ennssmnen

•

Tack!

•

INNEHÅLL

Nu blåser det!
Och det är medvind!
Nu BÖ RJAR JAG inbilla mig att folk
gillar den här tidningen! Anledningen
till att jag kommit fram till denna
(naiva?) insilkt är mängden material
som helt spontant och utan blåslampa
skickats in till redkationen. Ett stort
tack till alla som frivilligt och spon
tant hjälpt till att göra detta nummer
av emissionen det kanske mest kåseri
och reportagespäckjade numret på
länge. Jag vill rikta ett speciellt tack
till doq98 som har visat stort prov på
seghet i röda rummet senaste dygnet.
Deras reportage om nOllegasquen hit
tar du på mittuppslaget!
Apropå doq98, kan jag tipsa om att
de håller på att slå rekord i utgiv
ningstidighet av doqumentären...
Till sist vill jag tacka Katarina Wahl
ström, F-95 och Andreas Eldh, E-93
som tillsammans gjort ett reportage
om öfvningsparallellen.
Är Håkan en barbar? Döm själva!

Joar, che
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Hur lämnar mon 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 sektionsrnedlem är
välkommen med dina bidrag
till tidningen. Allt material
ska.Il 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
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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 vara 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

.4

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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Ordford och snoord

Ordningen
är återställd och nOllan är utrotad. NOllan har således efter mången fest och mycket slit blivit upphöjd till
en etta och en fullvärdig medlem av Konglig Elektrosektionen. Hurra!

D

KS:s OCH FOF:s huvud
sakliga uppgift är därmed
avslutad och jag vill å sek
tionens vägnar tacka dem för deras
stora insats. Det är min åsikt, och
många andras, att nOllningen har
fungerat mycket bra och de är värda
en eloge. Vad gäller faddrars insats är
den minst lika stor, men ert uppdrag
avsluts inte med detta. Som fadder
bör man fortsätta att ställa upp och
guida de nytillkomna på deras väg
genom det första året på Teknis och
jag är övertygad om att ni så kommer
att göra.
Den 20 augusti u.n.å. 101011
skedde den historiska invigningen av
Klockan vid Elektros bor gård. Efter
många år ringer återigen Klockan
över Teknis i enlighet med donatorn
Prof. Wollmar Fellenius önskan. Mitt
hjärta bultar och min ragg reser sig
varje gång jag hör de dova slagen från
den ståtliga Klockan när jag sitter på
vår vackra borggård. Ett plus i kanten
är också att föreläsare får svårare att
undgå att de drar över rasten.

Kårhusombyggnaden är i full gång
och berggrunden darrar av spräng
ningarna. De teknologer, som är
intresserade av att gå en rundvand
ring i det beirutliknande kårhuset, vil
ket jag kan rekommendera, kan
samlas vid byggskylten varje torsdag
för en rundtur.
Hestoriekommitteen, som i våras
tillsattes för att gräva i sektionens his
toria, gräver vidare. Själv har jag bl a
suttit i sektionens arkiv och läst hand
skrivna brev av Conny Palm
"Cognac". Den E-osquar, som grun
dade Ion-secten. Jag kan starkt
rekommendera er att gå in på Hesto
rie kommitteens hemsida, via sektio
nens hemsida och se vad som händer
på denna front.
Den till följd av Deltaprojektet
omorganiserade kåren börjar bli varm
i kläderna. De fokusområden som
idag bedrivs är "Utbildning i tiden",
"Kreativitet och Entreprenörskap"
och "Synliggörande av minoritets
grupper på KTH". Jag tycker ni ska ta
tillfället i akt att engagera er i dessa

fokusområden och ta del av de aktivi
teter som följer i kölvattnet. Engage
mang i fokusområden behöver inte
alls vara speciellt betungande och ger
er bl a tillfället att lära känna teknolo
ger från andra sektioner. Hur man går
tillväga och vad man kan göra vad
gäller dessa fokusområden, kan ni
fråga mig eller Kårstyrelsen.
Quarnevalen går av stapeln nu i vår
och där finns det även stora möjlighe
ter att komma efter litet med studi
erna, men framförallt ha mycket
roligt.
Jag vill också passa på att tacka PR
och andra berörda för en väl genom
förd nOllegasque. Även ett stort tack
till ettan, för utan er hade det inte bli
vit någon fest. Ni har gjorf en god
insats och jag hoppas att få se många
av er nytillkomna i sektionslivet.

Håkan Löfgren,
ordf. Kongl. E-sektionen
eordf@e.kth.se

DET FINNS HOPP FÖR E98:0RNA
Bra uppslutning bland e98:orna på senaste ESN-mötet.

E

SN har haft sitt första möte
detta läsår. Det riktade sig
främst till e98:orna och vi
diskuterade frågor som är
specifika för åk 1. Algebran och DiffInten fungerar ganska bra. Vissa
tyckte att Algebrans kursupplägg var
bakvänt. KDD:n fick sämre kritik. Det
hade varit bättre att gå igenom teorin
på övningarna och sedan få praktisera
själv.
FUNKTIONÄRER Adam Malm
crona valdes till årskursansvarig
(ÅSA) i ettan. Det är således till
honom man skall gå om man vill
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starta en kursnämnd i åk 1. Detta val
tror jag gör Adam till den första funk
tionären bland e98:orna! Grattis! Mår
ten Simonsson valdes till ÅSA i tvåan
och Dan Mehlqvist tar hand om
ESN:s hemsida även i fortsättningen.
STUDIEREKTOR Elektro har änt
ligen fått en studierektor. Han heter
Fredrik Lundevall och kommer från
Teleinformatik. Fredrik tillträder den
1 november och kommer att ha ett
övergripande ansvar för E-utbild
ningen.
KURSNÄMNDSLOTTERI
På
nästa ESN-möte som blir i sista

halvan av oktober kommer kurs
nämndslotteriet att äga rum. Under
mötet kommer en lycklig kursnämnd
att bli 5.000 kr rikare. För att få del
taga i lotteriet krävs att deltagarna har
lämnat in ett regelrätt protokoll från
en kursnämnd under läsåret 97 I 98.
Protokollet skall vara KNORR till
handa senast 4 dagar innan ESN
mötet.

Magnus Almkvist
Studienämndsordförande

KUNGÖRELSE

1 (1)

1998-10-01

EITs FONDER

Härmed ledigförklaras stipendier ur EITs fonder enligt följande:
CIV ING ANDERS MALMES FOND

Fonden skall lämna bidrag till studerande inom utbildningslinjen för
elektroteknik (företrädesvis starkström) som vill göra praktiktjänstgöring
utomlands - främst i England, Tyskland och Frankrike. Även examensarbete
kan komma ifråga. Stipendiet kommer även att ledigkungöras under våren
1999.
Ange diarienummer 930-920-98 doss 33
Ansökan skall innehålla
•

redogörelse för vad stipendiet skall användas till

•

sökt belopp

•

ett gott bedömningsunderlag (betyg/betygsutdrag, intyg från handledare
om examensarbete, intyg om praktikplats)

I ansökan skall anges om andra stipendier söks för samma ändamål.
Närmare upplysningar kan erhållas från Kansli EIT, tel 790 8494 eller
högskolans registrator tel 790 7015.
Ansökan, med angivande av diarienummer enligt ovan skall inges
senast 1998-11-01 till KTH:s registratorskontor, 100 44 STOCKHOLM

Grannsämja

Jal vi elsker dette
landet...
Detta kan bli lärorikt tänkte jag, nu kan jag äntligen få lära mig att borra
olja och meta blåval.

F

TA r r R A styrelsemedlem
mar och två övriga styrde en
dag kosan mot vårt ädla
grannland i väst och deras kanske
ädlaste stad Trondheim, där vi skulle
träffa våra vänner i Set. Omegas brö
draskap, deras motsvarighet till sty
relsen.
Det enda som skilde oss från vårt
mål var 84 mil asfalt och oändligt
tunga regnmoln. "Piece of kaka",
kommer jag ihåg att man tänkte, det
fixar man på en kvart. Resan gick för
visso bra och tidvis sken till och med
solen, men det var lååååångt. Efter
små intermezzon med norska hem
värnet, dimma och för ena bilen upp
repade resor genom Hells tunnel
nådde vi så Trondheim där våra
norska vänner väntade. Den natten
sov i alla fall jag bra.
Torsdagförmiddagen spenderade
vi i stan där vi turistade och beblan
dade oss med lokalbefolkningen. Vi
såg bland annat hamnen och TrondEM

heims berömda domkyrka som var
mycket imponerande.
Efter lunch svidade vi om till frack
och begav oss så till NTNU (Norges
Tekniska och Naturvetenskapliga
Universitet) där vi hade en liten förf
est med diverse medlemmar av Set.
Omegas brödraskap. Så småningom
blev det dags för vidare transport till
festen, så vi fick åka limo till Stu
dentesamfundet där festen var lokali
serad. Man kände sig som en kung
när man kom där och glassade med
chaufför och allt.
Fördrinken gick lugnt tillväga och
sedan var det middag. Middagssalen
var som i en arena där vi "gamlingar"
satt i mitten på golvet och de nyan
tagna, kallade "sölle noviice", satt i

"Megavolt, megavolt,
megavolt"

De tappra sju: Håkan Löfgren, Magnus Almkvist, Axel Törnlöv, Mats Kling
berg, Jenny Hanze, Magnus Schiöld och Kenneth Sundström.
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bänkrader runt omkring och tittade
på. Nåväl, de fick mat de också.

