Atlas Copco Tools är världens ledande tillverkare
av verktyg för industrin.
Nu söker vi mer av det material som givit oss vår
ledande ställning.
Men det vi söker är knappast någon hårdvara.
Vi söker kompetenta medarbetare som hjälper oss
att interagera och skapa bättre relationer med våra
kunder. Som hjälper oss att bättre förstå våra kun-

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.halmin@atlascopco.com
yvonne.sigurd@atlascopco.com

Det var i alla fall vad jag trodde innan jag
öppnade ytterdörren i morse och fick se
snöflingor falla.

VA

RE s I G det känns moti
verat eller inte så är det
i alla fall vårbal snart
och sedan skriver vi u n å
101101.

Innehåll

Rum för anteckningar

I detta nummer

I detta nummer har vi en ny arti
kel i vår serie om institutioner
på Teknis. Denna gång är det
EKC som har fått besök. Dess
utom är Peter provar tillbaka som
utlovat.

Jag önskar

Jag önskar att jag hade något
vettigt att skriva här. Men det
har jag inte. Därför lämnar jag
utrymme för anteckningar.
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Hur lämnar man
in manus?
Emissionen är Konglig
tid
Elektrosektionens
ning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla information och
nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmed
lem är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
tillhanda
redaktionen
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
epost
skicka
till
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
att
texter
behandla

skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ (ej
APS.) Då kan vi nämli
gen läsa in dem i den
upplösning och det for
mat vi vill ha. Dessa
lämnas lämpligen direkt
till en emitteur eller
emitteuse.
Skicka gärna med
instruktioner för hur du
vill att materialet skall se
ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du
skulle vilja men goda
ideer är alltid väl
komna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i
insänt material.
Emissionen kan inte
på något vis garantera

att inlämnat material
återbördas ti_ll ägaren.
I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om
så särskilt anges att
betrakta som uttryck för
Elektrosektionens stånd
punkt.
Icke signerade artikEmissionen
tar
lar
ansvar för.
Emissionen kommer
inte att ta upp allmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
mänpolitiska
frågor.
Vad gäller nationellt stu
derandepolitiska frågor
är Emissionen dock
öppen för det mesta.

Emissionen
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Orgel jobbar
vidare
SYNPUNKTER som
kom fram på stormö
tet tidigare i vår har
nu arbetats in i förslaget. Just nu
håller Orgel på att skriva nya
stadgar och PM. En prototyp på
arbetsbeskrivning för sektionens
poster kommer också att tas
fram, så att det blir lättare för
varje funktionär att skriva sin
egen arbetsbeskrivning. Stadgan
måste tas på två på varandra föl
jande SM, medans PM bara
behövs klubbas igenom på ett
SM. Arbetsbeskrivningen kom
mer funktionären själv kunna
ändra i.

Tyck till om
stadgeförslaget

Tanken är att de som vill ändra i
vårt förslag ska ta upp det på
stormötet för att SM ska gå smi
digt. Stadgan, PM och fördel
ningen därimellan kommer att
diskuteras på ett stormöte den
12:e april klockan 17.15 i en
ännu okänd sal. Vi hoppas att
just Du kommer dit!
Hälsningar Orgel genom Åsa

http ://www.mds.mdh.se/föreningar/vivet/gurka/

11 :e maj
Lunch
Stud iebesök
Underhållning
Middag
Kåren
Efterfest
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e99-märke
H
J

ALLA
MEGA
GLADA och SUPER
e99:or!
TREVLIGA
Eftersom vi e99:0r är lite speciella (ha ha,) så kände vi att vi
självklart måste ha ett eget
nOllemärke. Därför vill vi nu
uppmana alla e99:or och andra

som känner sig manade att
lämna in MEGABRA, SUPER
SNYGGA och FANTASTISKT
ROLIGA förslag till vårt nya
nOllemärke ... och kanske finns
det, om ni har tur, ett fint litet
pris som väntar på er ...

Förslagen lämnas i öfvrigs
fack i funqrummet. Sista inläm
ningsdatum 10 maj. Frågor vill
vi inte ha, men om ni ändå har
några kan ni kontakta:

Isbi Felix, e99_ibf
Maria-Elena Nilsback, e99_mni

Hotet från arktis is
Detta är ett så kallat "irr". Författaren har fått utmaningen att skriva en kul text på temat
"Grönmögelost på Grönland" och "släphydrofon", men "utan rymdvarelser" . Jag har
alltså inte blivit galen. Eh, galnare...

