörren är bara öppen
under arbetstid (8-16.30, lunch 11-12).
Studievägledningen har öppet från 12
till 15 varje vardag, resten av tiden är
det fika.
Dina frågor och fikabrödet tar du
med till Osquldas väg 10. Vill du
ringa och förvarna oss, går det bra på
08-790 84 87 (men bara mellan 13-15).
Välkommen!

Kansli eit
Fotnot: En något mer detaljerad
beskrivning av Kansli EIT följer i ett
kommande nummer.

Hej !
Välkomna tillbaka efter ett förhoppningsvis
trevligt och utvilande sommarlov.

V

I P R har dock inte legat på
latsidan, utan utarbetat ett
hejdundrandes festschema.

30 eller 31 oktober
Höst/est
13 eller 20 november
Historie Pub
4 december Lussepre

Och efter tentaperioderna 24 okt
och 19 dec är det självklart Tentapub.
Ni nyantagna undrar säkert vilka vi
är:
Djamila Holmlund, Klubbmästare
Pär Windahl, Klubbmästare
Björn Guillemaut, Festprisse

8

Maria Wetterskog, Kalaspingla
Erik Gunnheden, Festprisse
Mikael Adenmark, Festprisse
T herese Marve, Kalaspingla
Som en liten nyhet har vi tänkt
att intresserade kan anmäla sitt
intresse och få hjälpa till vid
någon lämplig tillställning, med
planering, förfixande, barhäng
och efterfixande.
Lämpligast sker detta med ett
mail till pre@kth.se.
Massor av kramisar från
P(rogram) R(ådet)

Pär och Djamila
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Vår egen regering
Teknologerna på elektro - Du och jag - bestämmer själva över vår situation.
Någon måste dock se till att det vi bestämmer genomförs i verkligheten.

S

sektionens verk
ställande organ och ska alltså
verkställa det som sektionens
högsta beslutande organ, sektionsmötet, beslutar. Styrelsen ansvarar också
för att verksamheten fungerar och
driver de frågor som sektionens med
lemmar tycker är viktiga. Med i sty
relsen sitter i princip en från
sektionens alla viktiga delar och sty
relsen fungerar som en samordnare
mellan de olika verksamheterna. Sty
relsen träffas för att diskutera aktuella
frågor ungefär varannan eller var
tredje vecka. På gång för tillfället är
bland annat att sektionen snart, för
första gången, kommer att ha tillstånd
att sälja alkohol i tolvan.
Undrar du något, tycker du något kontakta någon av oss personligen,
eller skicka e-post till oss. Vår adress
är:
styret@e.kth.se
T YR EL S E N ÄR

Men vilka är vi?

Ordförande - Håkan Löfgren, är den
som håller ytterst i alla trådar. Han
leder styrelsens arbete.
Vice ordförande - Tomas Robertsson,
assisterar ordförande när så behövs
och har hand om sektionens externa
kontakter och en del övriga frågor.
Sekreteraren - Jenny Hanze, sköter
dokumentationen av bl.a. styrelsens
träffar.
Kassören - Jan Gugala, övervakar
sektionens ekonomi och betalar alla
räkningar i god tid.
Öfvrig - Malin Öhlander, är ettans
röst i styrelsen och ansvarar för för
säljningen av märken, overaller och
dylikt.
SNO, StudieNämndens Ordförande
- Magnus Almkvist, leder Studie
nämndens arbete som övervakar kva
liteten på vår utbildning.

12C - Magnus Schiöld, leder tolve
riets arbete, dvs ser till så att vår kära
sektionslokal tolvan ser fin ut.
Källarmästare - Niklas Klingspetz,
ser till så att källeriet förser oss alla
med nödvändiga kalorier.
StURe, Studiesociala Utskottets
Representant - Kenneth Sundström,
har hand om studiesociala frågor,
såsom arbetsmiljön på skolan. Han är
också sektionens skyddsombud.
AMSE, ArbetsMarknadsSEkretera
ren - Jonas Linden, samordnar sektio
nens kontakter med näringslivet.
Klubbmästare - Pär Windahl, är den
ena av de två klubbmästare som leder
ProgramRådets verksamhet. Det är de
som ordnar festerna på sektionen.
Che, Chefemitteur - Joar Jacobsson,
är den som styr skapandet av denna
eminenta tidning.
Styret
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Blended

Adressändringar
Åsa Johnsson

Många tror att elektroingenjör är ett framtidens yrke,
kanske är det även historiens viktigaste och äldsta yrke.

•
�I

•

Tre män diskuterade vilket det första
yrket måste ha varit. Den ene sade: Josef var timmerman, alltså måste det
första yrket ha varit snickare. -Nej,
nej, sa den andre, Adam var träd
gårdsmästare i Edens lustgård. Träd
gårdsmästare måste ha varit det första
yrket. Men då talade den tredje: -Ni
båda har fel. ty det äldsta yrket är
elektriker, ty när Gud sade VARDE
LJUS, var allting redan kopplat.

Citat hört från känd emitteuse efter
sommartentorna:
KTH -eller hur du bäst hanterar
extrema motgångar på kortast möjliga
tid.
-eller det slutgiltiga beviset på att
du är en idiot.

Mellanbergsvägen 111 bv
129 31 Hägersten
Tel 070 - 662 44 69
Fredrik Carlsson
Alströmergatan 31 4tr
112 47 Stockholm
Tel: 08 - 651 12 17
Har Du också flyttat?
Meddela emissionen!