"köra tåg, köra tåg,
köra tåååååg..."
Under middagen blev man varse
om en del skillnader i deras mottag
ning och vår, till exempel tyckte man
inte om sina nyantagna utan när

Loket- norsk version.
någon ställde sig upp och gastade
"Sölle noviice!" svarade alla unisont
"AVSKY!". Den välsmakande midda
gen förlöp, tal hölls och gåvor delades
ut.
Sedan var det dags för efterfest.
Innan den återstod dock en sak "sölle noviice" skulle traditionsenligt
upptas i Set Omegas brödraskap
genom att hälsa på en herre med elek
trisk handske.
Som gäster från broderlandet
Sverige skulle vi då givetvis också
upptas i Set Omega, med allt vad det
innebär. Under delar av middagen
hade matgästerna mässat "Megavolt,
megavolt, megavolt" så nu var man
faktiskt lite orolig, det måste erkän
nas. Dessutom hade jag hört rykten
om att svenskarna ofta åkte på en
"dobbel" - d.v.s. man får hälsa på en

��--.,�z

_______________ enn�s��i
00

Vissa glömmer vilken planet de
kommer i från efter att ha mött
"Megavolt".
elektrisk handske med varje hand och det hoppades man ju på att få
slippa.
När jag som första svensk blev
framföst till herrarna med hanskar, de
var två stycken, sträckte de först fram
båda mina händer och jag kommer
ihåg att jag tänkte "jaha, godnatt..."

men sedan beslutade de tydligen att
skona mig för det var bara en av dem
som tryckte min hand. Sedan kom
strömmen. Ajajajajaaj tror jag att jag
sade, men jag vet inte säkert. En sak
vet jag - det var inte behagligt, snarare
beklagligt!
Senare på kvällen åkte vi tillbaka
till skolan och tittade på deras tåg
som de har utanför entren. Det är ett
gammalt elektriskt lok från den tidi
gare delen av 1900-talet. Loket står på
en kanske 20 meter lång rälssnutt och
vid högtidliga tillfällen startar de
loket och åker lite med det. Sjungan
des "köra tåg, köra tåg, köra tååå
ååg..." åkte vi fram och tillbaka
utanför skolan ett gäng teknologer
iförda frack. Jag kan inte mer än anta
att det måste ha varit en lustig syn
och hela händelseförloppet kändes
ganska bisarrt, men oerhört trevligt.
När vi till slut tröttnat på att köra
tåg gick vi in i skolan och tittade på
OmegaVerkstan, deras motsvarighet
till ELAB. Där fanns det mycket slad
dar.
Sedan tog vi en jättetaxi till efterfes
ten där det var jättefullt med folk. Där
gällde det att hålla hårt i hatten (läs:

schmecken) för den var tydligen en
värdefull souvenir - många ville ha en
KTH-schmeck att stoltsera med.
Festen var trevlig, men även sådana
fester tar slut så då gick jag och lade
mig, klart nöjd med föregående dags
vistelse i broderlandet.
Nästa morgon tackade vi vår värd,
Stormeister Björn Meland, föruppe
hället och styrde kosan hemåt igen,
efter att ha växlat från oss våra norska
pengar.
Resan hem var händelsefattig, om
än trevlig, med ett lite längre stopp i
den trevliga norrlandsmetropolen
Östersund vid middagstid. När vi till
slut kom hem hade det blivit mörkt
och sent så det var bara att stupa i
säng som en klubbad oxe. Nästa dag
väntade nollegasquen på MF, men det
är en helt annan historia..."

Kenneth Sundström

DKS på norska.
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HÖGTEl<NOLOGISKA VÄRLDAR FÖR TEKNIKER

En liten värld
där du blir sedd
En stor med frihet att 1:.r,,-,p:"'
växa och gå vidare
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Scania är ett utvecklingsintensivt och högteknologiskt

företag. Årligen avsätter vi närmare en miljard kro
norförforskning och utveckling på internationell
spjutspetsnivå. Våra produkter består av en rad
samverkande och kommunicerande realtidssys

tem. Den avancerade elektroniken har blivit ett

av våra främsta instrument för att förbättra drifts
ekonomi, säkerhet och miljöpåverkan.
Vår globala värld, med produktion i sex län
der, är tuff med massor av utmaningar. Våra kun

der, på mer än 100 marknader världen över, är de
mest krävande. Vi blickar därför ständigt framåt och
utvecklar våra produkter och oss själva.
I det globala Scania finns möjligheterna och friheten
att växa. Hos oss finns utrymme för dig som generalist
eller specialist att få se och lära dig nya världar för framti
den samtidigt som du blir sedd.
Vi är ett expansivt företag. Har du rätt inställning och
vill ta chansen att växa, finns det plats för dig på våra ut
vecklings- och produktionsavdelningar och i vår marknads

organisation. För enfast tjänst eller i vårt trainee-program.

Kontaktar du vår personalfunktion på 08-553 810 00
får du mer information - och vi kunskap om att just du
finns till.

www.scania.com

Scania
är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bus
sar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer.
Med 23 800 anställda är Scania en av branschens mest
lönsamma tillverkare. Under 1997 var faktureringen 39,7
miljarder kronor och resultatet efter finansiella intäkter
och kostnader 2,8 miljar
der kronor. Cirka 95% '--�--i
av försäljningen sker i
länder utanför Sverige .
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Vid Älvsjö stiger de ombord, fyra av Sveriges pensionärer. De tillhör den kategorin åldringar som ännu
inte börjat jaga rullstolsramper eller använda broddarna året runt, kort sagt, de representerar den pigga
sortens gamlingar. Dock är de så pass till åren att de sedan länge drar en sådan där rutig tygvagn efter sig.

E

TOMT
E X E M P L A R av
tågets
"fyrasätesgrupper"
hägrar och efter att de
bestämt vilka som skulle sitta vid
fönstret samt krånglat lite med nyss
nämnda vagnar sätter de sig alla till
rätta.
Då SL räknar framgång i antalet
resande trettiodagarskort per pen
deltågsvagn är sätena hyfsat
tätt monterade, det hin
drar dock inte att man
talar ljudligt till varan
dra, speciellt inte om
man är van att stän
digt umgås med
folk som hörde som
bäst under mellan
krigstiden.
Vilket
för vår fyrasätes
grupp är fallet. Vad
jag på ett fint sätt för
söker säga är att det
knappast kan klassificeras
som tjuvlyssning att jag
hörde deras konversation utan
snarare som ett friskhetstecken.
Ämne efter ämne betades av. Alla
ganska jordnära; gångvägarna kring
Älvsjö, luktärterna och deras spalje
ute vid sommarstugan, vårdcentra
len, vädret, midsommarfirandet på
den gamla goda tiden, etc. Alla tillför
samtalsämnena något och de verkar
ha väldigt trevligt tillsammans.
Ungefär när tåget passerar Tullinge
intar den fjärde pensionären en mer
tillbakadragen, för att inte säga helt
passiv, strategi i debatten. Kanske är
det värmen i vagnen som tröttat ut
honom, kanske har det börjat gå
honom på nerverna att damerna i säll
skapet i mångt och mycket försöker
överträffa varandra, eller kanske kän
ner han helt enkelt att han inte har så
mycket att tillföra när ämnet nu glider
in på frukostflingor och mi.isli. Ett på
sista tiden kraftigt ökat utbud enas de
TT

övriga tre om. Att det förr i tiden min
sann inte var något socker i flingorna
konstateras därefter. Åsikten att för
packningarna blivit större och till
största del numera är i kartongform
ventileras. Nyttan med klistermärken
och leksaker i kartongen ifrågasätts.
innehållandes
Mi.isli
frukt,

med med så pass
exotiska arter som annanas och
papaya, rapporteras. Ett flertal andra,
för dem, nyupptäckta smakvarianter
listas. Vår fjärde pensionär som en
stund endast lyssnat känner vid den

Hos oss kan Ni få dagens
husmanskost serverad

här tidpunkten att han har kontakt
med diskussionen igen, här har han
något att tillägga. Han väntar på en
lucka, får en och säger med hög
stämma, för att liksom understryka
sitt återtåg till debatten: "Nu finns det
ju flingor med salt på också.". En halv
sekunds tystnad infinner sig. Tre pen
sionärer tänker "har jag missat nåt på
flingmarknaden ". Den fjärde pensionären tänker "sa jag nåt dumt
eller har jag missat nåt på
flingmarknaden". En
av de tre andra bry
ter tystnaden, "Nej,
tokstolle det är chips
du
menar,
inte
flingor". Efter sitt
intelligenta
blixtinlägg drog sig vår fjärde
pensionär åter tillbaka och
nöjde dig för en stund att titta
ut genom fönstret.
Föreställ er känslan av att skaka
ner några potatischips i filen på mor
gonen. Det gäller nog att äta upp gan
ska fort, annars blir de mjuka och
börjar lösas upp i kanterna. Undra
hur "Steak & onion" passar till fil
mjölk med jordgubssmak?