S

av
andra graden Nigel Cor
leone-Bobrikov tog av
sig sina hörlurar med ett för
bryllat uttryck i ansiktet. Under
hela sin tid på atomubåten USS
Ronald McDonald hade han ald
rig hört något liknande. Ett slags
hasande, knarrande ljud, som
om... Han bestämde sig för att
"Sir,"
tillkalla
överordnad.
ropade han, kan ni komma och
lyssna på detta, sir?"
Fänrik Heinz O'Flannagan
gillade inte ishavet. Han ville
ner till de varma vattnen runt
Florida, och nu verkade det som
om de hade hittat något som
skulle hålla dem kvar ännu
längre. Släphydrofonen <check>
hade plockat upp något mys
tiskt ljud, och nu stävade de mot
Grönland <check> för att under
söka. De skulle ha varit hemma
nu, om det inte vore för den
unge klanten till sonaroperatör...
(Corleone-Bobrikov var en tre
barnsfar på 57. O'flannagan var
visserligen 22 och nyutexamine
rad från Sjökrigsskolan, men
underbefäl är per definition
yngre än officerare.)
Ljudet hade spårats till Grön
land, närmare bestämt till en
ONARPERSONEN

glaciär på Grönlands nordkust.
Under glaciärens mitt skulle de
gå upp till ytan i någon lämplig
grotta och spåra upp källan till
ljudet. De skulle sedan avgöra
om den var ett hot mot friheten,
demokratin och the American
Way och, i så fall, stampa den
platt.
Efter en lång resa under isen
låg så USS Ronald McDonald och
skvalpade i en väldig grotta
under glaciären. Man hade fun
nit ett system av tunnlar (med
märkligt jämna golv), och en
grupp Navy SEALs hade, tungt
nedlastade med vapen, begett
sig ut för att etablera fredlig
kontakt.
Sergeanten Emilio
Watanabe rapporterade tillbaka
till ubåten via radio:
"Sir, ännu har vi inte hittat
något, men det luktar märkligt
här." <cch ... > "Vet inte riktigt
vad det kan vara; det luktar lite
som ammoniak." <cccchhh... >
"Kanske lite som ost också, sir."
<cheeee ... > " Sir, kan det vara en
hemlig fransk bas?" <CH-CH
CH-CH>
"Negativt, kontaktgruppen,
fortsätt sökandet!" kom svaret.
Sergeant Watanabe skakade på
huvudet; typiskt befäl. Plötsligt

såg han något som rörde sig ena
ögonvrån. Han svängde fick
lampan i riktning mot rörelsen,
och såg en enorm, vit-grön
spräcklig massa som störtade
emot honom. "Sir, " hann han
ropa, "Det är en enorm grönmö
gelost!!" <check> "Den anfaller
oss, vi avvaktar order!"
Detta var det sista som hördes
från sergeant Watanabe och
hans mannar. USS Ronald McDo
nald åkte hem, hela ärendet
hemligstämplades och myndig
heterna mörklade det. Allt hade
varit väl, om inte ett par sno
kande FBI-agenter på jakt efter
sensationer hade fått nys om
saken, åkt till Grönlandoch lagt
sina näsor i blöt (vilket inte är så
smart när det är 40 minusgra
der.)
Så nu är Grönmögelosten fri,
och mänskligheten sitter ganska
löst. Det var väl förargligt, nu
när vi oroat oss i flera decennier
för att bli uppätna av utomjor
diska monster, att den oformliga
fasa som nu hotar oss faktiskt är
en produkt av vår egen planet.
<check>

Johan Sj
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SNOord
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Gör elektrosektionens studie nämnd (ESN) någonting?
Det syns inte. Vi har ansetts dåliga på att återrapportera vad som
händer, om det nu händer nånting!? ESN tar till sig av denna kritik
och lovar bättring. Vi börjar med en gång.

T

är i
gång just nu. Ett projekt
har att göra just med
återrapporteringen. Det är ju så
att kursutvärderingarna har
koncentrerat sig mycket kring
hur kursen uppfattades och om
den var bra eller dålig. Det har
fyllts i enkäter då kursen varit
slut. Sedan har man inte sett
något mer. Inte vet man om kur
sen blir bättre till nästa år eller
om den blev bättre till det år
man själv läste den. Därför har
vi dragit igång ett arbete som
går ut på att försöka få kursut
värderingarna litet mer interak
tiva och litet mindre formella.
VÅ STORA PROJEKT

