-,--., 7-7 -.,,.-:,--,-, -;,-,,-,-:,

.; .; .; .;.; ???? .; ..; .;
????????????
. �??????????
????????
·.;.;.;.;..;.;.;.
. ?????
????
·.;-;,;
.; .;.;
.;.;
. .;.

?

-,-.,-,,-.,..,,
.;..;.;.;.;
?????
.;.;.;.;.;
.;.;..;..;.;.
.;..;.;.:,;
.; ;:, .;.;
.; .; .;.; .;
?????
.;.;..;..;.;
?????
.; .; .; .;.;.
?????
?????
?????
.;..;.;..;.;
:, .; .; .; .;
' .; .;.; .;
????
·.,

•' .... " .

emmsmnen

•

Språkbruk

•

INNEHÅLL

Från plingplongtaxi till mejl: Ska verkligen
slangord kunna nästla sig in i SAOL?

T

o M plingplongtaxi letat
sig in i SAOL? Som tur var
blev det inte så, det hade
ingen tillåtit. Vad händer nu?
För en tid sedan såg jag på ett tv-pro
gram som handlade om hur en ny
gren av nöjesindustrin började växa
fram. Nämligen anordnandet av
events. Företeelsen kan diskuteras ur
ett otal olika synvinklar men det var
inte det jag fäste mig vid. Utan...
Event? Är svenskan alldeles för trå
kig? Finns det inte tillräckligt många
ord? Visserligen har engelskan mer
nyanserade ord (men färre ord för
snö), men kan man inte helt enkelt
säga att man anordnar evenemang
eller skapa ett nytt svenskt ord? Jag är
inte emot låneord eller att ord från
andra språk införlivas i svenskan.
Vad skulle svenska språket vara utan
ord som chiffonje, stad, känga, polit
ruk? Det borde dock finnas begräns
ningar för hur abrupt man kan
anamma ord. Förvisso kan det i vissa
branscher vara nödvändigt på grund
av utbyte med utländska dit att
använda internationella uttryck. Men
det får väl ändå finnas gränser?
Visste ni att orden mejla, break,
cover och powerplay numera finns
med i SAOL? Vart är vi på väg?
ÄNK
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Något riktiga ord lyckas ta sig in i
SAOL också och inte bara "fusksven
ska". Vad sägs om konvergenskrav
och rumtid?
Nu menar jag inte att undertecknad
på något sätt är en expert på svenska
språket. Ville bara vädra min åsikt i
ämnet.
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För mer debatt om svenska språket!
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Roland Mattsson
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e93_uwa,
StefanWarnqvist
e92_stw,
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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
välkommen 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 e-post till oss och
berätta vad filen heter.
Skicka gärna med instruktioner 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 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

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!
Marielle Mähl
Che99
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SNO ord

Ett ord från SNO
Större andel föreläsningar i högre takt, med reducerad lärarskara.
Gå på studienämndsmöte onsdag 5 maj, 16.15 i Tolvan.

N

u

NÄRMAR SIG det sista
studienämndsmötet för ter
minen, onsdag 5 maj 16.15 i
Tolvan, och på det ska flera funktionärer väljas. Bland dessa är TRIIS:ar studeranderepresentanter i institu
tionsstyrelser, IS-nissor(ar) - som
bistår TRIIS:arna i dess arbete, nya
kockar och ElViS(p) - ESN:s hemside
ansvarig.
Hör av dig till <sno@e.kth.se> om
du är intresserad och vill veta mer.
För information om funktionärspos
terna och vad de gör, så kolla in ESN:s
hemsida:
<http:/ /www.e.kth.se/ esn>.

ningar, även för årskurs l. Repeti
tionskurserna på sommaren kan inte
anordnas och ett tiotal lärare kommer
att få sluta på KTH efter många års
erfarenhet. Nu kommer vi studenter
möta en undervisningen, som levere
ras i en ännu högre takt, vars teore
tiska innehåll inte ges tillfälle att
smälta och där möjligheterna till per
sonlig kontakt med lärare är kraftigt
reducerad. I en tid då samhället skri
ker efter teknik I matematik kompe
tens, kan man ju fråga sig hur KTH
tänkt sig detta? Lärarna vid matema
tikinstitutionen har skickat ett brev
till rektor och KTH:s styrelse och
påpekat detta allvarliga problem. Vi
väntar med spänning hur de svarar.

Ekonomiska åtstramningar

Matematikundervisningen
har
drabbats hårt av åtstramningar.
Undervisningen läsåret 99 I 00 har
planerats till stor del, och kommer till
stor del bedrivas i form av föreläs-

Patrick Strang
Studienämndsordförande

Västerås!
Elektrosektionen i Västerås har skaffat sig en ny styrelse
och ett gäng nya funktionärer:

Styrelse

Skriv till alla i styrelsen:
vivet@mds.mdh.se
Ordförande, Jon Ericsson:
jen98051@student.mdh.se
Vice Ordförande, Stefan Tollbäck:
stk98001@student.mdh.se
Kassör, Erik Gohde:
ege98002@student.mdh.se
Sekreterare, Andreas Ragnerstam:
arm98006@student.mdh.se
Tradare, Erik Wallin:
evn98004@student.mdh.se
Husmus, Jenny Tunler:
jtr98003@student.mdh.se
P.P.O, Daniel Aarno:
dao98001@student.mdh.se
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Funktionärer

SNO, Amos Hedberg:
cel97ahg@ima.mdh.se
SNO, Norbert Ogonow ski:
noi98001@student.mdh.se
Öfvrig, Helena Gustafsson:
hgn98013@student.mdh.se
Revisor, Henrik Holdt:
cel98hht@mds.mdh.se
Revisor, Thomas Wincent:
tvt98002@student.mdh.se
Bokmal, Erik Flygare:
efe98001@student.mdh.se
Cyber, Peter Svahn:
cel98psn@mds.mdh.se
Cyber, Daniel Nihlen:
dnn98007@student.mdh.se
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Missa inte!