Telefo n : 08-789 70 00 I n te r n et : http ://www. stu d . s i f . se

Specialist?
I en komplex och accelererande värld är det omöjligt a tt kunna
allt. Det är nödvändigt a tt specialisera sig, sam tidigt som det är
viktigt a tt förstå utvecklingen som skapar helheten.

S I F har si ktet i nstä l lt på framtiden, men finns framför allt till för
att hjälpa dig här och n u . Vi beva kar och a na lyserar stä n d igt
trender och förä n d ringar i omvä rlden för att skapa oss en så bra
helhetsbild som möj l igt. Men på dj upet koncentrerar vi oss i första
hand på a rbetsmarknadsutveckli ngen i industri-, data- bygg- och
konsu ltbra nscherna.
Vi vet vad som krävs - och vi vet h u r vi kan hjä lpa dig utifrån d i na
individuella förutsättningar och önskemå l .
V i l l du veta mer? Besök vår hemsida p å i nternet, s å få r d u s e h u r
vi k a n hjä l pa dig att a(_' 0 r=> r .1art både i d a g o c h imorgon.
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SVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET
-för individuell och ill(h1Sfriell 111veckli11g-

Inte bara science fiction

Extraknäck på Trio
Företaget:
Trio utvecklar och tillverkar CTI- och talsvarssystern för den skandinaviska
marknaden. Bland funktionerna i våra systern kan nämnas: interaktivt
talsvar (typ: 'bank på telefon'), talad hänvisning, röstbrevlådor,
köhantering, sarntalsfördelare, faxback, callcenters, mm. Kontor finns på S:t
Eriksgatan och i Täby.
Arbetsuppgifter:
Trio har ett antal mindre prograrnrneringsuppgifter som vi önskar få
utförda under det kommande läsåret. Gemensamt för dessa är att de inte
behöver vara klara vid någon specifik tidpunkt utan det är saker som vi
anser vore bra men inte nödvändiga. På så vis så kan man sätta tentor i
första hand och sin extrainkomst i andra. Utvecklingen sker vid Täby
kontoret. Väl utfört arbete öppnar möjligheterna till sommarjobb, X-jobb
och fast-anställning så småningom.
Elektro-tradition:
Den del av företaget som sysslar med talsvar hette tidigare Objecta. Objecta
bildades av fyra elektro-ingenjörer som tyckte det var dags att bygga något
eget. Av teknikerna kommer 50% ifrån elektro.
Vad tror vi om dig:
Du har förmodligen en egen PC sedan lång tid tillbaka och har bra koll på
hur NT är funtat. C känns för dig ganska tryggt att programmera i.

Trio
G R O U P

Trio group bildades genom en sammanslagning av tre företag:
• Trio
- Faxlösningar
• Preseco - Hänvisningsdatorer
• Objecta - Talsvar
Information om företaget, m.m.:
www. trio.se
Intresserade kan skicka ett mail till: stefan.gustavsson @trio.se

Sq uVALp 98
Arets Squ VALp fick finna sig i Elektros frånvaro.
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1 6 MAJ hade förmodli
gen årets bästa väder.
Vindstilla, stekande sol
och inte ett moln på himlen. Kort sagt
en utmärkt dag för att bygga båtar
och dricka öl. Det var därför inte kon
stigt att Smedsuddsbadet vimlade av
marina entusiaster med hammare och
målarpensel i högsta hugg. Men var
var alla elektriker? Jag letade överallt
och fann två lag från data och icke
mindre än sju (7) ekipage från
maskinsektionen! Men inget från
Elektro. Det är förvisso ett välkänt
faktum att elektrikern skyr vatten.
Vem har inte någon gång fått en
klocka eller kamera förstörd av väta?
Farkosterna var både talrika och av
varierande kvalitet. Data byggde en
fungerande ubåt som var mycket
imponerande. När de blåste tankarna
för andra gången hördes en skarp
knall och besättningen övergav farty
get i panik. Maskin gjorde succe med
"Steamboat Willie," en moped med
pontoner. Någon hade en liknande
ide och satte ihop en soffa med en
cykel via en böjlig led.
Det behöver väl knap
past tilläggas att detta
inte f-1,mgerade särskilt
PromenadeOr
bra.
questern bidrog med
en replik i naturlig
EN

PQ-bussen

funkar alltid

On fhe sea again . . .
storlek av PQ-bussen och Väg och
Vattens "Vitt bröd around the world"
var nästan skojigt.
En viss rivalitet lagen emellan
kunde skönjas. Kanske bidrog det
varma vädret och det snabbt trytande

ölförrådet till agressiviteten. Man
skulle till och med kunna se det som
en ren krigshandling att äta surström-

ming under byggandet. Väl ute på
sjön rådde fullt vattenkrig. Skäggiga
vikingar kastade sig i vattnet och gick
bärsärkagång med plastsvärd. Rag
garna blev jagade av en flytande
polisbil. En liten pojke i badbyxor gav
sig in i batal
jen och kas
tade
vattenbal
longer på de
tävlande.
Jag vet att
alla som läser
detta dunkar
sina huvuden i
matteboken
och ångrar att
de inte ställde
upp. Nästa år
blir det inget
SquVALp.
Nästa år blir
det QuArne
VAL och den
är inte till för
att missas!