Det skall vara en tätare dialog
mellan lärare, studenter och
E SN. Tanken är att teknolo
gerna själva skall se resultatet av
det arbete som läggs ner på kva
litetsbevakningen. Vi funderar
just nu på hur det här skall låta
sig genomföras. Kanske hinner
vi med något pilotfall i denna
period, annars får vi börja till
hösten.
Har du ideer kring vad du
tycker
kvalitetsarbetet
bör
inrikta sig på, så snälla meddela
studienämnden det, gärna elek
troniskt, sno@e.kth.se
Ett annat projekt som nu går
mot sitt slut, och där E SN varit
delaktiga, är fastställningen av
Elektros nya läroplan som börjar
gälla fr.o.m. hösten. Där är pla
neringen för åk ett redan färdig
och det ser ut att bli ett lyckat
upplägg. Inte minst den projekt
kurs i elektroteknik som man
går våren i ettan. Den kommer
inte likna andra grundkurser ...
En del småsaker finns dess
utom att förtälja. Finns kanske
info på webben?
http://www.e.kth.se/esn I

Mot ljusare tider
GuPP
GUPP säger båten tre
vande, som för att påminna om
hur det egentligen ska vara.
Båten, som om somrarna för mig
till min älskade skärgårdsö, lig
ger nu fjättrad till kaj av grova
rep. Enligt Waxholmsbolagets
tidtabell dröjer det än innan vin
tern är över, men redan nu sprit
ter det av liv kring båtens skrov.
Där simmar vigg och and bland
mås och svan i het kamp om
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islängda brödbitar. Ett stenkast
bort syns en flugfiskare stå utva
dad i Strömmen. Hans spö och
en klargul lina är inbegripna i
virvlande dans. En och annan
flanör, liksom jag, stannar upp i
hopp om att bevittna en blän
kande torped ilsket rusa iväg
och bjuda flugfiskaren på raff
lande kamp. Solen värmer, men
minsta vindpust kommer som
en hälsning från vintern. Än har

ESN söker folk!

studieElektrosektionens
nämnds medlemmar utgörs av
alla medlemmar på Elektro.
Emellertid finns det inom stu
diebevakningen ett antal funk
varav
flera
tionärsposter,
mandat nu löper ut i halvårs
skiftet och behöver tillsättas. Det
är ett stort spann av uppgifter.
Vad vill du göra? Ansvara för
100 miljoner kronor genom att
sitta i en institutionsstyrelse som
studeranderepresentant? Laga
mat till våra E SN-möten?
Bestämma vilka professorer som
skall tillsättas genom att sitta i
tjänsteförslagsnämnden? Eller
vara min högra hand som vice
studienämndsordförande? Håll
utkik efter anslag, eller skriv till
sno@e.kth.se. Alla dessa funk
tionärer och några till väljs på
nästa E SN-möte, som är tisdag
den 9 maj i Tolvan. Väl mött.
Med vänliga vårhälsningar

Mikael Andersson
Eder SNO

jag inte gett upp kampen om sta
den, hörs den mumla. Trotsigt
går den gamle mannen förbi
med en mjukglass i sin hand.
Själv beger jag mig långsamt
mot Slussen. På avstånd ser jag
min buss redan stå brummande
vid sin hållplats. Denna dag är
inte avsedd för jäkt, så bussen
får åka. Det går ju fler.

Göran Nordahl

emissim�

Sture om stress
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När man börjar plugga är man inställd på att det kommer bli mycket
att göra. Lite stress är väl positivt annars skulle man ju inte göra
något alls.

M

TYVÄRR
blir
denna stress ofta
så stor att man mår
dåligt av den. Om man börjat
må dåligt är det svårt att göra
något och då blir man ännu mer
stressad och mår ännu sämre.
Det blir som en ond spiral som
kan vara svår att ta sig ur själv.
Det är inte bara stress som kan
få en att må dåligt och inte trivas
utan relationen till andra stu
denter och lärare är minst lika
viktig. Det är ingen som får må
N

dåligt pga sitt kön, sitt utseende
eller något annat.
Det är viktigt att stressymp
tom och trakasserier uppmärk
sammas eftersom det är
vanligare än vad vi tror. Man
måste börja arbeta mer på KTH
med dessa frågor än vad man
gjort tidigare.
Här kommer lite information
om vart man kan vända sig om
man vill prata med någon om
detta: Studenthälsan har varje
onsdag en sjuksköterska på Kår
huset (plan 3) mellan 11.00 och

13.00. Övrig tid finns de på Stu
dentpalatset (Norrtullsgatan 2,
tel reception 674 77 00).
Det har även inrättats ett
fokusområde på Kåren som
heter fokus jämställdhet. Om
man vill kan man alltid prata
med mig, jag har ju hand om
frågor i både den fysiska och
psykiska miljön på elektro. Lätt
tast är att maila mig på
sture@e.kth.se.
Ulrika Söderström
StURe

Kom med i Elektros internationel la
faddergrupp!
Här på elektro finns det ett stort antal utbytesstudenter. De
internationella studenterna kommer från hela världen och
brukar stanna här ungefär ett år. En del gör sitt
examensarbete här på KTH.