Premiär
Måndagen den 17:e maj
på Södran
Du kan även gå den 18:e och 19:e maj

Låt inte tillfället gå dig ur händerna, håll utkik, biljettsläpp inom kort.

� ;...Y

elogen
1

samarbete med

Telia

Elektronik i Norden

(huvudsponsor)

(branschsponsor)
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Runda bollar

T

EM i innebandy, ordnat av ELIN, gick av stapeln söndagen den sista februari.
andra rykte in. Efter rafflande mat
cher, som uppvisade hyfsat god spe
larstil, var det då dags för finalen.
De två lag som lyckats ta sig dit, om

innan hade
varit Effekt-fest, så vad det en
god uppslutning, även om vissa
inte såg helt vakna ut samt sågs spela
med solbrillor. Totalt 14 lag var
anmälda: Fråga inte oss, B-song 98,
The Viagarastinna boys, Maple-lea
ves, Nummer 23, DKS, Väsbys far
mare, Josefin, Erkkis drängar, LVU,
Lavineffekt, ELIN?, Babes 'R Us, och
ROTS ATT DET DAGEN

Ju fler. ..soppa ...

"F.F.T.T.G".
Tack och lov var det denna gång,
till skillnad från volleybollturneringen, lite lättare att förstå spelsche
mat. Det kom dock en del mutter om
ändrade regler sedan tidigare år då
man inte var tvungen eller fick bonus
för att ha minst en tjej på plan.

Le vinnare!

Läs på t-shirten så förstår ni!

jag inte minns fel, var Babes 'R Us och
Josefin. Utgången av denna match
blev att Babes 'R Us tog hem segern.
Grattis.

In action!

Vill han verkligen ha sin klubba
mellan OKS-killens ben?
Tack för ett välordnat arrangemang
ELIN.

För många matcher med för få
spelare gör t o m oss trötta ...
Spelet kom igång någorlunda i tid.
Dock var det tyvärr inte alla lagen
som ställde upp med en domare då de
skulle, men det löste sig tack vare att

Uffe och Jonas
Foto: Rickard
Lets Rock!

9

]I
I
I
I

:

Allvarligt talat

i Stor liten flicka
I
I

Alla går vi igenom våra prövningar. Det man kan göra är att ta lärdom och gå vidare. Vissa saker är
roligare att ta lärdom av än andra. Dock ingår allt i livets bitvis hårda skola.

H

ÄROMVECKAN LÄSTE jag i
Svenska Dagbladet ord
från en erkänd kollega till
mig. Dock gör jag på intet sätt
anspråk på att vara någon talang
inom detta område. Jag skriver tills
någon hindrar mig eller på annat vis
klargör att jag ej är lämplig. Så enkelt
är det. Åter till pudelns kärna, eller i
alla fall pudeln. Kärnan kommer
senare.
Denna kollega berättade om pro
blemen som ligger i att skriva om sig
själv. Frågan om man ska leva tryggt
och skriva rent generellt eller om man
ska träda ut på osäker mark och blotta
bitar ur ens inre. Jag antar att det hela
beror på om läsaren överhuvudtaget
är intresserad av att höra diverse små
historier ur undertecknads liv.
I och för sig kan jag säga att jag fak
tiskt redan beträtt detta minerade fält
av personliga utsagor. I min korta
karriär har jag - än så länge helt
ostraffat - berättat om snöbollskrig,
varelser från yttre rymden samt varel
ser i mitt kök och allt detta i högsta
grad förknippat med mig som person
och mitt händelse(lösa)rika liv. Det
finns dock en sak att säga om de tidi
gare kåserierna. De har alla skrivits
med ett småleende lurande någon
stans och en lätt ironisk ton. Man är
säker när man anlägger en humoris
tisk klang. Då befinner man sig på
säkert avstånd från sankmarker och
farliga områden av kvicksand. Men
vem vill leva livet säkert?
Alltså ger jag mig ut på okänt terri
torium. Tänkte berätta en liten histo
ria. Den involverar en liten flicka och
kan kanske tyckas ganska ointressant
men jag lovar att det finns något att
lära här. Den lilla flickan var bara sju
år och skulle börja i första klass. Innan
hade hon gått i lekskola men inget
dagis. Uppvuxen i mammas och pap
pas trygga famnar var hon negativ till
att lämna hemmets skyddande väg
gar. Visst, hon var även självaste defi-
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nitionen på blyg och mammig. Med
en lillebror som precis hade anlänt till
världen var hon kanske inte så bra
utrustad mot världen utanför. Vad vet
jag? I klassen fanns det sju flickor och
resten var pojkar. Det ironiska i denna
lilla saga är att den lilla flickan i sin
ovetskap kände att hon behövde vara
på sin vakt mot, ja, främst pojkarna.
Så fel det kan bli.

Bättre att vara glad än ledsen.
En av flickorna i klassen visade sig
vara en given ledare (då) med domi
nans, list och ondska som sina främ
sta verktyg. Hon samlade de andra
omkring sig likt får kring en herde.
Den lilla flickan hade nog också
inordnat sig i hierarkin om det inte
hade varit för det olyckliga faktum att
hon själv hade blivit utsedd till hack
kyckling. Som en hyena kan lukta sig
till ett enkelt byte hade ledaren sniffat
upp den lilla flickan som var så
extremt lättåtkomlig och sårbar.
En uttalad anledning till utfrysning
och ondska var att den lilla flickan
hade för fina kläder. En anledning så
god som någon. Alltså fann sig den
lilla flickan plötsligt stå utanför den
lilla grupp av människor som hon