Roland

Välkommen till

Restaurang

Maten kostar 45:- - 68:-

Babylon

Du kan välj a 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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Revansch krävs!

KTH vs . Ha ndels
Det var en fin höstdag och solen sken över Råsunda Stadion i Solna.
Årets viktigaste match på Råsunda skulle äga rum. Spelarna såg lite
nervösa ut och publiken inte bara såg nervös ut, den var det också.
Domaren, allas vår egen Keno-goåtlänning, blåste till avspark...

D

Ä R E N L I T E N sam
manfattning på vad som
utspelade sig lördagen den
5:e september. Handels och KTH hade
under mystiska omständigheter fått
tillåtelse att använda Råsunda stadion
för en batalj. Handels var klädda i
blått - hör och häpna - och handels i
rött (hmmm). Handels som har ett
fotbollslag som tränar året om och är
samspelta ansågs de vara favoriter.
Handels lag bestod av folk från
elektro (såklart), data och fysik.
Efter avspark tog KTH kommandot
direkt, drev upp tempot och kom till
avslut - strax utanför höger stolpe.
Nästa våg - strax utanför vänster
stolpe. Handels kom i några uppstickare, men KTHs målvakt storspelade
och höll bollen fast i sin stora famn.
Efter 15 minuters spel stod det fortfa
rande 0-0 trots hård press från KTHs
formstarka lag. Då hände det, KTH
gjorde 1-0. Det fullsatta Råsunda
jublade, vilket lysande passnings
spel. Efter detta fortsatte KTH att
trycka på fram till halvtidsvilan.
Halvlekarna vare bara 20 minuter
långa p.g.a. att eftermatchen skulle
börja kl 18.00. Eftermatchen var nåt
E T TA

Allas vår lagledare. hoppas
EM-kval mellan Sverige och England.
Självklar vann Sverige med 2-1 och
började sin fartfyllda resa mot EM
slutspel. Men det var inte det vi pra
tade om utan vi skulle ju just få reda
på hur det gick i andra halvlek i
huvudmatchen mellan KTH och Han
dels.
När Lars-Gunnar Björklund, som
var speaker, ropade ut spelarna till

andra halvlek var vi KTH:are beredda
på en ny välspelad halvlek där vi just

Vem ska lägga vilka straffar?

Den tjejen kan göra mål hon! (ser du bollen?)

10

skulle leka, inte bara halvt utan helt,
med Handels igen. Så blev inte fallet.
Handels hade på något vis flyttat upp
spelet och vann fler närkamper samt
hade bollen mer. Vi på läktarna bör
jade bli oroliga, skulle KTH orka tiden
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ut? KTHs målvakt storspelade fortfa
rande och höll oss inte bara kvar i
matchen utan även i ledningen. Nu
tror ni förstås att det bara var KTH:are
på läktarna, det var det inte, men det
var bara vi som hördes. Tyvärr kom
det tillfälle när Handels supportrar
började överrösta oss. 1-1!
I slutminuterna hände inte så
mycket utan det blev mest ett böl
jande spel vilket slutade med straff-

Straffläggningen blev spännande.
Det var suddenstraffar redan från
början och Handels fick börja. Ett
säkert skott invid KTHs målvakts
högra stolpe. Han var på bollen så
man började ana vem som skulle bli
dagens hjälte - om KTH satte sin
straff. Skytten kliver fram och klipper
till, mitt i målet, säkerheten själv.
Dessutom hade målvakten slängt sig
långt ut till vänster i tron om att bol-

ning på KTH-läktarna var att hon nog
spelade i landslaget allraminst. Nu
var det dags för KTH igen. Bollen på
punkten, nätta steg fram mot bollen,
fot mot bollen, men även mot marken
tyvärr. Målvakten kunde utan pro
blem fånga den rullande bollen och
Handels hade till statistikernas (de
var ju favoriter) förtjusning vunnit
mot KTH i tidernas batalj.
Spelarna fick stående ovationer

De jagar efter en liten boll!

Folk på hög.

läggning. En intervju med en av KTH
spelarna efteråt fastslog att de var väl
digt missnöjda med hur andra halv
lek spelades och de hade inte som
taktik att lägga sig på försvar utan det
bara blev så...

len skulle hamna där. En av Handels
bästa spelare - en tjej - kliver fram.
Hon har inga betänkligheter utan
stänker upp bollen i nättaket (se bild
på röregående sida) som om det vore
världens mest naturlig sak. En giss-

från publiken, även de delar som
bestod av KTH-människor som i ett
ögonblick som detta var storsinta,
men nog inte tyckte att det var rätt lag
som hade vunnit. Detta var så kul att
det får vi nog göra om nästa år. Fast
då får vi se till att vi håller hela tiden
ut...

Jonas

Fakta för resenärer till
Nicaragua
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guidebok: Lonely Planet, Central
America
Flygbolag: Iberia, Continental,
American Airlines
Biljettpris, reguljärt: från 7800kr
T&R
Pengar: Bäst med U$ i små valörer
och resecheckar. Kreditkort funge
rar dåligt
Logi: från U$2 till U$150 per natt.
Buss i innerstad: lkr per påstigning
Mat och dryck: nationalrätt Nacata
rnales, en måltid U$1.50-10
Hyra rum: ca U$100 I månad
Hyra hus: ca U$400 / månad

20:e November
•

I I I

Läs mer om Nicaragua på s28
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Quarnevalen 1 999
Vart tredje år arrangeras en studentkarneval i Stockholm, 1 999 är det dags igen.

D

15 M A J K L O C K A N
14.08 rullar Quarnevalstå
get genom Stockholms
gator. Först åker Q-prinsessan och
efter henne följer ca 1 200 byggare på
sina sammanlagt 100-110 egenhändigt
byggda ekipage. Den festliga dag,
som beses av mer än 350 000 åskå
dare, föregås av en veckas spikande
och sågande på byggplatsen vid Val
hallavägen med siktet inställt på
dagen Q.
Tågets väg genom Stockholm är
KTH-Valhallavägen-Odengatan-Svea
vägen-Sturegatan och tillbaka längs
Valhallavägen till KTH. Efter det skall
alla de 1 700 som varit med under
veckan färdas till en gemensam oför
glömlig slutfest.
EN

Historik
En valborgsmässoafton 1910 firades
av studenterna på KTH att en tvist
gentemot skolledningen var löst. Man
satte ihop ett karnevalståg, vilket
sedermera blev en tradition. Efter ett
uppehåll på 40-talet nystartade karne
valen 1953 och höll i sig med ett inter
vall på två år till och med 1967, då
den tidens studenter gjorde uppror
och allt föll i glömska. Men 1977,
lagom till KTH:s 150-årsjubileum,
återuppväcktes traditionen, nu med
en ny stavning: Quarnevalen. Sedan
dess har det varit sju Quarnevaler och
den åttonde skall givetvis bli den
bästa någonsin.

Melodifestival, spex- och festtäv
lingar, konserter och mycket mer.
Hur har då du som kemist möjlig
het att vara med på Sveriges största
student arrangemang?
Jo du och dina kamrater sätter er i
krillis och skissar på några ekipage
förslag som ni sedan lämnar in (i
februari). Är förslagen tillräckligt
roliga blir ni naturligtvis uttagna till
1999 års Quarnevalståg. Sen är det
bara att börja bygga efter en låda
brux. Ekipagen kan vara allt från fan
tasifulla tekniska lösningar till sam
hällskritiska budskap. Tänk på att
tåget även är till för åskådarna ... och
att de gärna vill att tåget skall vara
roligt och förståeligt.
Det kommer att delas ut ett pris på
10 000 kronor av rektor för ekipaget bästa tekniska lösning. Ring gärna oss
om du har några frågor: Q-rummet
102018 e-post k94_rsl@k.kth.se

världen, att vara med i Qstaben.
Helst vill vi att staben skall vara en
blandning av olika sorters människor
från alla sektioner. Även icketeknolo
ger är välkomna att söka. Du behöver
inte vara bäst i världen på allt eller
något gammalt sektionsvrak för att få
vara med i staben. Det v:iktiga är att
du har ett brinnande intresse för att
göra roliga saker samt att ditt hjärta
slår för Quarnevalen. De flästa poster
i staben kan man klara av utan någon
längre erfarenhet, det enda som
behövs är en jäkla vilja. Stabens jobb
drar igång på allvar efter jul och kom
mer då att kräva mycket tid.
Sista anmälan till staben är den 24
oktober. Naturligtvis går det bra att
ringa till Q-rummet om du är intres
serad eller har några frågor.