T

ILL

HÖSTTERMINEN

kommer det många nya
utbytesstudenter hit. Vi
behöver fler nya faddrar som
vill ställa upp. Det är ett mycket
bra och roligt tillfälle att lära
känna folk i andra länder, träna
sig i något annat språk och få
nya erfarenheter. Har du tankar
på att åka utomlands
och studera är detta ett
perfekt tillfälle att se
vad ett utbyte kan ge.
Ibland händer det
tyvärr att utbytesstu
denterna
får
inte
någon kontakt med
svenskar och hamnar
utanför sektionslivet.
Det är synd, då ett
utbyte mellan tek-

niska högskolor i olika länder
kan ge mycket, både för oss och
de som kommer hit. Det kan
vara mycket som är oklart och
svårt att förstå när man kommer
hit som utbytesstudent. Att få en
fadder som kan svara på lite frå
gor om Sverige och KTH kan
vara till stor hjälp. En fadder ska
främst vara en kom
pis som man kan
träffa ibland och
umgås med för att
på så sätt få ut lite
mer av sin vistelse
här i Sverige.
Alla kan vara
faddrar. Det enda
som krävs är lite
engagemang för att
din utbytesstudent

ska finna sig tillrätta, tri
vas här och alltid ha
någon att vända sig till.
Att vara fadder ska vara
roligt och det är det. Vi
kommer att ordna några
träffar under våren för att
informera lite och lära känna
varandra. En fadderutbildning
är också inplanerad.
Om det är något som ni und
rar över är det bara att hugga
tag i mig, Caroline Edenholm
eller Gustaf Stael von Holstein.
är
mailadress
Vår
att
intsekt@e.kth.se.
För
anmäla sig som fadder går man
in på: http://www.ths.kth.se/
bli_fadder/
Vi ses!
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En debatt där deltagarna var bland annat Tina Roas, David
Samuelsson, Jan Johansson och Ebba Witt-Brattström.

T

JI

VA D J A G bedrog mig.
Med Ebba Witt-Bratt
ström i panelen väntade
jag mig utalanden i stil med
" judekvot" och annat lika begå
vat. Men jag bedrog mig, det
Ebba hade att säga var riktigt
vettigt!

Medierna vinklar

Det som har rapporterats i
medierna om vad Ebba har sagt
har varit starkt vinklat. Vid ett
möte med KTHs styrelse lades
det fram ett förslag om tre nya
inriktningar för högskoleingen
jörer. Dessa inriktningar var
tänkta att ha ett sådant upplägg
att behovet av matematik inte
skulle vara särskilt stort, och
därför ingick i förslaget att man
skulle kunna anta studenter från
gymnasiets samhällsvetenskap
liga program.
Förslaget fick några att gå i
taket, högskoleingenjörer som
inte kan räkna! Debatten hettade
till och några mindre väl valda
ord yttrades...
Och citerades i Ny Teknik och
flera andra tidningar. Det var
nog fler än jag som frågade mig
om en person som säger sådana
saker, som Ebba tydligen skulle
ha sagt, verkligen ska sitta i
KTHs styrelse? Dock med mer
och bättre information, får jag
konstatera att jag inte borde
bilda mig en uppfattning enbart
utifrån vad som står i tidning
arna.

Framtidens ingenjörer

Det var tänkta att debatten i kår
huset skulle handla om morgon
dagens ingenjörer och vad dessa
behöver kunna, men den kom
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mest att handla om möjligheten,
och eventuellt konsekvensen av,
att låta samhällsvetare läsa på
de tekniska utbildningarna.

Väl valda ord?