sökte sig till på dagarna. Det hände
att hon stod ensam på rasterna och
grät. Hon ville helst av allt gå hem till
mamma men det vore att ge upp och
någonstans var hon en liten kämpe.
De vuxna pratade sinsemellan men
det blev inte mycket bättre. De levde
inte i den vardag som den lilla flickan
gjorde. När flickan skulle börja i fyran
kom hon in i en musikklass och
behövde inte längre gå med sina plå
goandar. Hon fick nya och riktiga
vänner. Hennes nya bästa kompis
lärde henne dessutom ett och annat
om att ge igen. Varför man nu måste
lära sig det?
Idag är jag en stor liten flicka. Mina
försvarsmurar är kanske inte så höga
men mitt försvar är garanterat mer
sofistikerat än det var då. Förutom
det så har man sitt eget sociala nät
verk som det så fint heter med vänner
runtomkring som kan ställa upp för
en när det behövs. Idag behöver jag
inte ta några elakheter av någon men
så har jag ju också sökt mig till mer
civiliserade miljöer. Jag tror inte att
jag tog någon större skada av den här
tiden. Kanske har jag fel. Kanske är
det därför som jag ibland är överkäns
lig mot kommentarer riktade mot min
person.
Den gången för länge sen gick all
ting rakt in i hjärtat. Inte underligt att
en del sitter kvar. Barn kan vara
grymma. Så varför har jag nu berättat
det här? Terapi kanske. Ni får ta
denna lilla historia och göra vad ni
vill med. Alla bär vi våra kors. Stora
som små. Det sägs att man blir star
kare av att genomleva svåra saker. Jag
vet inte. Jag skulle gärna vara utan
den här erfarenheten. Någonstans här
inne står en liten flicka ensam på en
skolgård och undrar varför världen är
så grym. Jag har inget svar. Har ni?

Alexandra
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streck i debatten!
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Så har då februari-SM varit (sedan ett tag tillbaka). Det blev
ju ganska utdraget som alla som var där kanske minns.
Det hela började med väntan medan
PR och styret förberedde sig för det
hela under det att "Ein, zwei Polizei,
drei... " o s v strömmade ut ur högta
larna.
Så förklarades äntligen SM:et för
öppnat. Formalia genomgicks och
följdes enligt föredragningslistan.
Sture redogjorde för miljöenkäten,
följt av PR:s klubbis som meddelade
att prishöjningar kommer pga sektio
nens beslut om att PR skall gå med en
vinst på 10.000:-. (Ungefärligt citat)
"Ni beslutade om att ni skall få
pengar från oss, då vi inte har några
inkomstkällor mer än er kommer
dessa pengar att tas från er". Så små
ningom bidde det Elogens tur och de
informerade genom Directriesen
Maria Torpo om att det är premiär
den 17:e maj. Directriesen följdes av
revisorerna som bad alla att sköta sin
bokföring samt inkomma med bok
slut senast ett halvår efter avslutat
verksamhetsår.

Och jag som trodde att det var
streck i debatten.
Den rutiga lampan hades totalt
glömts bort. Förslag på vad den
skulle betyda kom in: "Styret 98
rules", " Nästa SM är en tisdag", "Jul-

afton är en fredag", "Ordförande ska
strippa på scen" samt "Heja Flodis".
Efter en snabb omröstning vann
bidraget "Julafton är en fredag". Här
kom så ännu en ordningsfråga upp:
Ordförandes gurgel. Han klarade
endast fem gurgel, varefter han sa att
nästa gång skall den vara mindre.

utrymmet att jag kan återge allt som
debatterades. Motioner i rubrikform:
Motion angående studieresans verk
samhetsår Motion angående Konglig
Elektrosektionens gamla fana. Motion
angående Moby Dick. Motion angå
ende val av årets lärare.
Efter de två första motionerna
dyker så dyker Maya Sufan, Elo(r),
upp
tillsammans
med
Martin
Sigurdsson och bjuder sektionsmötet
på en ubåt i jämnställdhetens tecken,
d v s ordföranden sjunger och alla vi
andra gurglar.Här kan sägas att vårt
gurgel, bäsk, med all säkerhet var
mycket godare än vår ordförandes.
Efter gurglandet var det dags för
lite mat varefter motionerandet och
debatterna fortsatte. Så över till lite
val. Ny Moby Dick: Björn Carlsson,
valberedningen: Patrik Dahlen, e97,
och Carl Björklund, e98.

Årets kamrat (psykopat?)
Vår ÖSK, Klas Johansson informe
rade om att det i år kommer att bli
stadsvandring. Detta tack vare vår
nuvarande Kårordförande
Folke
Anger samt vår nye rektor Anders
Flodström.
Ordförande tillägger till punkt 2.1
att han och Medicinska föreningens
ordförande har undertecknat ett vän
skapsförbund. Med detta kommer
minst en gemensam fest per år samt
utökat samarbete.
Ulf Hedhammar, sektionsgeneral
för Quarnevalen, meddelar allt som
behöver vetas om Quarnelvalen som
går av stapeln den 15:e maj. Därefter
kom Håkan Löfgren som är samman
kallande i kårens valberedningoch
meddelade att det är dags att nomi
nera personer till kårvalet.
Sedan avverkades bordlagda stad
gefrågor som bordlades eller klubba
des igenom. Vad nytt på ett SM?
Därefter följde motioner och debatt
kring motionerna. Tyvärr begränsar

Stjärnhimlen lockar de gurglande.
Därefter kom så valet av årets lärare
som vanns av Ulf Ringström, fysik
kungen. Under det att detta meddela
des räknades rösterna samman för val
av årets kamrat som vanns av under
tecknad, Uffe Kalla.

Uffarnas år

Av detta kan det bara konstateras
att 1999 är Uffarnas år: Ulf Wallentin
är Fan & Rått, Ulf Ringström blev
årets lärare, jag själv blev årets kamrat
samt att Ulf Hedhammar är sektions
general.

Uffe Kalla
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Elektromästerskapen - EM
DART = TRÅKIGT?
FLIPPER & HOCKEYSPEL

PESTm

Håller du INTE med? ! !