Fredrik Arnerup
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Kourva Gaumatch

GURKAN ÄR LÖS!
"Så lunka vi så småningom till
Västerås på Gurkagasque... "

S

på topp när
en liten men tapper skara
hade samlats vid fontänen i
arla morgonstund för att medelst
inhyrd buss förflyttas till Västra Aros
för den årligen återkommande Gur
kagasquen. (Som är sponsrad av ABB,
bör tilläggas.) Till tonerna av en löjlig
TÄM N I N G E N VAR

Snart nog kom vi fram till ABBs
eget Area 51; Finnslätten. ABBs
enorma och imponerande anlägg
ningar så långt ögat kan nå! ABB
bolag efter ABB-bolag i en ändlös
parad av Teknik, Industri, Forskning!!
Och alla dessa ABB-bolag skriker
efter civilingenjörer!!! Wow. Där van
kades det lunch och studiebesök på
valfri ABB-anläggning; om ni gillade
Elmäten skulle ni ha älskat ABB Indu
strial Systems störningslabb.
Förresten, vissa påstår sig ha sett
något grönt som smög omkring på
parkeringsplatsen, men det måste ha
varit inbillning. Eller en listigt maske
rad industrispion.
Från Finnslätten bussades vi till en
liten park på Västerås baksida, där vi
återsåg gamla vänner från Mälarda
lens Högskola (där man, om man har
riktigt stor tur vid intagningen, kan få
gå de första två åren), och diskuterade
gamla minnen över öl och macka.
Därefter traskade vi till stadsteatern,
där vi fick en lektion i grekisk historia
i form av årets Chalmersspex; Den
sköna Helena. Och låt mig bara säga
att om ordvitsar vore brottsliga, skulle

dens överkonstapel
hehe).

(Akro

Polis,

Homeros; gjorde för Troja vad

Wernher von Braun gjorde för Lon
don!
låt dånade vi så ut på landsbygden,
bäring väst.
När vi nådde Västerås utkanter
märktes det att skumma saker var i
görningen. Tillförlitliga vittnen häv
dar sig ha sett något grönt som rusade
över en åker! Kan det ha varit det
marsianska infanteriet som rekade
inför invasionen av vår kära Jord? Nä,
vi är ju Men In White, inte Men In
Black. Det måste ha varit någon grön
sak. Den gamla kalkonrullen "Triffi
dernas dag" gör sig åter påmind.

14

Söta Chalmerister
hela spexet ha blivit arresterat av sta-

Efter spexet bussades vi till en fest
lokal, där vi först värmde upp stäm
banden med gruppvis skönsång
utomhus. För att sedan omedelbart
kyla ner dem igen med en välsma
kande välkomstdrink. Gjord på
gurka, naturligtvis. Även maten inne
höll mystisk grön frukt...
Att en och annan visa sjöngs till
maten är ju så självklart att det inte
behöver nämnas, men ett inslag
skilde sig ifrån mängden. Max Sikor
ski, mannen som gav Diffen ett
ansikte (eller i alla fall ett skägg och

em1ssmnen
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två ögon) för klass efter klass av väs
teråsteknologer, stämde upp en
vacker visa på polska. Tillägnad de
närvarandes mödrar, om jag inte
misstar mig; min polska är inte vad
den borde vara (snyft). Åh, dessa
polska visor!

Z

kusligt lik en viss frukt. Tursamt nog
kom Farbror Blå i full kravallmunde
ring och jagade ut snyltgästen. Det
visade sig att någon vid namn
Gudrun hade hört att det var ett rejv
party på gång, och helt sonika klätt ut

\

What's a gir/ like you doing in a nice
p/ace like this?
-Okej, Gudrun, du är avslöjad!
Åh, dessa polska visor. ..
Även Chalmeristerna drog sitt strå
till stacken med ett par slagdängor.
Kvällen avlöpte utan incidenter, med
ett undantag. (Nej, jag menar inte det
som DU gjorde; jag tänker inte föra
det vidare. Än.)
En Objuden försökte ta sig in på vår
gasque! Eder trogne korrespondent
såg vid tillfället aningen suddigt och
kan inte ge ett exakt signalement på
missdådaren, men vederbörande var

sig till en gurka för att kunna smita in.
Maken till fräckhet! En Vanlig Män
niska på vår gasque! Hur skulle det se
ut? (Som en gurka, uppenbarligen.)
Efter sittningen var det efterkör i
Mälardalens lilla hemtrevliga kårhus.
Oj, vilken fest. Mer röj hade krävt en
bulldozer! Detaljerna håller jag inne
med, med tanke på att denna publika
tion kan falla i minderårigs händer.
(Jaha, du vill veta? Och du gick inte
på gurkagasquen? Och dina kamra-

Datorer skall

IÖSQ

ter bara tiger och ler mystiskt när du
frågar? Tja, du får väl se till att gå
nästa år, helt enkelt.)
Sent på natten gick så transporten
hem till Stockholm, där vi alla ome
delbart gick hem och lade oss för att
vara pigga, utvilade, alerta och nyra
kade på föreläsningen morgonen
efter.
Eh...

problem,

Text: Johan Sj
Foto: Joar

inte skapa dem . . .

1

J

Osquar ber att få tacka herrar Gur
kageneralerna för en trevlig fest!

hjälper dig med programmen på KTHCD och
hur du kopplar upp dig mot KTH

tekdat-support@kth.se Vardagar: 16-21 Helger: 13-17
Låna årets KTHCD på KTHbiblioteket! Släpps vecka 37.
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Lustigt sp el