Debattens lågvatten märket
satte nog David Samuelsson(nej,
inte ÖSK, utan den David som
är politiskt sakkunning på
utbildningsdepartementet) med
sitt utalande:
- Jag förstår inte varför civilin
genjörer är så osäkra att de
måste resa murar mot omvärl
den. Ni verkar vara rädda att
vem som helst ska kunna kalla
sig ingenJor som inte hör
hemma i " klubben".
David fick svar på tal av Tina
Roos, från utbildningsutskottet
vid teknologkåren i Luleå, som
tyckte att:
- Ingenjörer är inte med i
någon klubb för inbördes
beundran.
Tina konstaterade också att
alla som vill kan bli ingenjörer.
Om man inte har läst naturve
tenskap på gymnasiet så går det
alltid att komplettera på kom
vux, och man behöver därmed
inte sänka kraven för att få fler
att studera teknik på högskolor.

Alla vill ha fler

Det verkar som alla vill ha ut
fler ingenjörer från högskolorna
och därmed måste det också
antas fler studenter, men med
färre som väljer naturvetenskap
på gymnasiet blir det svårt att få
fler sökande till högskolorna.
Behovet av fler ingenjörer, och
ingenjörer med annat kunnande
än det klassiska, har lett till att
man nu funderar över ingenjörs-

utbildningar där man läser gan
ska lite matematik och fysik.
Dessa utbildningar innehåller
istället kurser med mera huma
nistisk inriktning.

lndustrien önskar?

I sammanhanget är det intres
sant att fråga vad industrien vill
ha, det är ju trots allt där ingen
JOren (sannolikt) kommer att
jobba efter examen.
Jan Johansson från Ericsson
fick representera Sveriges indu
stri. Han menade att ingenjörer
traditionellt har jobbat med att
utveckla teknik, och att vi i
framtiden behöver ingenjörer
som kan jobba med att anpassa
tekniken till människan som
användare, och att detta bör
avspegla sig i utbildningen.

Generalister

Jan påpekade att företagen
behöver specialister såväl som
generalister,
och
påpekade
också att företagen har gott om
specialister men ont om genera
lister. Generalist då i betydelsen
en människa som överbryggar
olika fack.

Vad är en ingenjör?

Något man bör fråga sig, och
som Tina undrade:
- Om du inte ska syssla med
teknik, är du då verkligen
ingenjör?
Och hon gick vidare till att
efterlysa nationella kriterier för
vad en ingenjör är, med motive
ringen att eftersom industrien
efterfrågar ingenjörer måste det
vara något speciellt med dessa.
MagnusE

· AAAARBETSMARKNADSDAG !
med inriktning på

Internet, Media och Underhållning

StaBI LTI I
i Q-Huset den

1 3:e April

Jag säger det FUN KAI
DU KOMMER INTE ATT ÅNGRA DIG!

GRATIS FI KAI

SAKLARTI
Kom och knyt kontakt med de hetaste företagen i Sverige!

Anordnas av:
Elektrosektionens 90-års Jubileum
för mer info : e98_gwe@e . kth .se

Till alla skeppare : anmälningsavgiften (1 50:-/person) betalas in på
postg iro 644 7981 -9 senast den 30/4 . Ange båtsnam n, skeppare
och antal gastar på inbetalni ngskortet. Mer info fin ns på hemsidan .

esquader@e.kth.se

www.e.kth.se/esekt/oru/esquaderI
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Hela 41 stycken tappra teknologer har tagit examen under
perioden från 2000 02 15 till och med 2000 03 27.
Ylva Andersson
Johan Andre
Petra Barkeby
Stefan Borsos
Anders Carlsson
Martin Czechowski
Johan Ebbinghaus
Christer Engman
Bengt Eriksson
Joakim Forsberg
Kurt Granqvist
Yuxin Guo
Patrik Hellström
Per Holmberg
Peter Johanssom

Jan Lamell
Elisabeth Larsson
Johan Larsson
Mika Levonen
Torbjörn Lindqvist
Olle Lindroos
Per Lindtorp
Ann-Marie Löf
Anna Neiderud
Ingvar Nilsson
Erik Nordlund
Lovisa Olofsson
Pernilla Owe
Håkan Petterson
Ulf Rosell

information från
studievä.g ledningen
Studieanmälan

Studieanmälan för hösten skall lämnas in
senast Måndag 15/5. Detta är en förutsättning
för att du skall få studielån i höst.

Kursval åk 3,4

Den 12 / 4 är det valinformation för er i åk 3
samt 4, med start 16.00 i F2.
16.30 examensinformation, fr om 17.00 Mini
mässa i Sing-Sing, där institutionerna finns till
gängliga för frågor.Fr om onsdag 12/4 kan
kursval göras på webben. Valde du inte på
webben i höstas måste du även lämna in stu
dieplan denna omgång, senast 15/5. Kom i håg
att inte vänta till 15 / 5 med kursvalet, om alla
väljer samtidigt så rasar servern ihop.