28:e april går elektomästerskapen i flipper, dart och hockeyspel av stapeln och det är
meningen att just Du ska vara med och tävla!
Försvara din nOllegrupp och ta några välförtjänta segrar. Tävlingarna kommer vara i tolvan
och Du kommer att kunna inmundiga diverse drycker. För att kvällen ska bli så trevlig som
möjligt behöver vi många deltagare.

Vågar vinnarna i innebandyturneringen komma och ställa upp i hockeyspel?

Det är där Du kommer in i bilden, det är Du som kan vinna (!), förlora (?) och ha trevligt till
sammans med övriga sektionsmedlemmar. Det börjar ju lida mot varmare tider, isen smälter
och det blir svårt att spela "riktig" hockey. Elin och Elektro Flyers önskar alla som kommer
lycka till och hoppas på stor uppslutning ...

ELIN och Elektro Flyers i samarbete!
Saknas information?
Kontakta Jonas Linden via epost: e96_jol@e.kth.se

28:e april kl 1 7.30 i TOLVAN
EM i dart, flipper och hockeyspel
Koin i tid!
12
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i Tolvan 19 mars bjöd på sex band av ,

�
varierande musikstil och ljudstyrka. Fotc;gr-afen, som mis_slyckades med
att lösa uppgiften beträffande lju intensitetens variation k_ring en
högtalare på vågtentamen ställde sig närma�e än vad som var hälsosamt.
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M E R V Ä L K Ä N D A ban
den återfann vi Elmehed Alls
tars
(härstammande
från
Musique -97) och SpaceCube
(Musique -98.) Iran Maiden lik§:: §
U
nade
också väldigt mycket en
§ §
� � � delmängd av PR. Munthra
� � � Manthra överraskade med en
·x- ,:·
behagligt låg volym. Dödtiden
"' Cl!
,.... ,....
mellan banden hade minskat
LAND DE
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betydligt sedan förra året. Alla var
glada och njöt av klassiker som
"Tommy tycker om mig."

Fredrik A.
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15 år,' Västeråssekti onen!!

Ah, Vasteras !
O

11

0

Det finns individer här på Teknis som inte har en susning om vem A. J. Thor är.
Som aldrig har lärt sig Scheme, men som kan sjunga refrängen i polska visor och
inte hittar i innerstan'. Nej, inte städerskorna. Västeråsarna!.

O

H A R varit på gas
que igen. Om nu någon
enstaka person skulle ha
missat det, så är Elektrosektionen i
Västerås numera 1 5 år gammal.
Någon enda, extremt okunnig, indi
vid kanske undrar vad detta har att
göra med KTH i allmänhet och Elek
tro i synnerhet. JO, FÖRSTÅR NI...
Har man riktigt extremt stor tur vid
intagningen kan man få gå de två för
sta åren på Mälardalens Högskola i
Västerås, med allt vad det för med sig
av ABB, Gurkagasquer, och polska
visor.
Detta förträffliga system har nu
bestått i 1 5 långa år, vilket givetvis
måste firas. På grund av såväl Väster
åssektionens aktningsvärda ålder som
händelsens historiska signifikans
tycker jag inte att vanlig journalistisk
jargong riktigt räcker till. Därför vill
jag att ni tänker er att nedanstående
rader läses av speakern i SFs gamla
svartvita journalfilmer. /JS
"De skinande blanka bussarna står
uppställda i långa rader, redo att föra
de enorma härskarorna av festhung
riga teknologer till aftonens tillställ
ning. Och nu ser vi, hur Osquar och
Osqulda hurtigt kommer skuttande
hand i hand för att kivas om fönster
platserna. Och nu bär det iväg, till
Globen och den stundande kricket
matchen mellan Durban och Toronto.
Men vänta lite, ser vi inte något som
rör sig där längst uppe på Osquars
backe? Jo, se här kommer Elektrobus
sen rullande, dragen av den trogna
shetlandsponnyn Brunte. Och genom
de tonade rutorna kan nätt och jämt
urskiljas en handfull Hjältar, som

14

SQUAR

utan tanke på personlig vinning har
försakat kvällens kricketmatch för att
hålla sektionens fana högt i Västerås.
Det är rätta takter! Och nu bär det av! !
Brunte börjar få upp farten i nedförs
backen, och Elektrobussen rullar allt
snabbare mot mig. Menhallå där!
Borde de inte svänga snart?..."
-De gamla SF-rösterna är oefter
härmliga, brukar det sägas. Och efter
som vår råkade bli överkörd av såväl
en skenande minibuss som en ske
nande häst så får vi återgå till normal
berättarröst. Men ändock.
När Elektrobussen kom fram till
Västerås anslöt ytterligare ett fåtal
Hjältar, och det bar av till Västerås
sektionens lokal; "Elvan", belägen i
Mälardalens kårhus "Glada Gåsen"
(fråga inte...) Där vankades det öl, och
vi som är ex-västeråsare fick chansen
att återse gamla vänner. Sedan gick vi
ner till Kårhusets sittningslokal, där
vi åt en stadig middag och drack upp
hela kårens förråd av både bäsk och
punsch. (Allvarligt, alltså! Det tog
verkligen slut. När ABBs representant
försökte bjuda oss på varsin punsch
gick sista droppen åt, och vissa fick
dricka Bailey' s till kaffet...)
Tal hölls av diverse dignitärer, och
naturligtvis sjöng Max Sikorski en
Polsk Visa. Dessutom överlämnade
Styret en present till Västeråssektio
nen. (Vad det var? Ja visst ja, vissa
stannade ju i Stockholm. Fnys!)
Ingen är ju felfri, och speciellt inte
Mälardalens Studentkår. Framåt kväl
len dök det upp några Vanliga Män
niskor (Bah!) och trodde att de skulle
vara välkomna på eftersläpp. Herre
gud...