Ta jobb i Quarnevalstaben
I vår finns chans att uppleva det abso
lut roligaste du kan göra i student-

Quarnevalens syfte
Stockholm är inte känt som en stu
dentstad i traditionell mening, trots
detta är det den största. Quarnevalen
vill visa att Stockholm också kan och
samtidigt väldigt bra. Dessutom ökar
Quarnevalen sammanhållningen mel
lan studenter från olika skolor, genom
att de får arbeta och umgås i flera
arrangemang i Quarnevalens regi.
Förutom själva ekipagebyggandet
kommer Quarnevalen att ordna en
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Änglarna missar aldrig en parad!
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Jog het er
_____ men kol los __ __
oc h g.!r li.it t ot t n.! pö
t e l : ____el l er___ ,:) ch pö
. Jog bor pö/ i __ __
e-moi l :
f ö rh.!l l ruiden . Di t i.ir odres s en
under
I mi t t hem b or j og . /i.iv en ___ oc h ____
Jobbet s om
i
Q- s toben s l-u l l e pos so mig b ro ef t ers om

' _/.,·
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Giet.a .anmäl.an 24
oktober
�
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Jog bes it t er i.iven ot ro 1 igo l-uns koper i / om
. D es sut om ho r j og körk ort
_
. Jog kon ti.inko mig ott li.iggo
kloss
ne r ___ t iJmC1or i •,1ec kon pö Quorn eVALen . Jog
g.! r nu _.!re t pö
•:) C h hor hunn i t to
__ okodemi s ko p oi.ing . Tidi gore hor j og
och i de t c iv i lo
engogerot mi g i
ho r j og
. Et t ov
s ki.il en t i l l ot t j og s ö ker Q - s tob en i.ir ot t
men oc ks.! f ör ot t Quon1eVALen
. J og i.ir
ho r Sve riges ni.is t li.ing s to
snobb l De s sutom vi l l j og boro si.igo
ot t
o ch
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Ett steg ut i vä r l d e n

Vi sste d u att
At l a s Co pco Co nt ro l s
ä r ett av Sve ri g es
s n a b ba st växa n d e
e l e kt ro n i kfö reta g ?
Ko n t a kt a :
j e p pe .stro m beck@atl asco pco .co m
f r e d r i k . m o l l e r @ at l a s c o p c o . c o m
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Förbröd ring på Teknis

ex:,

eller: Repotage om öfvningsgasquen följer efter pipet.

T

EFTER
sommaren
upptäcks att Kårhuset är oku
perat av Rivners. Var ska vi
äta? Var ska vi hitta Kårfunktionärerna? Var ska vi hitta PQ? Lis
tan med frågor kan göras
mycket lång. Den kanske
viktigaste frågan är dock: Var
ska vi nu ha alla våra fester?
Inga gasquelokaler vägg i
vägg, så att man kan bli
stoppad av Maskins Phösare för att
man inte har overall eller nOllebricka.
Var finns någon lämplig damm att
bada skcendare i? Varför fick vi inte
låna Datas bärbara Gasqueparks
damm?
Nåväl, detta gällde ju inte akter
brödring, utan för- dito! Festbehovet
är med eller utan Kårhus konstant så
vi får helt enkelt lita till våra kära Tol
van, Escapen, Konsulatet, T-Centra
len, Ln, Therummet, etc, o.s.v. Men nu
skådas en förbrödringsvåg på den
Väg-och-Vatten-blåa himlen. Data-,
Elektro-, Fysik- och Flyg-sektionerna
fick den lysande iden att ordna en
egen liten pubrunda, kursmässigt är
det ju egalt vilken av dessa linjer man
väljer första åren! Mycket riktigt var
det många som kom direkt ifrån Tek
niskt basår till Teknis som på denna
runda mötte många av sina gamla
klasskamrater, vilket även ledde till
ILLBAKA

att faddrar och andra wraque lärde
känna varandra genom sina respek
tive nollan.
Så vad hände då på
denna
förberedande
pubrunda EGENTLI
GEN? Bytta sångböcker,
bortsupna
sångböcker,
stulna
stulna (stulna) skyltar,
pengar som omformas till
känt instabilt stridsflyg
plan, samt Flygare, Elektriker, Fysiker
och obestämda nOllan på T-Centralen
sjungande ur SIKs sångbok i tonarten
piss-moll.

... pip!
Med känd 'Schiblers röst: Mobiltele
fånen skall ju vara avstängd, nOllan!
Precis som på varje föreläsning!
Så var det alltså Öfvningsgas
que, detta år utan Gasqeparksdamm.
På
I Isittningen syntes såväl
Fysiker,
Lantmäteriare
som Dat(e)ingar och även
några Elektriker som gas
qua kan minsann, vi kan ta
ton utan pardon, och tömma
glaset i botten ... Klantmäteri är
KTHs elitsektion...

JJaagg
hheetteerr
Hååkkaann
LLööffggreenn. JJaagg äärr oorrddfföörraannddee ppaa ddeenn
KKoonngglliigg EElleekkt
trroo-sseekkttiioonneenn.
JJaagg sskkaall ffaattttaa
mmiigg kkoorrtt. JJaagg
äärr jjuu iinnggeenn ttaal
laarree, mmeenn rreeddaann
ddee
ggaammllaa
ggrreekkerrnna JAG TYCKER INTE
ATT MAN SKALL SLÅ PÅ BAREN
fföödddd
äärr
jjaagg
bbaarrbbaarr...
'Kalle med klon
bärs ut i en soffa, nya
Elektriker väntas i
vår(?). Vi övriga begick
oss till Lll för att avnjuta
köret av efter-typ. Illvilliga
rykten gjorde här gällande att elva
skceggprydda
'herrar
och
Bamer närvarade, men att
ingen kunde dra sig till
minnes att så var fallet!
SMusKare utan ton
fick hjälp med den
rätta stämningen.
Slutsatsen man drar
av allt detta svamlande
är att Kårhuset är ett till
räckligt men inte nödvän
digt villkor för fest. Endast en
fråga består obesvarad: Mera SMusK?

Flyg(sektionsbesök )ande
reportrar:
Katarina Wahlström, F-95
och Andreas Eldh, E-93

Vrak och barbar i ivrig diskution inför måttligt intresserad åhörare.

Not: Flygs stora ryggmärken är bytbara, det
gäller bara att hitta det rättapriset.
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NOLLEGASQU E N-98 !
Så var det dags för den sista akten i dramat om nollan,
konverteringen till ettor och fullvärdiga medlemmar i Konglig Elektrosektionen.

E

N S Å DAN H Ä N D E L S E måste
naturligtvis firas rejält, det
duger helt enkelt inte med
något annat än en hejdundrande fest,
kort sagt - dags för nollegasgue!

En sista titt på borggården

sedan ÖSK tal och förklarade att nol
lan var död, vi tillhörde nu de döda
och fick svära de dödas ed. När sedan
döden nå�ot överi:askande själv öpp
nade hödutgång�ri. följde vi honom
natuPligtvis ut.

Efter en motiverande workshop i Lin
alg samlades vi för sista gången på Efter en uppfriskande promenad till
borggården. Det blev naJurligtvis till GIH steg vi in i en aula, där ör och
att ställa upp på sedvanligt sätt utan häpna, samtliga sittplatser V,ar mäikta
att schlemma ner gräsmattan. Under med "Reserverat". Den dötla 6ollan
vissa försök till sång fördes grupp fick sätta sig på trappstegen mellan
efter grupp bort från borggården med raderna av sittplatser. Det visade sig
uppmuntrande tillrop som "höger snart att det fanns fog före i:eservatio
hand nollan" och "ingen schlerndel�, , nerna, i en strid ström börj1ide nu mer
ning". De som blev kvar körde gamla '. · eller mindre pro�nenta eclersgäs
godingar som: "Imse vimse spindel" ter strömma in i salen. När alla hittat
(med tillhörande handrörelser) -qch/ sina platser steg ÖSK 'upp i talarstolen
"Här kommer det...", men ,när .
och hälsade alla gä:ster välkommna
konglige stämde upp i "O, gamla och höll ett kort tal.' Efter detta gick
klang och jubeltid" blev resultatet ridån upp för spexgruRpen.
dock fullständigt förödande uselt, vil
ket vi naturligtvis fick veta ganska När börjar spexet?
omgående.

cre

Nollans död

Vi leddes in i Fl och fick under stund
tals mörker treva oss ner för spiral-

Hugo tjacka, huga tjacka.
trappan i entrehallen. Efter att ha
passerat en svartklädd figur som lock
ade med nollemedicin möttes vi av
självaste ÖSK, som med ett fast hand
slag hälsade oss välkommna till Elek
tro. De som var med kommer säkert
länge att minnas den elektrifierande
upplevelse som detta möte öga mot
öga, hand mot hand innebar. I Fl höll
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Platt fall för Sebastian.

pengar av en byxlös bartender. Efter
en kort och oblodig revolverstrid
inträdde också en välkänd kopplare
på S(:enen. Förutom Hendrix, som
stod och drog tunga riff inne på BO' s
fanns det ännu en musikalisk
persqnlighet på plats, det var Joel,
den sjätte Jackson-brodern. En stund
ärefter kom äverf Cill Blinton för att
beställ� ite 1;ya fräscha praktikanter.
På gvu d av att alla flickor försvunnit
var han t<rui-igen att nöja sig med
systrarn
Magdalena och Hanna
Kuurva:Men det var inte bara flickor
som försvunnit, det saknades även
pengar 1 BO's kassaskrin, för att inte
tala om Joels försvunna basröst och
hudpigment.
nu ;�ar
En vild jakt på förövaren inleddes,
samt en dock utan resultat, istället kallades
nämligen
ameiikansk
polisstation.- Medan två konglige in för att ta fast den
konstaplarna fick sina uppdrag, l:5tancl skyldige som siktats bland publiken.
annat bevakningen av en Hendrix Inför våra ögon släpades så en av våra
konsert fick vi se Bui-Tony kräva

.......��"�z

_______________ enn�s��i
ex:,

l

egna bort och upp på scen, där han
identifierades som den vedervärdige
dieselmannen och oskadliggjordes
medelst ett snärtigt slag av en
bensindunk.

stormade de nyrakade och Kongliga
upp på scen, vissa kan ju aldrig passa
tiden. Alla nyblivna medlemmar i
Elektrosektionen fick ur de Kongliges
hand mottaga en liten gåva.