Mikael Rosendahl
Stefan Ruuth
Omid Shabrokh
Sara Stefansson
Anders Stegen
Per Strömbäck
Henrik Svallberg
Johan T ägt
Per Åhlund
Hans Öhrvall
Olof Östervall

Grattis från Emissionen!

inform· a tion om
Elektrotekniks nya
upplägg

Elektroteknikprogrammet har inför starten
höstterminen 2000 genomgått en del större
förändringar jämfört med programmet hös
ten 1999. Nu har det kommit frågor angående
hur vi behandlar ärenden som exempelvis
teknologer som tar studieuppehåll i årskurs 2
från E99 och kommer tillbaka till EOOs årskurs 2.
Programansvarig Stefan Östlund kommer
och informerar om detta vid årskursinforma
tionen, 8 / 5 klockan 10-11 i Ql, för årskurs 1.
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Pl uggsugen ?
Emissionen synar platser att plugga på.

S

o M elektroteknolog mås
te man ibland studera
lite. Var man ska bedriva
sina studier kan ibland vara
svårt att veta. Vi på Emissionen
begav oss ut för att undersöka
ett par av dessa platser.
I varje test använde vi oss av
följande kategorier:
1) Studiemiljö. Ett ganska
sammanfattande betyg som
inbegriper ljudnivå, störande
moment, trivsamhet med mer.
2) Bekvämlighet. Hur pass
bekvämt sitter man när man
pluggar. Är det kanske för
bekvämt?
3) Sätt att bedriva aktiv stu
dieflykt.
4) Fikamöjligheter.
5) Studieresultat. Vad gav stu
dierna på respektive plats?
6) Tillgänglighet.

vill prata med varandra. Dess
utom finns bord i korridorerna
där ljudnivån är lite högre.
1) De fräscha, ljusa lokalerna
skapar en bra studieatmosfär.
2) Bänkar och stolar är lagom
hårda men inte obekväma.
3) Andelen tjejer är aningen
större än i exempelvis Q-huset.
Om detta ses som ett störande
moment, en tillgång eller en
möjlighet till studieflykt är upp
till var och en att bestämma.
Annars finns inte så mycket
annat att göra här förutom att
plugga.
4) Det finns en trevlig cafete
ria där priserna ligger något
över studentnivå.
5) För vår testpanel riktigt bra!
6) Öppet måndag till lördag.
Framemot eftermiddagarna kan
det vara fullsatt.

Studentpalatset

Stockholms
stadsbibliotek

Norrtullsgatan 2
Antal studieplatser: 560

Studentpalatset erbjuder både
enskilda
studieplatser
och
grupprum om man är fler och

Sveavägen 73
Hit kommer inte folk bara för att
plugga. Lika populärt är att
komma hit för att läsa andra

Stadsbiblioteket...
typer av böcker helt frivilligt.
För här finns det många böcker
att välja bland.
1) Lugnt och tyst. Allt som
hörs är tysta steg och blädd
rande av blad i bibliotekets
böcker. Studieplatserna saknar
tyvärr små avskärmande väg
gar.
2) Väldigt bekväma stolar.
Fast inte så man somnar av det.
3) Man kan ju alltid lockas att
läsa andra böcker.
4) Kafe T vå kylskåp svarar för
fikeriet på biblioteket. Där kan
man bland annat få en trekant
för 23 kr och en trekant med lift
för 29 kr.
5) Mycket bra.
6) Öppet alla dagar i veckan.
Fem stycken studiesalar. Det
finns nästan alltid studieplatser
att tillgå.

Observatorielunden
Sträcker sig från Stadsbiblioteket
till Handelshögskolan
Här finns det mer än bara Calculus!
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Nu när vintern rasat och som
maren snart är här i purpurvå-

iissiiiin�

---·-......,,..�---...-- .:�"Z..----·.---.-,--------,---..--·-------------·---------- =-----gor passar det väl bra att sätta
sig ute i solen och gröngräset för
att plugga.
1) Bra på sommaren. Aningen
blåsigt. Det gäller att hålla i alla
papper. Närheten till Handels-

fullt så disciplinerade studier
finns mjuka, sovvänliga soffor
och fåtöljer.
3) Tolvan är stället nummer
ett för aktiv studieflykt. Biljard,
flipper, tankbaren och en del
annat är svåra frestelser.
4) Bullvagnen finns nära till
hands och håller en utomorden
ligt låg prisnivå.
5) För vår testpanel mindre
bra. Det finns för mycket annat
som lockar. Tolvan är bra till
mycket men inte till discipline
rade studier.Men det finns ju
trots allt de som brukar plugga
här.
6) För en e-teknolog är porten
till Tolvan alltid öppen

Kårhuset
Drottning Kristinas väg 15
Nej, vad roligt med integraler

högskolan är ett litet minus.
2) Lite stenigt.
3) De många skateboardram
perna kan locka bort den bästa
från studierna.
4) 50 m till närmaste McDo
nald's.
5) Inget att skryta med.
6) Alltid öppet. Tyvärr kan
belysningen vara lite bristfällig
framåt kvällen.