Så vi Teknologer bröt upp och
begav oss till Konrads, en krog som
tidigare var kårhus. (Där, bör tilläg
gas, ett visst NOllespex utfördes ' 95...)
Det var dock ingen stor förbättring.
Där fanns FJORTISFLICKOR som
gjorde sig LUSTIGA över OSQUARS
SCHMECK! !
Efter detta bryska möte med pöbeln
skyndade vi oss att annektera ett av
de inre rummen, där vi satt och tog
igen oss genom att prata och dricka
öl. Men allt eftersom tiden gick bör
jade stämningen bli tryckt. Plötsligt
sade Reijo Palola, ABB-representan
ten, de förlösande orden: "Vi går upp
till Sky Bar och dricker öl! Jag bjuder."
Sagt och gjort. Sky Bar befinner sig
på tjugonågonde våningen av Skra
pan, Västerås eget Kaknästorn, och är
ett Trevligt Ställe. Där dracks det öl
tills personalen tände lyset och bör
jade göra funktionsprov på sina eld
kastare. I det läget gav en stor del upp
och gick hem, men den Inre Kretsen
vägrade helt enkelt att ge sig. Efter
lönlösa försök att komma in på "ABB
Forum" för att gama mackor, kaffe,
blyertspennor, ölöppnare och andra
ABB-specialiteter gav till och med vi
upp. Vissa hade släktingar i Västerås
att krascha hos (puh), men andra fick
åka upp till Stockholm igen. Eller helt
enkelt ta vad som stod till buds,
såsom parkbänkar, portuppgångar,
fylleceller, m.m.
Kort sagt var det en riktigt trevlig
liten gasque, och till alla er som inte
gick (och det var många) har jag bara
en sak att säga: "Kricket! Bah!"

Johan Sj
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När snön blåser i ansiktet och busstrejken pågdr för fullt,
vad passar då bättre än en tropisk fest?

S

OCH
G J O R T . PR och
kemis klubbmästeri slog sina
kloka huvuden ihop och nar
rande en sådan.
AGT

Första anhalten

Det hela började med fördrink i kemis
källare. Det var något grönt och slis
kigt som slank ner samtidigt som gäs
terna granskade varandras utstyrsel,
vem hade den hemskaset hawaii
skjortan? När alla drinkar slunkit ner

Blöt fest. . .
var det dags att ta sig en trappa upp
där middagen väntade.

och för en del en ganska vinglig pro
menad dit men de flesta lyckades till
slut komma fram. Väl på plats byttes
hawaiiskjortorna ut mot badkläder
och plaskandet kunde börja. De bjöds
på de mest hisnande framföranden i
magplaskets ädla konst, både från
kant och trampolin. Men allt skoj tar
slut, och ingen vill väl riskera att bli
alltför ren så vi vinglade gladeligen
tillbaka till efterköret i 12:an.

Stopp två

Kemis motsvarighet till frekvensnor
mal heter kantor. Kantorn tar inte ton
förrän ett gäng glada middagsgäster
vrålat tempo, det tog ett tag för oss
förvirrade elektriker att förstå så
sådär jättemycket sjungande blev det
inte. Men vad gjorde det, det framför
des ju istället flera gyckel. Först upp
var Musikaliska direktoriet med två
sånger, musikaliska direktoriet det är
de som, enligt de själva," sjunger,
spexar och helt enkelt är coolast på
kemi". Efter dem uppträdde en något
rakt fram- mot GIH!
reducerad skara av Elogens skådespe---------------- largrupp, med en sång om tropiker
och fest i 12:an. Sist men inte minst
...Hört under kvällen...
uppträdde även kemis klubbmästeri

"Bara
kemiflickor på
madrass! "
/manlig elektriker i badet

1
l

min

"Har hört att den här festen mark
nadsförs som en kopplerifest på
elektro, det stämmer va ? "
/observant kemistpojke

Tropical feeling. .

"Ni vet att det är typ tradition att med en liten visa innan middagen
tjejerna följer med in i killarnas ansågs avklarad.
bastu va ? "
Nästan framme
/traditionsfylld elektriker

Efter det var det hög tid att traska
bort
till GIH-badet. Det var en lång
---------------

Tillbakalutad i laidbackbar

Slutdestinationen

Där hade det slagits på stort, det
fanns inte mindre än två barer. den
stora vanliga, och så lite i skymundan
i ena hörnet, laidback bar. Vad som
egentligen hände där vet underteck
nad ingenting om, men de som kom
ut från baren såg minst sagt lyckliga
ut så det kan nog räknas som succe.
Sedan var det ju problemet med natt
bussarna som inte gick... Men pro
blem är till för att lösas och om
nattbussarna inte behagar gå så får
man helt enkelt åka taxi eller vänta på
första tunnelbanan, för ingen vill väl
gå hem tidigt från en så trevlig fest
som effekt?

Text: Camilla
Bild: Rickard
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UrVALet är k lart

Presentationsfesten
Så var det då äntligen dags.