Elogen på offensiven !
I
L Ö R D A G S klockan 14:00 inledde
Elogen sin stora raggningsof
fensiv med Sång på borggår
den. Manuskungen Stefan Söderberg
och manusprinsessan Christin Wen
del undervisade de kära nyantagna i
Konglig Elektrosektionens sångbok.
Trots förkylning och stundande hes
het lyckades de bra och vi kan åter
fröjdas över att ElektronOllan åter
sjunger låt nr 77, Portos visa, med rätt
melodi.
Kalaset fortsatte med en välbesökt
Club Eloge som varade långt in på
natten.
Ni som hade oturen att missa detta
trevliga Elogenarrangemang behöver
inte misströsta länge. Elogen dyker
upp när ni minst anar det, för att
framföra ett roligt gyckel eller en väl
ljudande sång.
Om ni tycker att de blåklädda sko
jarna verkar ha det kul, varför inte
själv gå med? I Elogen finns det plats
för alla! Vi har ett antal grupper att
välja bland och här kommer
exempel på vad man kan

taket på plats och här vi örat finns det
en avsats. Där skall vi ha den kong
liga balkongen. Här nere är salongen.
Avrinnigen sker genom näsan, så reg
nar det är det bara att fräsa'n."
-"Ni verkar ha tänkt på allt, men
hur blir det när det blir kallt?"
-" Temperaturförändringar är ingen
fara, fontanellerna är nämligen vidg
ningsbara... "
-"Vad bra, börja bygga med en
gång! Skall du använda betong?"
-"Nej, jag har en ny revolutinone
rande ide, allt skall byggas i papjemache!"
.�.

Skådisen

-

"Ha, ha! Kul! Och jag skall SJ:Zela den
för i ad7 gaml . akesp ar, det lär
då! Jag
bli hel 'gt! "Och tänk j
skall spela dn tof 1 miss yckade hov
arkitekten @ hello! Vad l!"

set så det blir spöklikt och kusligt.
Lägger man dessutom in tung rök
kommer det att se asacoolt ut!"

Musikvalsgruppen

"Vi har valt ut den perfekta låten till
slutet."

Maestro

"Sen börjar orkestern spela slut
sången och den misslyckade Othello
klämmer i med sitt solo!"

Koreografen

"Toppen! Jag hoppas att skådisarna
har kondition, för här lär de få dansa
ordentligt. Jag har planerat en avance
rad och häftig dans till slutnumret."

Festfixaren

"Men vänta lite. Värst vad ni var i
gasen! Vad sägs om att vi festar loss
ordentligt i kväll? Vi har fixat ett rik
tigt dunderkalas med mat, dricka och
party hela natten lång!"

Manusförfattarne

Men så här då?
-"Här kommer jag
e
peare och jag har teaterritningarna
klara!"
-"Men Othello, det där får du nog
förklara."
-"Joo, jag kallar den Globen, det är
en kopia av den mänskliga huvudlo
ben! Här i käken kommer folket in på
rad och här i bihålan säljer vi dricka
och choklad. I nacken hade jag tänkt
att scenen skulle stå och i hjässbenet
fäster vi en ridå ... "
-"Är ritningen i naturlig skala?"
-".. .i entren skall de självklart
betala, för var huvud en Karonslant."
-"Är det en gubbe eller tant?"
-"Ehh, var var jag nu? Javisst, de
bärande kotorna är sju. De håller

Directriesen

Scenbygg

"Och sen får jag bygga upp helt tea
tern till sista akten, och sedan skall
fuskbygget rasa i slutet. Snacka om
utmaning!"

Ljudteknikern

"Ja, och när allt rasar lägger jag in vär
sta ljudet, mer eko och förstärker
basen!"

"Bra! Be dem då att höra av sig till vår
kontaktkvinna
Barkeby
Petra
(e94_peb@e.kth.se). Och glöm inte att
berätta om vår hemsida också, att alla
får vara med och hur kul vi har det
och ... ja, det var väl allt. Nej just det,
jag höll på att glömma cliffhangern!
Det bjuds ju på gratis mat och spri för
alla som är på... "

Ljusteknikern

"Och när alla i teatern dör och blir
änglar samt djävlar, så ändrar jag lju-

e1111ssmnen
------�y,
....... a-.o�
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Elogen Kontakt
Petra Barkeby
e94_p eb@e.kth.se
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Den exemplariska
envägskommunikationen

Skolans rektor till studierek
torn:

-Imorgon kl 9.00 inträffar, som Du
säkert vet, en solförmörkelse. Det är
ju något som man inte upplever var
dag. Låt därför elever och lärare sam
las på skolgården vid den tidpunkten.
Med tanke på årstiden bör de ha
ytterkläder. Då vi iakttar denna säll
synta händelse, skall jag själv infor
mera om fenomenet. Om det regnar
kan man inte se så bra. Vi ska då istäl
let samlas i aulan.

Studierektor till tillsynslärare:

-På rektors anmodan inträffar imor
gon kl 9.00 en solförmörkelse. Om det
regnar kan vi inte se detta så bra i
ytterkläder på skolgården. I så fall

genomför vi solens försvinnande i
aulan. Alltså något som man inte
upplever var dag.

Tillsynslärare till huvudlärare:

-På rektors anmodan kommer
imorgon kl 9.00 solens försvinnande i
ytterkläder att genomföras i aulan.
Rektor kommer själv att ge anvisning
om det ska regna. Alltså något man
inte upplever var dag.

Lärare till elever:

-Imorgon kl 9.00 skall vår rektor
försvinna. Det är synd att man inte får
uppleva det var dag...
Observera att stycket inte syftar på vare sig denna
skolas rektor, eller någon annan rektor.

Huvudlärare till andra lärare:

-Om det regnar imorgon i aulan,
alltså något som man inte får uppleva
var dag, försvinner vår rektor i ytter
kläder.