Farväl till ÖSK

Tacktal och film

Eftersom nollan oskadliggjorts kunde
ÖSK åter nedsjunka i sin holomorfa

Vi slapp i alla fall polisen i år. . .
hyperdvala. Hans vänliga medskän
dare ställde fram kistan och hjälpte
honom lite på traven med ett yxhugg.
Till sorgemusik bars sedan den folk
käre ÖSK bort av sina trogna skän
dare.
När allt var slut hade vi en timme
och femton minuter på oss att hasta
tillbaka till tolvan, ställa oss i kön in
till kopieringsrummet, borsta av
sviden och fråga om vägen till
Sveavägen.

Medan vi åt avbröts vi titt som tätt av
diverse tacktal till dem som hjälpt till
med årets nollning. Det blev även en
och annan snapsvisa eftersom det ser
verades både Skåne och OP. När för
rätten sent omsider hade plockats
undan var det dags för fläsknoisetter
med svampsås. Även under huvud
rätten blev det tacktal, käcka visor
samt en del högtidliga överlämnan
den av gåvor från sektioner på andra
tekniska högskolor.
De Konglige bjöd sedan på en
filmvisning som avslöjade hur det
egentligen gick till bakom kulisserna
på OKS. Filmen innehöll personliga
intervjuer med de Konglige och gav
en mer nyanserad bild av den fina

ett stjärnspäckat program med både
Blues Brothers, Fame och orientalisk
dans.

Efterkör

När klockan närmade sig halv ett för
flyttade sig de flesta ut i friska luften
för att ge personalen tid och utrymme
att få undan borden och förbereda
dansgolvet. En stund efter detta fick
äntligen de tålmodiga som hade bil
jetter till efterköret komma in.
Efterköret drog igång med dans och
öppen bar. Efter ett par svettiga
timmar på dansgolvet blev det dags
för musiknollan att visa vad de hade
på lager. Det var fullt ös framför
scenen hela tiden och våra musiker
krämade på så mycket de orkade.
Runt fyra började en inhyrd SL
buss åka skytteltrafik mellan Cirkeln
och tolvan, där efterköret fortsatte. I
tolvan blev det mer dans och mer att
dricka, faktum är att det dracks så
friskt att även tanqbaren torrlades.

Mysig middag

Det var naturligtvis kostym som
gällde och det var följaktligen en säll
synt uppklädd skara före detta nollor
som i spänd förväntan stod och ming
lade utanför Cirkelns festlokal på Sve
avägen 41. Väl insläppta möttes
gästerna av uppdukade bord i långa
rader. Som på alla finare tillställningar
var det naturligtvis bordsplacering
som gällde och den första stunden
fortlöpte under febrilt letande efter
rätt plats. Hedersgästerna hade sina
platser på honnörsbordet i mitten av
lokalen och vi andra hade placerats i
våra nollegrupper till sammans med
respektive faddrar. Förrätten var
redan serverad, och när alla funnit
sina platser påbörjades sittningen
med att vi välkomnades av kvällens
två frekvensnormaler: Konglig Jan
Brolinsson, E90 samt Konglig Erik
Bohman, E91. Plötsligt steg ett jubel
upp från de mittersta borden och in

Morgonstund med smak av döda bävrar.
sammanhållningen i gruppen, där
ingen skulle drömma om att säga
något elakt om sina kamrater.
Under efterrätten, glass med frysta
frukter, började underhållningen
komma igång ordentligt. De som stod
för tempoväxlingen var inga mindre
än Balettnollorna, som genomförde

De lyckliga som hade beställt
overaller kunde nu också hämta ut
dessa
och
prova
sina
nya
vardagskläder. Vissa passade även på
att vila upp sig lite inför den
hägrande frukosten, som bestod av
mumsiga ostmackor, juice och
nybryggt kaffe.
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Sett och hört

"Snön faller och detfinns ingen ficklampa! "
- fritt översatt från finska /Jörgen
c;-i
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Får sclino låna en
schpänn till en grogg ?
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"Nollningen har varit väldigt
lugn i år. Kanske lite för lugnt
om man frågar vissa. Det är inte
lika spännande att inte behöva
prata sig ur olika diskussioner
hos polisen. "
/Inger Larsson
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Det gäller att gilla
sitt jobb.
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Man får inte vara
ledsen när det är fest.
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Välkom men Ettan!

rJYJ(S vi[[ tacka a[[a som lijä{pt
ti[[ under nO[[ningen.

'Tack.i det liärgjorde vi bra!
19

'Efter se� veck{Jrs e;rj.[ i det svarta rummet känns det sl(jjnt att återfå k{Jmma ut i §uset och
återgå ti[[sin gam[a uppgift som kfubbmästare i Program'l{ådet.
Jag vi[[ börja med att rikta ett stort tack ti[[ a[[a som var med och hjä[pte ti[[på
nO[[egasquen. 9{jgjorde ett kanonjobb!
'J.lu något om k{Jmmande arrangemang:

24/10
30/10
31/10

CJ'e ntapu6
Overa[fsf«jr med SI'l(
SI'l( ärfinska ingengörsföreningen,
ett utmärk! ti[{jä[[e att inviga sin overa[[!

Jföstfest med sjukgymnaster
:Jvf.asl(graa_fest med sk[äckfema.

21/11

Jlistoriefest
�est i historiens teckgn.

4112

LusseP1('E
52Lns[ags tav[an

Som ni ser såfinns det ett stort utbud avfester. Menför de som är sugna på ännu merfest så
finns P'l{:s ans[agstav[a. P'l{:s ans[agstav[a är den röda med en svartfladdermus överst. På
den ans[ås a[[a inbjudningar som k{Jmmer in ti[[sektionen ti[fsammans med P'R.;sfester
Af.ed andra orti vi[[ ni hafest, titta på P'R.;s ans[agstav[a!

Petter
Xfubbmästare

e-maif:
'BatnwGifen:

pre@e.f<:Jli.se
0708- 82 98 93
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Qlu rigt

På allmän begäran har vi nu en sida med problem, mer eller mindre enkla
för de läsare som vill ha något att lösa efter tentaperioden.
till alla utom
det sista problemet. Men den
som löser det problemet kan
skicka in sin lösning till Emissionen
och få sitt namn publicerat i nästa
nummer.
S NINGAR FINNS

Minst 70 IQ

T vå rum har kontakt med varandra
genom en dörr. I det ena rummet
finns tre strömbrytare och i det andra
rummet finns tre ej tända glödlampor.
Du befinner Dig i rummet med ström
brytarna och Du får gå in i rummet
med glödlamporna en gång. Hur fin
ner Du vilken strömbrytare som går
till vilken glödlampa? Observera att
dörren måste vara stängd.
Detta problem har förekommit vid
anställningsintervjuer.

Röda och gröna Marsmän

På planeten Mars bor det två slags
infödingar, de röda och de gröna.
Man måste emellertid som besökare
alltid hålla reda på om de kommer
ifrån det norra eller det södra halvklo
tet. De gröna från det norra halvklotet
talar nämligen alltid sanning, medan
de röda därifrån alltid ljuger. På det
södra halvklotet förhåller det sig
tvärtom.
Om man nu en mörk natt möter en
marsmänniska och man inte kan se
hans färg och inte vet om han är syd
länning eller nordbo, kan man då
med en enda fråga, som han skall
besvara med ja eller nej, bestämma
hans färg.

Jordbo på Marsvisit

En jordbo som hört talas om de speci
ella förhållandena på Mars som omta
las i föregående problem, mötte en
mycket mörk natt en infödd Marsbo
och frågade honom:

-Är Du röd? Den infödde svarade
inte, så jordbon frågade istället:
-Är Du sydlänning? Det svarade
den infödde inte heller på. Lite frus
trerad frågade jordbon därför:
-Vill Du överhuvudtaget inte säga
något?
-Jodå, svarade marsmänniskan, jag
kan säga att om jag svarat nej på de
båda första frågorna, skulle jag ha lju
git minst en gång. Kunde jordbon uti
från detta svar bestämma hans färg
och boplats?