D

en 19:e april skulle allt avslö
jas. Vilka lyckliga högsko
lestudenter som under ett
par, förhoppningsvis soliga, veckor
under våren får bygga och framföra
sina ekipage i Quarnevalen. Det var
också kvällen då samma människor
skulle få reda på att: Du har ett gäng
tidningar att sälja. Lite blandade
känslor inblandade i presentationen
alltså. Presentationen var förlagd till
Universitetets allhus. Var ligger det,
var åtminstone min första tanke, men
med lite vägbeskrivningar och all
mänt följande av strömmen hittade vi
dit utan större problem.

i
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Presentationen var utsatt att starta
20:08 och det gjorde den nästan. När
konfrencieren, Urban Larsson, änt
rade scenen lägrade sig sorlet bland
de knappt tusen samlade studenterna
långsamt.

scen, att politiska vitsar och växlar är
helt fel på ett studentevenemang. Ris
ken för burop är klart överhängande.
Det var inte bara ekipagen som pre
senterades under kvällen. Vi fick även
veta namnen på kandidaterna till den
hedervärda titeln Q-prinsessa. Q
prinsessan kommer koras under hög
tidliga former i ett tornerspel den 12:e
maj.
Det var kändisvarning utfärdad
redan innan och den varningen
stämde väl. Vi fick se kända ansikten
både på scen och inspelade i presenta
tionsinslag på storbild. Bland de som
var fysiskt närvarande drog häst
hoppningsgurun Anders Gernandt
och Aktuellts Mats Hådell ner mest
jubel. Det syntes att Anders Gernandt
stormtrivdes, och fick reda på vad
begreppet omstart innebär när ekipa
get "Raggande Romare" kommente
rades med "många ·R· där". Tyvärr
kunde inte Refaat El Sayed komma
den här gången heller, men hans
bror(?), Arne El Sayed, ställde upp.
På video fick vi se bl.a Martin
Timell i bästa byggtagen och Hans
Villius som gav oss ett "historiskt"
perspektiv på Quarnevalen. Vi fick
även återknyta bekantskapen med
Anders Eriksson ur galenskaparna,
som i sin väl insutta fåtölj gav oss sina

i
I I
I I
I
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Även ett annat pris delades ut, säm
sta tekniska lösning som gick till ett
maskinekipage med motiveringen att
de ignorerat allt vad modern fysik
och termodynamik heter. Ekipaget
skulle vara en evighetsmaskin.
Alla närvarande blev inte antagna
till tåget, men det var inte alla refuse
rade som blev ledsna för det. Vad
skönt, nu slipper jag sälja Brux, hör
des faktiskt nämnas efter presentatio
nen.
När priset var utdelat, alla ekipage
och kandidater presenterade och vi
antagna redan börjat kränga Brux så
tog ett liveband tag i scenen och spe
lade covers till dansande och sjung
ade studenter ända tills skivspelaren
övertog högtalarna...

Text: Rickard

I I
I i
I i
I

13 ekipage.
Under kvällen fick vi lära oss, til
sammans med Gudrun Schyman på

I
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I
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Foto: Rickard & Magnus
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Högtry ck med Quarnevalen!

Vårens roligaste jippo!
Våren närmar sig med stormsteg och med värmen kommer också Quarnevalen!

Q

studenter.

ÄR
nordens
största endags-arrange
mang och anordnas av
och för alla Stockholms-

UARNEVALEN

En vinnare i FestiValen!
Filosofin bakom Quarnevalen, är
att alla Stockholms studenter ska få
möjlighet att göra något roligt tillsam
mans, utanför sin egen skolas väggar.
Quarnevalen vill dessutom visa
stockholmarna att Stockholm faktiskt
är Sveriges största studentstad och att
det är en levande sådan. Samtidigt
som Quarnevalen ger möjlighet för
alla studenter att umgås en vecka
under festliga former, är det också en
otroligt rolig underhållning för stock-

En av många stjärnor som vill synas
på Quarnevalstillställningar!

20

holmarna.Du har fortfarande chansen
att vara med!
Som student kan man vara med i
Quarnevalen på flera olika sätt. Först
och främst genom att bygga, men
möjligheterna att delta är fler än så.
Det finns olika ansvarsområden inom
Quarnevalen, t.ex. fest, spiq, qupol
mfl. Till dessa kan man söka om man
vill jobba under själva Q-veckan.
Dom som inte känner för att bygga ett Skorna ÄR guldfärgade, du ser det
ekipage eller vara med i en av Quar- bara inte. . .
Som byggare måste man sälja
BRUXanvisningen för att få vara med
och bygga. Detta därför att det är
BRUXanvisningen som finansierar
hela Quarnevalen, som för övrigt är
en helt ideell verksamhet. Intäkterna
från BRUX går till att införskaffa
byggmaterial till alla ekipagen, vilket
kan vara allt från gamla bilar till tyg.
Dessutom finansierar den större delen
av slutfesten, som är en fest för alla
Tjejerna blir som toqiga.
Quarnevalsdeltagarna,
dvs. ca. 2000
nevalsgrupperna, lämnas självklart
glada
studenter!
inte heller att driva vind för våg på

campus, utan de bereds också en
massa skojsigheter. Det kommer bl.a.
att finnas öltält på Sing-Sing gården
vilka har öppet varje kväll. Där kom
mer det att vara kändisar som spelar,
olika jippon och massor av billig öl
förstås. Det kommer också att pågå
SM (StockholmsMästerskap) i FÄST
och den tolfte kommer Quarnevals
princessan att utses under ridderliga
former på Ryttarstadion.
Har man dessutom sålt BRUX har
man det lite extra förspänt. Då får
man nämligen både gå på den legen
dariska slutfesten och vistas på bygg
till
Inträde
platsområdet.
byggplatsområdet får man också om
man har inhandlat ett exemplar av
BRUXen. BRUXanvisningen är Quar
nevalens egen tidning, en humor-tid
ning där skämt varvas med fyndiga
annonser, som innehåller all informa
tion en åskådare behöver för att
kunna njuta av Quarnevalståget.

Roligt värre!
Quarnevalen är dock så mycket,
mycket mer än bara tåget och slutfes
ten. Under våren har det redan anord
nats en MelodifestiVal och en
PresentationsFEST. Under Q-veckan
kommer det att vara fullt med olika
jippon på byggplatsen och festlighe
terna kommer att fortsätta på kväl
larna i öltältet. Så passa på att ta del
av det absolut roligaste och största
som händer i Stockholm!

Q. Arne Valen
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Dennyainformationstekniken II: din länk till papperstidningarna...