» Tän k framåt »

Vi på Netsolutions hjälper
våra kunder att skapa
affärsfördelar genom att använda Internet och
intranät för handel, marknadsföring,
kommunikation och logistik.
I dagsläget är vi 65 medarbetare och är ett
av Sveriges ledande företag i branschen.
Företaget är personalägt och omsätter idag ca
50 MSEK på helårsbasis. Vi har sedan start
gjort positiva resultat vilket ytterligare
förstärkt vår position som en ledande

leverantör av affärsstödjande tjänster och
systemlösningar med Internet och intranät.
Våra kunder utgörs främst av större företag
inom något av våra två verksamhetsområden;
Finans, Telekom och Media samt Industri och
Handel. Bland våra kunder finns bl a ABB,
Akzo Nobel, Avesta Sheffield, Electrolux,
Industrivärden, ITT Flygt, Glaxo Wellcome,
Handelsbanken, SAF, SAS, Skandia, Skanska,
STORA, Svenska Dagbladet och
Telia Telecom.

Oolutions
Nu expanderar vi ytterligare och söker Dig som vill vara med att fortsätta bygga upp vår verksamhet.

Just nu söker vi systemutvecklare och systemarkitekter. 08-587 487 00 I utveckling@netsolutions.nu I www.netsolutions.se
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Esquadern

0

"Eller botten upp gäller inte på sjön! "

' H o J ! Ropet ekade över
den spegelblanka vatten
ytan. O'hoj! kom det igen,
där vi sakta puttrade fr am för motor
och klöv den av solnedgången rödfär
gade ytan.
Ett måspar flyttade motvilligt på
sig. Ankaret i sjön och i sakta gemak
la vi till vid de båtar s om redan hade
kommit.
Esquadergeneralna hälsade oss väl
komna med ytterligare ett O'hoj samt
med en flask a
Glen Fiddich i
högst a hugg. En
skål med whiskey
i våra nyerhållna
glas
samt
en
spons orpåse med
annat smått och
gott.

Annand ag Pingst och esqua derns
första dag. Vaknar av att den svensk a
sommaren smattra r mot däcket. Skep
parmöte klockan nio då dagens väder
och d agens mål, Huvudskär, genom
gicks.

Middag

Kommentarer

Något senare och vi har precis hun
nit avnjuta en god middag bestående
av l ax och potatis. Båta rna fortsätter

"Samling vid
pumpen"

Strapatz,
vår
båt, hade anlänt
till Esqu aderns,
årliga
elektros
eskaderseglings,
uppsamlingsEsquadersfaben
plats.
Vi befann oss
vid Själskärssundet i Stockholms mel
lersta skärgård. Esquadern kunde inte
börj a bättre. En underbar solnedgång
under det att båt efter båt anlände och
hälsades välkomna med både O'hoj
och whiskey. Bör tilläggas att esqua
dergeneralernas O'hoj tenderade till
att bli något högre ju l ängre ti den led.

Första seglingen

Strapatz seglats till mötespunkten
hade varit händelserik. Det hela star
tade med att vi under ägarens något
oroliga uppsyn lade ut från Bullandö
mar ina. För att sedan under strål ande
s ol och och god vind s egla sydlig kurs
förbi Stavsnäs och ut på Nämndöfjär
den.

Första dagen

Här på denna vidsträckta fjärd
visade det sig att några i besättningen
var sjöovana. En fumlade omkring på
däck i allmänhet och en annan fick
test a tre ställen på båten innan han
lyckades att kissa på det fjärde stället,
till besättningens jubel.

Under det att alla besättningar satt
och åt frukost passade j ag på att med
blocket i högsta hugg hoppa runt
bland båtarna och be dem
sumera gårdagen.
kommentaNågra
rer:"Vi seglade mot Finn
Dock
efter
hamn.
ytterligare en kolla var
det ju inte dit vi skulle
idag", "Tryck på fel
knapp ger lätt skit i vatt
net. Bör dock undvikas i
hamn","Nio av tio som
drunknar på sjön har
häng".

Nattliga händelser

I övrigt kan till äggas
PR rekommendeare
morgonbäsk
samt
att
allas vår E-ordf klagade
på oväsen hela natten.
Vid sömnens inträde fortsatte ovä
sendet i drömmen och folk kom in i
ruffen och pickade på honom.
Ytterligare några båtar bort verkade
det som om besättningen var lite
lagom seg. Den jag pratade med sa
lite dröjande: "Gårdagen, hmmm, om
j ag kommer ihåg något. Jo vi var väl
en sådär 25 personer i båten."
Då vet vi var oväsendet kom ifrån.r
att

att

komma in efter hand.

Flagghalning

En visselsignal ljuder genom den
kvällsluften. Dags att hala flag-

ljuv a

EFTERLYSNING:
KeyboardCity keps
tappad syd Hersö,
Ingaröfjärden. Sist
den sågs sa den bara
swooosch enligt äga
ren. Hittelön utfäst.
gan samt för
knoppa.

min

egen del dags att

Tre centimeter kallt

Några tog ett morgondopp och
efter kontroll kunde de konstatera att
det var tre cm k allt i vattnet.

Mot Huvudskär

Så bar det då äntligen av mot
huvudskär. Tyvärr var vindarna inte
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Huvudskär

särskilt bra och vädret var inte direkt
något att hurra över, gråmulet och
rejält svalt.
Ja, ja det hände inte så under
dagen. Vi trängde oss in bland elek
trobåtarna i naturhamnen mitt imot
Huvudskär.
En båt ställde sig lite snällt på
grund och fick dras loss.

Sillis på berget

19:00 Sillis uppe på Bastugluggen.
Det är ABB som bjuder på sill och öl.