Tolvan

Kåren är en plats för oss studen
ter. För den som vill plugga här
finns mindre rum med glasväg
gar på bottenvåningen och den
något större Gröten på våning 1.
1) I stort bra. Renoverade
lokaler som dessa är alltid trev
liga att plugga i. De små borden
i rummen på bottenvåningen
kan dock kännas lite små om
man har mycket papper.
2) Inget att klaga på.
3) Flipper, ta en öl i baren.

Pluggpalatset...
4) Resturang och cafeteria har
bra öppettider under vardagar.
Priserna ligger någonstans mel
lan Tolvans och Studentpalat
sets.
5) Bra. Ofta finns någon här
som man känner och kan fråga
om hjälp. Möjligheterna till
aktiv studieflykt är något lägre
än i Tolvan.
6) Öppet vardagar. Har man
suttit och pluggat långt in på
kvällskvisten kan man alltid
fortsätta direkt till baren.

Text: Daniel
Bild: Jenny

Osquars backe 12
Tolvan är en trevlig lokal för
mycket. Här kan man både festa
och värma upp sin medhavda
lunchmat. Man kan till och med
plugga här.
1) Ljudnivån kan ibland vara
hög. Ett plus för att man alltid
har möjlighet att fråga både
äldre och yngre E-teknologer
om hjälp.
2) För disciplinerade studier
finns lite hårdare stolar. För inte

Obs! Bilden är arrangerad
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Stacken
Emissionen har besökt Stacken, en av Sveriges äldsta
datorföreningar, som för en undanskymd tillvaro på Drottning
Kristinas väg 33K.

H

Någon där?!
Den massiva dörren
nära
Värdshusets
varuintag visade inga livstecken.
- Är du säker på att vi ska in
där? frågade jag nervöst min
kollega. Hela
LLÅ!

--;;-;;et ä;vald

i'iifåav Stackens medlemmar som brukar
ta examen. Fast det
är klart, det händer
ju i bland"

____

M
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_
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_
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_
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_
_
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..

;�� las;:�
lar och den
verkstadslik
nande bygg
naden med det
stora kodlåset
verkade vara
hämtad från
en gammal Bn

actionrulle.
Plötsligt gick dörren upp och
vi hamnade i Stackens mytom
spunna föreningslokal.

Lokalen

Miljön bjöd knappast på några
överraskningar. Lokalen domi
nerades helt av uppstaplade
datorer med lite folk här och var.
Mitt i det hela stod en stor låda
full med tomma colaflaskor.
- Ni kommer för tidigt. De
flesta är inte här förrän vid åtta
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p å kvällen, - s a en av Stackarna
när han bestämde sig för att
lyfta på huvudet.
Så sent som för två år sedan
huserade Stacken i källaren, som
sträcker sig under Sing-Sings
borggård. Det var på den gamla
goda tiden. När man inte längre
kunde klara av hyran flyttade
föreningen till den nuvarande
lokalen. Det fanns bara en hake.
Alla väggar, taket och golvet var
täckta med ett tjockt sotlager, en
rest av brandforskningslabora
toriet, som utförde sina experi
ment där. I taket hängde
dessutom en enorm fläkt, som
hade ovanan att blåsa ut folk
genom dörren.
Fortfarande (efter tre ommål
ningar) kan man se vissa sotspår
här och var.

Utrustningen

På det 30-talet datorer som får
plats i rummet har man ungefär
17 olika operativsystem installe
rade. Det finns till och med ett
par djupt föraktade Windows
burkar, som används till olika
spel. Stackens egenutvecklade
M U D är populärt:

- En del har spelat nästan oav
brutet i fem år nu, och de verkar
vilja fortsätta minst lika länge
till, upplyser mig en av de skäg
giga killarna, som sitter bredvid.
Själva sysslar de inte med
sådant trams. De utvecklar
OpenB S D i stället.
Stacken förfogar över ett antal
servrar och en Internetanslut
ning på 100 Mbit. Förutom till
gång till dessa får alla
medlemmar 50 Mb diskut
rymme. De som inte vill betala
100 kronor för medlemsskapet
är dock lika välkomna.
- Man måste inte alls vara
medlem för att komma hit och
prova på saker, säger en av de
lite äldre Stackarna.