I hönsgården

Per Persson har en gård. På gården
finns kor, grisar, höns och gäss, totalt
100 djur med 296 ben tillsammans. En
höna lägger 7 ägg i veckan, en gås
bara 3. Totalt lägger djuren 256 ägg i
veckan. Hur många gäss finns det på
Per Perssons gård?

Klädpoker för fyra män

Fyra herrar, herr Brun, herr Grön,
herr Röd och herr Vit, möttes för att
spela ett parti poker. Det utspelades
ett dramatiskt spel, och för att belöna
varandra beslutade de sig för att byta
tröjor.
Var och en gav en färgad T-shirt till
en av de andra, och fick själv en. De
tröjor som utväxlades hade lustigt
nog också färgerna brun, grön, vit och
röd. Men bortsett från det har vi bara
tre upplysningar om bytena:
1. Ingen av herrarna gav eller fick
samma T-shirt av samma färg som
hans namn angav.
2. Herr Vit gav bort en brun T-shirt.
3. Herr Grön gav en T-shirt till herr
Röd.
Vem gav vilken T-shirt till vem?

Räkning kan klara räkningen

Situationen är en resturang och notan
har under kvällens lopp ökat till ett

belopp man inte kan betala. Vad gör
man?
Jo, en lösning är att göra beloppet
till ett föremål för vadslagning, som
man är säker på att man kan vinna.
Det enda man behöver är en dryckes
broder i närheten. Man påstår att man
kan tala om för honom vilket tal han i
hemlighet får skriva på ett papper
utan att ge några ledtrådar om vad
han har valt. Man ber honom att mul
tiplicera sitt tal med två, lägga till tre,
multiplicera resultatet med fem och
dra produkten från elva. Därefter ber
man honom stryka den sista siffran.
Be honom sen titta på resultatet.
-Det var det talet Du tänkte på,
säger man och räcker över notan till
den slokörade dryckesbrodern. Men
hur går det egentligen till?

Inför elkrets tentan -om Du
vågar

Emil skall bygga en elektrisk WC-stol,
styrd av en PC-med en 80286-proces
sor. Till sin hjälp har han Osquar från
KTH. Osquar inser genast att för att
detta skall fungera så måste han kalla
in Professorn. Professorn anländer
till toalettstolen kl 18:52 i en volvo 740
med elektronisk insprutning och elek
tronikbox av modell 1832 fsx-25.
(Impedansen i skolans julgranbelys
ning är linjärt oberoende av Transfor
matorstationen på Valhallavägen.)
Väl vid toaletten tar Professorn fram
sin elektriska skruvmejsel av märket
Bosch "instadrive-28.jkl-4" på 4 VA
Beräkna M, C, L, och Effektivvärdet i
PZ-14 shaft-kretsen. (ledning: Rl kan
ses som en kombination av dipoler.)
Källa: Erik G (men ej Hallen)
Tack till Richard Lilliestråle och Erik
Gunnheden.
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extraknäck

Elogen ordnar audition inför
vårens uppsättning.
När? 1 2, 1 3 & 1 4 oktober
Hur? Anmäl ditt intresse snarast till :
Manuschefen: Stefan Södeberg, e96_sso
Producenten Björn Guillemant, e94_bgu.
Vid auditionen kommer agerande, sång
och koordination att beröras .
� ;J'
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Skönheten och odjuret.

"Varför Chalmers
när det fin ns Teknis?

Il

Så lyder inledningsfrasen i sång nummer 120 i Konglig Elektrosektionens sångbok. Sången fortsätter
vidare, "... Det kan inte jag förstå... ". Nu är det kanske så att det inte är så många som funderat på varför,
egentligen. De flesta tar nog bara för givet att Teknis är både bättre och vackrare än Chalmers.

V

T V Å , Anna och Uffe, stack
dit för att se om det bara var
en myt eller inte. Vi ville se
vad Chalmers hade att bjuda på i jämförelse med vårt vackra KTH och vår
fagra borggård.
Det räckte med att vi såg själva
Chalmers för att börja undra hur
någon ens kunde fundera på att börja
där. Efter den första omskakande
mötet med Chalmers gav vi oss så in
på området för att leta efter Chalmers
svar på elektros borggård.

Elektros borggård hittas

Efter en liten stunds promenerade på
ett område som inte verkar riktigt
planlagt hittade vi till slut en skylt
som det stod "elektro" på.
Skylten pekade på en ingång, por
tal, i ett hus som såg ut som ett tråkigt
bostadshus. Vi tog oss in i skuggan i
portalen och fortsatte så ut på andra
sidan.

När vi väl kom ut och ögonen vant
sig vid solljuset mötte oss så elektros
borggård ala Chalmers.

Borgården

Ingen fanfar, ingen sorlande fontän...
Bara en kompakt tryckande tystnad
och värme.
Besvikelsen var total.

Ett ord skulle kunna
beskriva borggården:
betong.
Rent textmässigt kan man beskriva
chalmeristelektrologernas borggård
som en otroligt tråkig skolgård, med
några få ostrategiskt utplacerade träd
som var det enda som gav någon trev
nad åt denna borggård.

En skulptur

I det vänstra hörnet med avseende på
vår inträningspunkt, stod det någon
form av skulptur.

Vilken skillnad i inramning av
borggård, vår egen fagra borggård
som ramas in av rikligt skulpterade
vackra byggnader, ett eget klocktorn,
underbara gräsmattor att vila sig på
under varma vår- och sommardagar,
Adafontänen, höga, vackert placerade
träd kring den centrala trappan mot
Chalmers betongborggård med en
inte alltför snygg skulptur, några
gamla parkbänkar, cykelställ och
några få träd som förhöjer intrycket
minimalt.

Slutkommentar

Till er som nu fortfarande undrar var
för man väljer Teknis framför Chal
mers, kan vi bara rekommendera att
själv åka ner och beskåda det hela.
Själva skall vi bege oss på en under
skön promenad genom vår egen fagra
borgård och njuta av skönheten.

Uffe & Anna
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N IO ÅRS GRUNDSKOLA,
FYRA ÅR PÅ GYMNAS I ET
OCH f EM 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 COMPUTER!'M

f ÖR ATT ÄGNA EN TIMME
OM DAGEN ÅT OMSTARTER
SUN MICROSYSTEMS AB. BOX51 . 1 64 94 KISTA. TEL 08-623 90 00. www.sun.se
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Tiden är ur led
••

00

Tiden passerar i våra liv fortare än man anar. Vad händer om man inte hänger
med i de snabba vändningarna? Sekunderna rinner iväg och det finns inte
tid för misstag. Tick, tick, tick. Vänta på mig!

A

o E T B A R A J A G som tycker att
tiden går alldeles för fort? Så
här var det inte när man var
liten. Dagarna var oaser av tid med
oändliga möjligheter och sommarloven ska vi inte prata om. Man kunde
inte ens föreställa sig slutet. Det
låg �llt�ör lån?t bo�ta.
- .
_
Varfor ar det mte sa
�· nu?
Det känns som om
det bara går snabbare
och snabbare. Dagarna
motsvaras av sekunderna
på klockan och veckorna
är blott papperslappar i
filofaxen. Jag känner
mig lurad. På vilket sätt
då undrar ni kanske? Min
mormor brukar säga till
mig att nu när hon har blivit äldre så går tiden så
snabbt. Riktigt så gammal är jag inte.
Kan det vara den
värld vi lever i som har
berövat oss lyxen av att
leva med tiden och inte
efter? Ibland undrar jag om
tiden skulle gå långsammare om
jag slängde min Gary Larson-almanacka och min filofax? Dock skulle jag
på detta sätt gå miste om mitt dagliga
garv och jag skulle också bli en
omänsklig börda för de människor
runt omkring mig som måste berätta
för mig vad jag skall göra under
dagen. Vilken vettig människa som
helst inser ju det omöjliga i detta tilltag.
Det sägs att man måste ta vara på
tiden och leva i nuet. Men hur? Jag
vet inte hur många gånger som jag
har försökt stanna upp tiden en smula
för att hinna njuta eller bara reflektera
över livets små och stora händelser.
Tiden är ju värdefull på så vis att man
inte vet hur mycket tid man har på sig
för att hinna med allt det där man vill

hinna med. Tiden ska också utnyttjas
på bästa sätt genom att man alltid bör
inse och uppskatta vad man har i det
givna ögonblicket. Och tro mig, jag
gör verkligen mitt bästa här!
Jag kämpar som en liten galning
för att så ofta och så länge som möjligt
stanna upp och skicka
en liten tanke av tacksamhet någonstans
för att man är frisk,
har underbara föräldrar
och lillebror och allt det
där som man normalt
inte tänker på när man
skickar ett desperat
zwrite till grannen och
kommer med världens
understatement om att
man har fastnat lite. Jag
är ändå inte nöjd med
resultatet.
Omedelbart efter att
man, så att säga, släppt
sitt grepp om tiden så
slinker den iväg som
spanet på bussen.
Desto mer frustrerad
jag blir desto snabbare går
det. Alla känner vi också till hur tiden
har en förmåga att sträckas ut respek
tive krympa. Har man roligt går den
snabbt och har man tråkigt så går den
överhuvudtaget inte.
Jag har också hört att man kan se
tiden som en fjärde dimension. Intres
sant. Kan det vara att vi är så ålders
fixerade här uppe i Norden jämfört
med Europa och andra länder? Alla
verkar gå omkring med en uppsättning milstolpar som bara måste inför
livas vid en viss ålder. Vad blir
resultatet?
Det ska jag tala om. Det är ett van
ligt förekommande fenomen på sex
bokstäver: s T R E s s . Nåja, jag har i alla
fall övergivit alla s k planer, om jag
överhuvudtaget någon gång i mitt
unga liv hade några. Tiden är inte