Berget som vi satt skifftade i all
sköns färger och lukten av bäska
droppar och färskpotatis spred sig

Morgondagens problem

Morgondagen skulle komma att bli
synnerligen intressant med alla
ankare kors och tvärs. Stort nöje att se
andra komma in och lägga till samt
att stå och ge bra kommentarer. (Upp
skattas inte alltid).

Bra-att-ha-tips

Dagens tips nr 1: GPS är ett bra
redskap. Dagens tips nr : lägg aldrig
en sked av metall bredvid kompas
sen. Kan ge ett fel på 40 grader.
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genom den alltjämt mulna kvällen
som genljöd av nubbevisor och annan
allskön sång.

Plötsligt säger det plums mellan
vår båt och båten närmast oss.
Vad var det, frågade Marcus. Mina

Tidigare på dagen hade vår kära
skeppare tagit sig ett litet dopp då
han ämnade hjälpa till med förtöjning
av nyanlända båtar.
Han gjorde detta lilla dopp med
sina båda ombyten för säkerhets
skull.
Kommentaren efteråt: "Det var
blött!" (se bild med pil)r
Andra kommentarer som föll
under kvällen; "Det är ont om kiss
buskar för tjejer på Bastugluggen",
"Jag måste bada i morgon, det stinker
som faaaaan!"(PR).

I

Vi fick hjälpa att bogsera ut en båt
som hade luft i motorn.
Gick sedan västlig kurs och sedan
ner till Utö gästhamn, där vi bunk
rade diesel, vatten, mat och godis.
Gick sedan ut på Mysingen.
Klockan hade hunnit bli 17, den tid
punkt vi skulle ha samlats vid dagens
mål vid Nåttarö.
Passerade Älvsnabbenmonumen
tet och meddelade Tiddelipom,
esquadergeneralernas bår, att vi var
försenade.

I

•

..

Missade att åka stridbåt

Varning för gipp!

Petter Larsson kommer upp med
kaffe i fickan.
Detta kommer av att vår käre E
ordf skickade 1 I 2 kg kaffe inne i kaju
tan vid en liten gipp. Petters fuktiga
kläder beblandades med kaffepulver.
Slutkommentar: "Mina kläder är
kaffe!".
Kvällen fortsatte i samma trevliga
stämning som den börjat.

Vart tog glasögonen vägen?

Dag två. Besättningstvagning på
morgonen. Något senare står vår
skeppare lutad mot relingen på Stra
patz.

Som tidigare sagt, tryck på fel
knapp ger lätt skit i vattnet, bör dock
undvikas i hamn.

På väg mot Nåttarö

Ofrivilligt dopp

Fler kommentarer

.Z

solbrillor, svarade vår skeppare under
det att han fortsatte att klia sig i pan
nan.

Dyka efter disk i skitigt vatten

Skepparmöte med väder, dagens
mål samt ihopplockning av ölburkar
och andra sopor.
Frukosten avnjutes och strax däref
ter beskådar vi PR dykandes i vattnet.
Det visade det sig att disken trillat
ur den tänkta diskpåsen.
Det var till att dyka på tre meters
djup. Värre var när jag senare får höra
att några tömt tanken inne i natur
hamnen.

När vi senare kom fram till Nåttarö
fick vi veta att om vi hade varit i tid
hade vi kunnat åka stridsbåt.
Tyvärr visste vi ju ingen om detta så
tyvärr var det flera som missat denna
chans.

Grundkänning

En av PR båtarna, Runda Hulda,
hade gått på då de tänkt gå genom ett
trångt sund som vi ratat.
På sjökortet stod det (1,1), alltså lika
med grunt.

Femkamp

På kvällen ägnade vi oss åt fem
kamp som esquadergeneralerna ord
nat.
Grenarna bestod av längdkastning
med ägg, navigering av besättning
med stång mellan benen, upptrass
ling av stort rep med knoppar och
trassel, livlinekastning samt drag
kamp med tunt och sandigt rep.
Lagen delades in och kampen bör
jade.
Kampen blev hård mellan lagen i
toppen.
Till slut korades en segrande lag
och priser delades ut i form av Nob
lessaskar.

Sång och brasa

,"

Kvällen fortsatte med en brasa som
tändes och skönsång. Mörkret lade
sig över den stilla och något svala
kvällen.

Dragkamp
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In i dimman

Skepparmöte med ihopplock av
sopor samt letande efter borttappade
saker.
Tjockan låg tät över viken som vi
låg i. Flera båtar valde att vänta och se
om det skulle läta.
Vi valde att gå ut.
GPS-fel
När vi väl kom ut på Mysingen var
ju inte sikten den bästa.
Dessutom visade det sig att det var
taskig täckning för GPS:en. Inte kul.

inte bättre än ett litet halk och ett
ordentligt plums.

Grill is

När de flesta båtar hade anlänt var
berget täckt av en väv av förtöjnings
tampar.
Kvällens aktivitet stod Tritech
Mekatronik och Siemens Components
för. De bjöd på vin, potatissallad och
grillspett. Grillarna stod varje båt för
själv.
Esquadergeneralerna gled runt och

Strindbergs Kymmendö

Morgonskott och det var dags för
ännu ett skepparmöte med städning
efter gårdagen.
Dagens mål var Lisslö, strax norr
om Eknö. Vädret verkar bli bra idag
och vinden verkar även den bra.
Så efter en god frukost gav vi oss av
på nordlig kurs. Efter ett tag kände vi
de litteraturhistoriska vingslagen när
vi passerade Kymmendö.
Vi fortsatte nordligt under sol och
god vind.