U

niverums minsta tänkbara
livsform är bara 200 nano
meter. Detta har USAs
vetenskapsakademi räknat ut, hävdar Metro. Huruvida den är 200 nm
lång eller runt magen framgår inte.
Eller om den bits. Dock slipper man
förmodligen köpa en loppkrage till
den...

Tamagochin piper på sista versen.
Enligt Ny Teknik sitter leksaksföreta
get Bandai på ett jättelikt, osålt lager
av de små kräken. Situationen är så
illa att VDn har hoppat av. Tama
gochin har funnits i var mans ficka
sedan '96, men är nu död som en sill.
Återstår att bli av med de små plast
monstren. Kamikazegochi?

AJ. T hor har fått en ny ide. Enligt
Ny Teknik har denne uppmärksam
mat att "kilo" betyder 1000, och inte
1024, vilket vissa datavetare tycks tro
(som i kilobyte, då).
Att sedan kilo i kilobit/ sekund
verkligen betyder 1000 gör ju inte
saken bättre. Följaktligen har en stan
dard för "prefix för binära multiplar"
lagts fram. Håll ögonen öppna för
prefixen "kibi" (kilobinär), "mebi"
(megabinär) och "gibi" (gigabinär)
framtiden.
Campus Teknik har kommit på att
en poäng från KTH är svårare att
lägga vantarna på än en poäng från,
t.ex, Universitetets teologiutbildning.
Teknologer jobbar ju i genomsnitt 40

timmar i veckan, medan teologerna
kommer undan medendast 27 timmar
per vecka. Trots detta faktum är dessa
två "arbetsveckor" värda i runda
puckar en poäng hos CSN. Att teolo
gen dessutom har tid att extraknäcka
för att dryga ut sitt magra studielån är
en annan sak. En fördel är att vi hin
ner vänja oss vid "en hederlig arbets
vecka", och kan skaffa oss den
diciplin som behövs ute på arbets
marknaden.

Johan Sj
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Utri k i ska

Nyttiga fraser
Här kommer lite fraser till er som
ska ut och frotteras internationellt!

1 Do you shark?
(Hajar du?)

8 Look you not if!
(Se dig inte om!)

15 We are out on a field and field!
(Vi är ute på en åker o åker!)

2 No but hallo, I feel again you!
(Nej men hejsan, jag känner igen
dig!)

9 Is it overheadtaken possible?
(Är det överhuvudtaget möjligt?)

16 Beat yourself down!
(Slå dig ned!)

10 I have never heard on husband!
(Jag har aldrig hört på maken!)

17 I give seventeen in that!
(Det ger jag sjutton i!)

4 Would you have coffee on the
food?
(Vill du ha kaffe på maten?)

11 How stands it to? It's banging and
w alking!
(Hur står det till? Det knallar och
går!)

18 How much am I guilty?
(Hur mycket är jag skyldig?)

5 How plenty is the bell?
(Hur mycket är klockan?)

12 Listen to the pink-yard-radio!
(Lyssna på skärgårdsradion!)

6 Are you pig and cry today?
(Är du pigg och kry idag?)

13 To jump into a crazy barrel.
(Att hoppa i galen tunna)

7 Shoot around yourself!
(Sköt om dig!)

1 4 Where took the road the road?
(Vart tog vägen vägen?)

3 Oops, my heavy coin!
(Oj, min tunga slant!)

19 Take yourself in the fire!
(Ta dig i brasan)
20 How' s the lay?
(Hur är läget?)

EuroEng l ish
An upcoming standard.
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E u R O P EA N U NI O N com
missioners have announced
that agreement has been
reached to adopt English as the preferred language for European com
munications, rather than German,
which w as the other possibility.
As part of the negotiations, Her
Majesty's Government conceded that
English spelling had some room for
improvement and has accepted a five
year phased plan for what w ill be
known as EuroEnglish (Euro for
short).
In the first year, "s" will be used
instead of the soft "c". Sertainly, sivil
servants will resieve this news with

1
l
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joy. Also, the hard "c" will be replaced
with "k." Not only w ill this klear up
konfusion, but typew riters kan have
one less letter.
T here will be growing publik ent
husiasm in the sekond year, w hen the
troublesome "ph" will be replaced by
"f". This will make words like"foto
graf" 20 per sent shorter.
In the third year, publik akseptanse
of the new spelling kan be expekted.
To reach the stage where more kom
plikated changes are possible.
Governments will enkourage the rem
oval of double letters, which have
always ben a deterent to akurate spe
ling. Also, al wil agre that the horible

mes of silent "e"s in the languag is
disgrasful, and they w ould go.
By the fourth year, peopl wil be
reseptiv to steps such as replasing
"th" by "z" and "W" by "V".
During ze fifz year, ze unesesary
"o" kan be dropd from vords kontain
ing "ou", and similar changes vud of
kors; be aplid to ozer kombinations of
leters. After zis fifz yer, ve vil hav a
reli sensibl riten styl. Zer vil b no mor
trubls or difikultis and evrivun vil
find it ezi tu understand ech ozer.

Ze drem vil finali kum tru!
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Euroavia Design Workshop 1 999
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Skulle du kunna tänka dig att tillbringa ett par sommarveckor i England, gratis?
Vill du vara med och utveckla 2000-talets skolflygplan?
Är British Aerospace ett företag som intresserar dig?

D

Å

KANSKE
Euroavias
Design Workshop (DeWo)
är något för dig!
Euroavia
(European
Association of Aerospace Students)
arrangerar årligen en "workshop" i
samarbete med något större flygtek
niskt företag. Syftet är att samman
föra teknikstuderande från flera olika
länder och genomföra ett projekt
inom rymd- eller flygteknik, med
vägledning av yrkesverksamma
ingenjörer. Temat för i år är "Design
of a future trainer concept". Mer kon
kret innebär det en förstudie till ett
framtida system för pilotutbildning,
inkluderande allt från utvärderings-

senast den 16:e april. De 25 studenter
som skrivit de bästa uppsatserna
kommer sedan att inbjudas till British
Aerospace Engineering och DeWo 99
som äger rum under tiden 25 I 7 till
15 I 8. Inga avgifter tas ut utöver resan
till England.
Om du är intresserad av att delta i
DeWo 99, hör av dig till Euroavia
Stockholm:
euroavia@t.kth.se.
Mer information finns också på
nätet, länkarna hittar du på
www.t.kth.se I euroavia.