__.Q,----0

sand som rinner genom ett timglas.
Tiden är höghastighetsprojektiler som
susar förbi och viskar med en ironisk
och skadeglad ton i ditt öra att du lig
ger lite efter. Jag vet i alla fall hur man
kan fördriva tiden. Det är inte så svårt
kan man tycka men även här bör man
se upp med hur man tar vara på
tiden.
När vi nu närmar oss kallare och
vitare årstider så bör man veta att här
på KTH finns en lång och anrik tradi
tion. Konstpaus. Snöbollskrig. Ordet i
sig gör mig lyrisk inför vad som
komma skall. Jag har redan börjat för
varna min omgivning och de har
givetvis återgäldat med diverse hintar
om att jag inte bör sitta i glashus och
kasta sten, förlåt, snö. Men livet blir ju
så mycket mer spännande då! För att
avsluta det här filosoferandet så
skulle jag vilja citera ett japanskt ord
språk: "Tiden väntar inte på männis
korna". Så sant. Carpe diem! ;-))

Alexandra

Fakta om Nicaragua
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folkmängd: 4 386 399
Förvärvsarbetare: 1 500 000
Officiellt språk: spanska
Befolkning: mestiser 69%, vita
1 7%, svarta 9%, indianer 5%
Livslängd: män 64, kvinnor 69 r
Läs och skrivkunnighet: 66%
Medelinkomst: ca U$200 I månad
Minimilön: ca U$50 I månad
Valuta: 1.00 U$ = 10.42 cordobas
Statskick: republik
President: Arnoldo Alem n
Huvudstad: Managua
Medeltemperatur: +32?C
Klimat: tropiskt, i bergen svalare
Yta: 130 682 km2 (lite större än
Lappland)
Religion: romersk katolsk

Läs mer om Nicaragua på s28

27

Söder om Valhallavägen

Exjobb i N icarag ua
Att exjobba i Nicaragua är både ett äventyr och en grundlig skolning i latinamerikansk kultur.

D

E T K Ä N N S pirrigt i magen.
Jag är på väg till ett land som
alla anser vara farligt, poli
tiskt ostabilt och fattigt.
Flygplanet sveper över Costa Ricas
rykande vulkaner till huvudstaden
San Jose.
- Vad vackert det är, säger jag till
passageraren bredvid mig.
- Ja, här uppifrån. Där nere är det
inte så vackert alla gånger, med tanke
på brottsligheten.

En svettig början
Dollarsedlarna ligger gömda under
kläderna. Taxichaufförerna sliter
bagaget ur mina händerna och börjar
bära bort det till en bil i mörkret.
Deras händer får en trollkarl verka
fumlig. Jag rycker tillbaka väskan och
säger att jag har ordnad transport.
Buss från Costa Rica till Managua i
Nicaragua tar tolv timmar. Gränsö
vergången i Pefias Blancas är min för
sta
kontakt
med
byråkratin.
Tjänstemannen tittar på varje passa
gerare och avgör gränsavgiften
slumpmässigt.
Passkontroll: Utlänningar - höger
kö. Vid luckan vägrar kvinnan
stämpla passet. Jag ska stå i den andra
kön för inhemska medborgare. Samti
digt lastas bagaget ut ur bussen utan
att man ser vart det tar vägen.
Vid den vänstra luckan får jag
beskedet att det är den andra kön jag
ska stå i. Det har gått en halvtimma,
kläderna dryper av svett, tålamodet
når bottenrekord och jag övergår till
riksspanska. Jag får stämpeln.
Vid bussen är min väska borta. Jag
ställer till med oväsen och ger chauff
ren skulden för att han varit oupp
märksam. En man ropar på mig. Han
håller i väskan och en plats i nästa kö
mot förmodad betalning.
- Tack, men jag klarar mig själv.
Adrenalinet bultar fortfarande i
kroppen. Knark- och vapenkontroll
och in med väskan i bussen igen.
Nicaragua känns närmare nu.

Naturen
Nicaragua kallas för sjöarnas och vul
kanernas land med centralamerikas
största sjö Cocibolca. Den var en gång
en del av havet men ett vulkanutbrott
skar av vattenförbindelsen och bil
dade en saltsjö. Med tiden förvandla
des den till en sötvattensjö med
havsfiskar som haj och svärdfisk. Den
enda sjö i världen av sitt slag.
Landskapet upplevs som ett bord
med kräftskivestrutar på. Vulkaner
som ställts ut som pjäser på en spe
natgrön spelplan.

Radioplanering i Nicaragua
Mitt exjobb går ut på att designa ett
markbundet radionät som ska hålla
reda på fordon i terrängen. Fordonen
får sin geografiska position via GPS
mottagare och skickar den genom det
projekterade nätet till en central där
fordonen visas på en digital karta.
Projektets syfte är att höja radio
kompetensen på universitetet UNI
där jag har mitt kontor.

Arbetsplatsen är inte alltid så lugn.
Två dagar efter min ankomst ställer
studenterna till med kravaller som
pågår i en månad. Man reser barrika
der av gatstenar i protest mot att
regeringen inte betalar ut medel till
universiteten. Sammandrabbningarna
med polisen är våldsamma. Studenter
kastar sten och skjuter hemmagjorda
bomber ur svetsade eldrör med hand
tag. Polisen svarar med skarp ammu
nition, hagelgevär, batong och tårgas.
En polis får handen avsprängd, en
annan får magen uppbränd så att tar
marna blottas. En student spränger
fullständigt bort sin bicepsmuskel när
det svetsade bakstycket på hans eld
rör lossnar efter en detonation inuti
röret. Mycket blod och förkolnat kött.
Ingredienserna till krut finns i vul
kanen Masaya som indianerna dyr
kade som en gud. En katolsk biskop
trodde kratern var ingången till hel
vetet. Han reste ett träkors vid kanten
av vulkanen och legenden har hållit
det upprätt i snart 300 år. Under tidi-

Dessa vackra vulkaner som finns i Nicaragua fackra är en inspirations

källa för myter, sägner och beundran över naturens majestät!
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fiender flugits upp med helikopter
ovanför kratern, fått halsarna
avskurna och blivit slängda i lavan
för att undanröja alla spår.

Skottlossning på jobbet

Den 7 juli 1997 omringar polisen min
arbetsplats och öppnar automteld.
Det är obeskrivligt vad jag känner när
jag sitter framför min dator och hör
varenda fönster krossas bakom mig.
Ner på golvet! In flyger det en glö
dande tårgaspatron som kan antända
hela byggnaden. En hink vatten kyler
ner den. Alla andas genom blöta näs
dukar med citronsaft och bikarbonat.
Det lindrar svedan i luftrören.
Först efter elva timmar och ordent
ligt medtagna får alla anställda fri lejd
ut ur området, dock utan några
garantier. Vi kan bli anhållna fast poli
sen sagt att de inte ska fängsla oss.
Jag packar en ryggsäck med det
allra nödvändigaste och reser följande
dag norrut mot Honduras. Det går
inte att vara på kontoret.
Till byn Cinco Pinos (Fem Tallar)
åker inga turister. Här rider man häst
och motorfordon är sällsynta. Vi rider
i branta raviner och korsar floder så
att det sprutar runt hovarna. Floden
är ren och medan jag tvättar kläder på
tvättstenen kryper kräftor runt mina
fötter. Jag sover i en hängmatta och en
tvåårig pojke somnar på betonggolvet
under mig efter att ha ridit på en gris.
Ett Vilda Westernliv, långt ifrån poli
sens kulor och gas.

Transporter

Att åka buss här är en upplevelse.
Man hoppar på och av i farten. Det är
smackat med folk, ett eldorado för
tjuvar och lågt i tak.
Säkerheten på bussarna är diskuta
bel. Jag såg en gång en man rasa ige
nom golvet. Han föll ned till midjan
och grenslade kardanaxeln, kravlade
sig upp ur hålet och satte sig som om
inget hade hänt.
Åker man till den idylliska ön Corn
Island i Karibien via Bluefields, får
man vara beredd på strapatser. Bus
sarna går på nätterna på usla vägar
med djupa hål. Vägen tar slut i byn
Rama, där man byter till båt. När den
stora passagerarbåten efter fem tim
mars lastande sjunkit en och en halv
meter och vattenytan låg en arms-

längd nedanför båtkanten, frågade jag
kaptenen om det fanns en gräns för
överlast. Hon flyter ju fortfarande, sva
rade han och sög ett bloss ur sin pipa.