Dags att skaffa bränna

En av våra kära bestättningsmed
lemmar tog av sig sin t-shirt för att
skaffa sig lite bränna. Det dröjde dock
inte länge förrän han hade gåshud
och huttrade smått av kylan.
Han höll fast vid sin teori om att
han exponerade mer av huden och
således borde bli brunare med gås
hud. Kan tilläggas att han härdade ut
i cirka tio minuter.

Mellanlandning

Efter att ha seglat omkring ett tag
tog vi ned seglena p g a ökande vind
och regn som försämrade sikten ytter
ligare.

bjöd på whiskey. Något senare på
kvällen var det då dags för våra vär
dar att informera om sig själva.

Ingen bra vind för viken

Efter denna precis lagom långa
föredragning, delade de ut esqua
derT-shirts. Det var en härlig blå ska
pelse med esquaderloggan på höger
bröst samt segelbåtar på ryggen.
Kvällen fortsatte med sång och stoj
i största allmänhet.

Vi fortsatte att gå för motor mot
dagens mål som var Nedergårdsö.
Väl framme visade det sig att ingen
av de andra hade kommit dit ännu. Vi
gick in i den något trånga viken och
provade att lägga oss där.
I början blåste vinden rakt på, men
tack och lov vände vinden och vi
kunde meddela stabsbåten att det var
fritt fram att komma och lägga sig
där.

Halt på blöta klippor

Båtarna anlände efter hand. Klip
porna var hala efter dagens regnande
och fuktiga väder.
Det var både den ena och andra
bravaden som gjordes för att inte
halka i.
Dock hjälpte inte alla manövrar. En
viss Sara tog ett skutt med ryggsäcken
på ryggen upp på berget. Det vart sig
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EsquaderT-shirt

En ordentlig skur

Tack och lov hade det klarnat upp
något till det att vi avnjöt den goda
middagen.
Något senare under kvällen kom en
ordentlig skur. Alla på berget flydde
till sina båtar.
En liten grupp ur PR var ute med
en liten jolle och fiskade. Tror nog att
de blev lite blöta.
Kvällen eller snarare senkvällen
fortsatte i diverse båtar. Kan tänka
mig att en del kommer att skylla på
jordnötter i morgon...

Efter ett tag beslöt vi att vi skulle
segla och mellanlanda i Sandhamn.
Där skulle vi även passa på att dumpa
två av våra besättningsmedlemmar.
Tack och lov uteblev en hotande
regnskur. Vi kom in till Sandhamn
och passade på att bunkra upp lite
diesel, mat och glass.
Solen sken och allt kändes sådär
mysigt. Flera båtar med den svarta
esquaderflaggan lade till vid samma
pontonbrygga, även de för att bunkra,
äta lunch och ha det allmänt gott.

Salutering & bomber på väg

Något senare gav vi oss så av upp
mot Lisslö. På väg genom Eknösun
det fick vi syn på ena PR-båten,
Runda Hulda.
Vi närmade oss sakta men säkert.
Marcus och jag saluterade dem med
en mooning och besvarades likaledes.
Utan Runda Huldas vetskap fyllde
vi en påse med vatten. När vi ansåg
oss vara inom räckhåll avfyrades så
projektilen (läs; påsen).
Tyvärr var den något hårt knuten
och den studsade och la sig snällt på
en kudde. Men skam den som ger sig.
Vi närmade oss ännu en gång med
en ny projektil laddad. Dock med den
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skillnaden att vi inte knöt påsen
denna gång.
Ännu en gång inom räckhåll och
projektilen avfyrades. Denna gång en
fullträff i en dams ändalykt varvid
projektilen gjorde sin verkan. Jubel på
Strapatz.

Lisslö

Vinden hade lagt sig något, men
detta till trots gick vi om Runda
Hulda och tog efter en stund ner seg
len för att för motor gå in till kvällens
ankringsplats.
En underbar naturhamn som
gjorde sig otroligt bra i den nedåtgå
ende solen. Middagen avnjöts.

Bajstamp?

Vi fick oss en liten historia till livs
om något som kom att kallas bajs
tamp. Historian bakom namnet kom

visade det sig att vi hade klämt ner 14
personer.

Sista mötet

Skepparmötesskottet gick sedvan
lig tid. Som vanligt gick vi igenom
väder och vind.
Till skillnad från tidigare möten
kommer idag den "stora" kappseg
lingen äga rum. Så en stor del av
mötet ägnades åt att gå igenom hur
själva banan sträckte sig.
Vi skulle segla efter LYS-handi
kapp. Några enstaka diskussioner
kom fram om båtarnas LYS-tal, varvid
en av Esquadergeneralerna svarade:
"Vi kan inte göra något åt saken, men
vi kan ju alltid diskutera den!"

Missade starten

Alla gav sig av mot startområdet.
Strapatz missade sin start med några

tar vi dom... ". Pang!! Och de stod på.
Snacka om snopet.
Skall tilläggas att de startade bland
de sista och hade seglat om ett gäng
båtar innan denna lilla fadäs inträf
fade.

Förkortning av banan

Nåväl kappseglingen fortsatte. Det
började att dra ut på tiden, så till slut
bestlöt esquadergeneralerna att för
korta banan. Ett fåtal befann sig ute
på banan.
Ett antal hade brutit och fler bröt
efter hand. Till slut var det bara Stra
patz kvar. Vi hade ett litet skeppsråd
och beslöt att fullfölja.