Euroavia Stockholm
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Akrobati k
Två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar träffas ett glatt gäng på GIH sal 2. Gänget består av cirka 30
personer med ungefär hälften tjejer och hälften killar.

Skolgympans pina?

Vad vi gör för något? Jo vi pysslar
med det som de allra flesta ääälskade
så i skolgymnastiken, nämligen red
skapsgymnastik! Jo, det är både kul
lerbyttor, hjulningar, stå på händer

och lite mer avancerat som flickisar
och volter.

Mänsklig pyramid

En annan del av träningen är akroba
tik, d v s stå på händer på någon
annans händer, bygga mänskliga
pyramider och andra intressanta
konstverk samt lite jonglering m m.
För de som tycker att det verkar lite
väl avancerat kan jag bara tala om att
träningen är till för alla, såväl nybör
jare som för de som hållit på tidigare.

Allmän information

Träningen bedrivs i SSIF:s regi och
skulle även du vilja vara med är det
bara att dyka upp klockan 19:00 tis
dag eller torsdag i sal 2 på GIH. Vill
du veta mer om SSIF kan du ringa till
deras kansli på telefon 08-15 10 75.
Om du vill se lite mer av vad akroba
tik kan vara gå då till: http: I I
www.come.to/ acrobatic

Text: Uffe Kalla
Två av våra suveräna instruktörer.

Mänskligt konstverk.

Någon drog ut proppen ur konst
simmarnas bassäng eller vad pyss
lar Uffe Kalla (e97), NilsLagerkvist
(e98),Anders Jonsson(e98) med?

Fotograf: Rickard Norström

Kan vara bra att träna ryggen.
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Sista sidan

Nytt grundämne
Ryska forskare har skapat världens tyngsta grundämne.
Dessutom verkar det vara ovanligt stabilt, med en halveringstid
på hela 30 sekunder.

D

E P O K G Ö R A N D E upp
täckten, om den bekräf
tas, gjordes vid kärnfysik
institutet i Dubna utanför Moskva.
Grundämnen med atomnummer
upp till 94 (plutonium) förkommer i
naturen. Ämnen därutöver är ska
pade av människan. Dessa ämnen är
extremt instabila, 108Hs har t ex en
halveringstid på 70ms och #112 (som
inte har något namn) bara 280µs.
EN

Fysikerna har länge närt en för
hoppning om att det bortom de minst
stabila ämnena ska dyka upp mer
långlivade ämnen. Teorier pekar på
att det ska vända just vid atomnum
mer 114. Nästa stabila ämne borde i
så fall finnas i närheten av nummer
1 26.

Källa: Forskning & Framsteg
I Physics World

New Element Discovered
The heaviest element known to sci
ence was recently discovered by uni
versity physicists. The new eiement,
tentatively named Administratium,
has no protons and no electrons and
thus has an atomic number of 0. It
does, howeve1� have one neutron, 15
assistant neutrons, 70 vice-neutrons
and 161 assistant vice-neutrons. This
gives the new element an atomic
mass of 247. These 247 particles are
held together by a force that involves
the constant exchange of a special
dass of particles called morans.
Since it does not have electrons,
Administratium is inert. However, it
can be detected chemically as it
impedes every reaction it comes into
contact with. According to the discov
erers, a minute amount of Adminis-

tratium added to a reaction caused
the reaction to take more than 4 days
to complete. Without the Administra
tium, the reaction normally occurs in
less than 1 second. Administratium
has a half-life of approximately 4
years, after w hich it does not decay
normally but instead undergoes a
complex nuclear process called "reor
ganization". In this little understood
process, assistant neutrons, vice-neu
trons, and assistant vice-neutrons
appear to exchange places. Prelimi
nary studies indicate that the atomic
mass actually increases after each
"reorganization"

Source: British press

Det ryktas att . . .
... PR och KK 1 & 2 ordnade en jätte
lyckad fest med Hawaiitema. DJn
var toppen men riset var kass.
... fördrinken och GIH (badet) var
bra?! !
... dåliga brudar (för få och för...
bokade)
... lunchköerna i Quantum beror på
det dåliga trycket i vattenkranen
(tar för lång tid att fylla glaset).
... vägen suger (havet suger?)
... det är slut på toapapper
... Erik har mer än en korv innanför
brallorna.
... vissa gamla teknologer är gamla,
men inte fullt så gamla (se s.3 nr 299).
... Anders J. T hor har tagit lektioner
av John Cleese,
... Calle har en bild på Erik som inte
ens Emissionen vågar publicera.
... Luka använder nagellack!
... Rock i Tolvan var skitbra.
... Gorana är en salladstjuv.
... BOS har ett lustigt skratt
... Det inte finns tillräckligt med spad
lappar.
... Ville L. brukar har efterfest med
cubatema, givetvis får alla cubali
bres.
... Luka är full klockan ett på fredag
eftermiddag.
... Elin drack fyra nubbar till frukost!
... Uffe mins inte vad han skriver om.
... det finns många sorters Ken på
elektro.
... Marielle tycker att man ska vara
snäll mot katter.

Tack Eric Moretti och Per Nihlen
för hjälp med annonsmaterial.
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Maskinspexet - K R r G E T T - har före
ställningar 22 - 25 April. På Bristol, på
Sturegatan i Sumpan (till vänster från
tunnelbanan).
Alla föreställningar startar kl 18:00
utom den 25 då ridån går upp redan
1 6:00
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development
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