Samhället

Få managuabor vet var platser ligger
geografiskt sett. Höger och vänster
byter ofta plats. Adresser ges på for
men vid posten, två kvarter upp, mot
sjön.
Mobiltelefoner är på frammarsch
och elavbrott är vardagsmat. Hettan
gör att kontoren måste ha klimatan
läggning, annars smälter datorerna.
När allt fungerar som det ska glöm
mer den dataansvarige sitt lösenord
och systemet ligger nere i fem veckor.
En telefonlinje delas av 60
anställda. Det kan ta dagar innan man
får ett fax därför att endast en man
har nyckeln till det låsta rummet. En
man har alla nycklar och vissa
anställda betros inte ens med nyckeln
till sin ingångsdörr. Istället kopieras
nycklar privat. Titlar är viktiga och att
visa att man har makt.

Folket

Folket i Nicaragua är mycket upp
blandat tack vare kolonisatörerna.
Huvuddelen utgörs av mestiser, en
blandning mellan vit och indian. I
norr är befolkningen vit. I Masaya
finns det indianer. I Karibien bor det
svarta som pratar engelska och
miskito.
Befolkningen är mycket vänlig och
gästfri. På landet är man mycket
hjälpsam. De talar inte bara om var
saker och ting finns, utan följer även
med dig dit för att se till att du kom
mer fram rätt. De är nyfikna på främ
lingar, på deras kultur och vill gärna
veta hur man lever i utlandet. Frågar
man dem om områdets eller stadens
historia berättar de gärna. Genom att
prata med de lokala invånarna får
man ett större utbyte av vistelsen och
man får en annan syn på saker och
ting som man kanske inte hade en
aning om i Skandinavien.
Det finns en tendens att se den vite
mannen som en vandrande plånbok.
Folk är fräcka ibland och begär
pengar utan vidare. Testar om man är
dum och lättlurad. Man blir tilltalad:
Tss chele, da me un peso, vilket bety
der Äh, blekansikte, ge mig en krona.

Information och service. Självklar
heter hemma i Sverige, men i Mana
gua kan folk ibland besväras av att
man vill köpa deras produkter. Kund
medvetande existerar bara i de allra
dyraste butikerna. Varan finns inte i
affären och man får ingen information
om var den kan köpas, fast persona
len vet. Man vill inte tappa kunder,
heter det.
Jag går till en affär och ber om en
adapter från en 220V stickpropp till
att passa i ett llOV uttag. En plastgrej
som man trär på.
- Den har jag inte, påstår expediten.
Jag rotar igenom hennes lådor och
tar fram manicken ur en av plåtlå
dorna.
- Är det det där? Jag kallar den för
två runda metallben till två platta.
I Sverige undviker man farliga situ
ationer. Här bestämmer det vad som
händer. Är det förutbestämt att man
ska dö kan man inte göra någonting
åt det. Alltså gör vi ingenting, resone
rar folket.
En dag är ingenting i Nicaragua.
Därför blir det ibland man.ana (imor
gon) och ingenting blir gjort på
veckor. För att öka tempot vägrar man
att gå innan man har blivit hjälpt, fått
ärendet ur världen, fått pengarna eller
varan.

Nyttig erfarenhet

Ett uttryck som myntats i affärsvärl
den är: Think global - act local. Den
vanligaste orsaken till missuppfatt
ningar är kulturkrockar och att man
uttrycker sig fel. Nyckeln till fram
gång är att behärska landets officiella
språk och att ta seden dit man kom
mer, agera lokalt.
Att studera eller arbeta utomlands
är en merit. Man blir internationell
och får ett annat perspektiv. Vill man
jobba utomlands är det ett tillflle att
lära käima sig själv i en främmande
miljö.
Jag tycker att det har varit lärorikt
och trevligt att vistas i Nicaragua, ett
vackert och äventyrligt land. Den
positiva erfarenheten är att man kla
rar av påfrestningar mycket bättre i
framtiden.

David Stalbe
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Nu är det slut

Ord lista för oinvigda
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Det ryktas att . . .

Vad jobbannonserna verkligen betyder

MAN E F T E R sina 10-15 år
har kommit igenom sin
utbildning kan det vara på
sin plats att söka jobb. För att folk inte
skall låta sig luras till första bästa
företag har Institutet för Kaosforsk
ning gjort en noggrann undersökning
och presenterar här den egentliga
betydelsen av platsannonsernas for
muleringar.
AR

"Du bör vara kreativ, ha god förmåga att
arbeta självständigt och i grupp, samt ha
goda kunskaper i muntlig och skriftlig
rapportering på svenska och engelska. "
= Utfyllnad för jobbannonser.
"Du får inte vara rädd för att ta i. "
= Du ska vara geodet.

"För att klara de utmaningar som ligger
framför oss söker vi ett antal medarbetare
inom olika teknikområden. Se det gärna
"Du är spindeln i nätet. "
= Alla kommer att dumpa sina pro som en unik chans att vara med och bygga
någonting från grunden. "
blem på dig.
= Vi har ingen aning om det här, så
vi
hoppas på dig.
"Du ska ha förmågan att hålla många
bollar i luften. "
"Vi söker en till två rutinerade samt
= Du ska kunna jonglera.
dokumenterat snabba och skickliga nume
"Du är starkt teaminriktad med god för riska dataregistrerare som kan rycka in
måga att samarbeta och arbeta självstän med kort varsel vid arbetstoppar.
= Vi söker en rakad apa som kan
digt. "
= Du ska agera länk mellan några skriva maskin.
kufar som vägrar tala med varandra
och ibland även med dig.
"Vi förväntar att du är beredd att resa
mycket jorden runt, ibland med kort var
" Vill du jobba för ett high-tech företag sel, på korta eller långa tjänsteresor. "
= Du är singel. Annars kommer du
som prioriterar kommunikationen mellan
bli det.
människor? "
= Vill du få en egen liten ruta i kon
Karl Eggberg
torslandskapet på Ericsson?
"Du bör tycka om att arbeta i en miljö
där förändringar är en del av vardagen. "
= Vi omstrukturerar ständigt, ärligt
talat läggs nog avdelningen ned /
"
snart.
"Vi bygger ett nytt system och
kan därför utgå från ett 'blankt
papper'. Vi kan själv skapa det
sätt vi vill arbeta på men givet
vis skall vi ta vara på erfarenhe
terna som finns. "
= För att behålla våra forskningsanslag måste vi spendera
pengar. Vad du gör med dom �
skiter vi i.
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"Du kan syssla med allt ifrån projektled
ning och teoretiskt systembygge till pro
grammering och praktiskt labbarbete. "
= Du finns inte.
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!1-BBs elevingenjörsprogram i Ludvika
Vi ger unga nyutexaminerade civilingenjörer (180 p) en

Från Ludvika levereras högteknologiska utrustningar

idealisk start i arbetslivet. Bli elev /trainee på ABB i

för elkraftöverföring över hela världen. Här finns resur

Ludvika!

ser och moderna laboratorier för avancerad forskning

Du får direkt känna på hetluften i en verkligt internatio

och utveckling. På ABB i Ludvika får ditt yrkesliv en

nell koncern. Modern teknik, avancerad FoU, stora pro

flygande start.

jekt och internationella affärer i hård konkurrens - det är

Nästa kurs startar i februari 1999. Sista ansökningsdag

ABB i Ludvika i ett nötskal. Du får chansen att prova

är 23 oktober 1998.

utmaningar inom områden som utveckling, konstruk
tion, produktion, marknadsföring, försäljning och infor
mationsteknik. Det blir spännande arbetsuppgifter di
rekt från start.
Elevingenjörsutbildningen på ABB i Ludvika består av
15 månaders utbildning där teori och praktik växlas. Du
har en fast anställning från första dagen. Förutom en
grundlig genomgång av ABB-koncerncn ingår kurser i
bl a marknadsföring, språk och presentationsteknik.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till
Ann-Katrine Andersson, telefon 0240-78 20 26 eller via e
post: ann-katrine. andersson@seass.mail.abb.com
Din ansökan med brev, meritförteckning och betygs
kopior skickar du till:
ABB Assist AB/ Personal
Box 708, 771 80 Ludvika
Märk kuvertet "Ingenjörer" .

Utbildningen avslutas med sex månaders praktik vid
något av ABBs bolag i Afrika, Asien, Australien, Europa,
Nord- eller Sydamerika.

ABB är en världsomspännande organisation som består av 1 000 företag i 140 länder. Totalt har ABB
över 215 000 anställda och en omsättning pd ca 35 miljarder dollar. I Sverige har ABB 26 000 anställda
och intäkter på över 40 miljarder kronor. ABB-koncernen är expansiv och framgångsrik - en idealisk
arbetsgivare för människor som strävar efter möjligheter till personlig utveckling.
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