Sist i mål

Slutligen efter att ha guppat
omkring i vind, dimma, stiltje, vind,
hård vind, monsunregn m m, skym
tade vi så slutligen mållinjen.
Tyvärr var det ingen som orkade
vänta på oss.
När vi passerade mållinjen och fick
vårt måltut, så skallade det över
viken:"Sist i mål, pomporom. En skål,
pomporom. Vi nu klämmer i Tiddeli
pom, pomporom."
Efter vårt framförande av sången
svepte vi så en bäsk.

Vet att man är sist...

av att Pär vid dieselbunkring skulle
lokalisera dieseltanken.
Erik föreslog att han skulle
använda en tamp, sticka ner denna
och sedan lukta på tampen för att
kolla om det var diesel.
Sagt och gjort, Pär tog en tamp,
stack ner i det som han misstänkte var
dieseltanken.
Tog så upp tampen igen luktade,
men kände inget p g a förkylning.
Han stack den så under näsan på Erik,
som grimaserade, tryckte bort Pärs
hand och sa:"Det där var inte diesel
tanken."

Många personer i en båt

Senare på kvällen blev det lite party
i bl a vår båt. Efter en kontrollräkning

minuter. Vinden var inte sådär jätte
bra precis, men det gick att komma
fram.

Grundutbildning

Ner i sakta mak genom Eknösundet
och sedan upp över Kanholmsfjärden,
vidare upp väster om Möja.
Här fanns det en rundning med en
prick som man enligt sjökortet inte
borde gå innaför.
Dessvärre stod två båtar på när vi
kom förbi. En av dessa var en båt med
Petter Larsson (FoF) och Håkan Löf
gren (E-ordf) på. (se bild ovan)
Strax innan grundkänningen hade
det enligt vittnen från Håkan Löf
grens läppar hörts "Nu tar vi dom, nu

Man vet att man är sist när tävlings
ledningen ber en att plocka upp mål
linjen. Så äntligen till slut kunde vi
lägga oss bredvid de övriga båtarn i
hamn vid Finnhamn.
Solen sken och det kändes skönt att
äntligen kunna få ta en dusch och
kanske en bastu efter dagens veder
mödor.

Kö!

Då kom nästa chock. Köerna till
duscharna och bastun var lite väl
långa för att man skulle hinna byta
om till regattamiddagen.
Jaha, då är det bara att tvätta sig i
havet. Inget man såg fram emot pre
cis.
Det låg väl runt en tio grader i vatt
net. Man kände att man levde i alla
fall.

Mot regattamiddagen

Sedan var det dags för ett foto med
alla deltagande med en Glen Fiddich-
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Runda Alma bakfull, igen!!

E n annan person som hyllades var
"Pitch", som firade sin 3:e esquader
att ha legat bakfull i akterruffen då
Almagrundet passerades.
Kvällen forsatte med sång, stim och
skoj. Så efter en stund tar esquaderge
neralerna och kör en liten avslutning.

Generalbad

Mitt under denna börjar det
sjungas: "Bär ner mig till sjön, bär ner
mig... ", varpå esquadergeneralerna
försöker fly.
Endast Magnus Almkvist kommer
undan. Resterande generaler får sig

keps på sig. Därefter gav vi oss av
mot regattamiddagen.
Den hölls i ett gammalt varvshus
nere vid vattnet. Middagen var deli
kat.
Allt var mysigt dukat med dukar,
stormlyktor, blommor samt lite annat
smått och gott som förstärkte den
mysiga och trevliga atmosfären. Mid
dagen inleddes så med att esquader
generlaerna hälsade alla välkomna
och fortsatte så med "Det satt en mås
på en klyvarbom. .. " .

Prisutdelningen

Nåväl, så kom vi fram till prisut
delningen. De som hade vunnit själva
seglingen var Hejsan med Roland
Mattsson som skeppare. Sara Lund
ström ingick även hon i den besätt
ningen och när hon var och skulle ta
emot priset tillsammans med övriga
besättningen ekade det över bor
den:"Sara rullar ut för våra hällar!"
Kan tänkas att det har med hennes
lilla dopp på Nedergårdsö att göra.
Prisutdelningen forsatte.
Tvåa var Bogabilla och på en
hedrande tredje plats kom HMS
Kappsylen 111.
Mer sång och även en födelsedags
sång för Uffe Hedhammar som fyllde
24 år.
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ett dopp. Efter en stund kommer
Magnus Almkvist tillbaka.
Han blir då snabbt infångad och
även han får sig ett dopp. En blöt Pap
pen förklarar taffeln avslutad. Mag
nus Almkvist förklarade kort att så
fort hade han aldrig sprungit i hela
sitt liv.

Hos oss kan Ni få dagens
husmanskost serverad

Tack och adjö...

En från enaPR båten tar upp sitt
glas och uppbringar ett fyrfaldigt leve
för esquaderstaben följt av en skål.
Anders Byttner tackar essquaderns
sponsorer och meddelare att nu kom
mer det musik samt att baren kommer
nu att öppna.
Nu blir det in i dimman utan sjö
kort. Festen fortsatte så hela natten
lång. Vissa klarade av att navigera
hem till sin egen båt, medan andra
behövde lite hjälp.
Vad som hände dagen efter är en
annan historia, dock bör man akta sig
för donk!

Kort och gott

Kort resume: Åk med nästa esqua
der. Blir den hälften så bra som
denna, så är det värt all möda.

Uffe

Välkommen till

Restaurang

Maten kostar 45:- - 68:-

Babylon

Du kan välja på fem
olika rätter där måltids
dryck, smör, bröd, sallad
och kaffe ingår.

Ni hittar oss på
Körsbärsvägen 1
Hotell Arcadia

Vardagar 10 - 23
Helgdagar 11 - 24

Chef du restaurant:
Stamenko
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