Projekt

Stackens medlemmar är en
skara på drygt 200 personer.
Alla är inte aktiva, men det bru
kar vara ett 30-tal personer som
samlas i föreningslokalen varje
torsdagkväll.
Man håller på med helt olika
saker, allt från att spela spel till
att utvecka operativsystem. I
stort sett gör man det man själv

effiisäiffiimi�=------------
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vill. Att man kan få proffshjälp
gör knappast saken värre.
Stacken har också några
"stora" projekt där flera är
inblandade. Det mest domine
rande just nu är A R L A, en fri
implementation av filsystemet
AFS.
- Till vår förvåning upptäckte
vi nyligen att ARLA har blivit
mycket spritt i Österrike utan att
vi ens fick veta om det, säger
Assar, en av utvecklarna.

Medlemskapet

Stacken samarbetar med ett
stort antal datorföreningar (bl a
Lysator). Tack vare det kan man
få ett tillfälligt konto hos en av
dessa om man någon gång råkar
hamna utanför Stockholm och
börjar plågas av abstinensbe
svär.
För att gå med i Stacken behö
ver man bara maila till
stacken@stacken.kth.se eller gå in
på Stackens hemsida (www.
stacken.kth.se) och fylla i ett for
mulär. Medlemskapet kostar 100
kronor per år (200 kr. för de som
inte pluggar på K T H ). Alla är
naturligtvis välkomna.
- Kunskapsnivån är mindre
viktig. Alla får vara med, säger
man om och om igen.
Sergej
Foto: MagnusE

En nybliven stackare i väntan

på sitt lösenord.
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Bodenball??? Sen tog språkkunskaperna slut, innebandy handlar det
om i alla fall!!!!

S

Å

H A R E M - elektromäs
terskapen i innebandy
genomförts.
Totalt
ställde åtta lag upp. Förra året
körde man efter traditionellt

nare, men de som till slut tog
hem priset var ... Brunstgnägg ...
bestående av: Erik Englund,
Mikael Falgren, Markus Lind,
Ruben Lindeborg och Lena
Malmgren. Dessa står utan
någon som helst ordning, inte
ens damerna först, snarare
damerna sist!

Placeringar

Tvåa kom DKS första lag och på
delad tredje plats kom Maple
leaves, utan Sudden, och lite
otippat det lag jag spelade i till
sammans med kårordförande
Håkan Löfgren, Magnus Alm
kvist, Åke Holmgren och Chris
tin Ebenhag.

Credits

Tom och bollen, tom i bollen ?

utslagsspel, men detta var änd
rat till året så att alla mötte alla.
Detta gjorde att varje lag hann
med att spela sju matcher. Elin
hade hyrt hela K T H -hallen,
som delats in i tre planer. Mat
cherna spelades i tio minuter
och hade man otur dröjde det
bara fem minuter mellan två
matcher. Någon gång fick man
lite längre paus på tjugo minu
ter, vilket sannerligen var välbe
hövligt.

Tack Elin för ett välordnat
arrangemang samt att ni gav oss
alla något att le åt vad det gäller
gångstilen (= grym träningsvärk
(artikelförfataren är dåligt trä-

Domarn var på läktaren!

Tyvärr fanns det inga domare,
men i det stora hela tycker jag
att det fungerade bra om man
bortser från smärre klagomål på
för mycket spring i målgår
darna. Det var ett rafflande spel
och det fanns, vad jag kommer
ihåg, inte någon självklar vin-

Vinnarna: Brunstgnägg!
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Kirk to Enterprise
nad I reds anm.)) dagarna efter.

Jag kan knappt hålla mig till
nästa arr, vad det nu månne
bliva.

Text: Uffe
Foto: Rickard
Dåligt ljus: KTH-hallen

Vadå grattis? Vem fyller år?
.. : fP .· �ektionen. Jämnt
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Ideer mailas till Erik Gunnheden
e97_egu, eller via jubelhemsidan
http://www.e.kth.se/ esekt/ arg/jubel
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E l krafttekn i k del l
Emissionen fortsätter sin reportageserie om KTHs institutioner.
Den här gången har turen kommit till institutionen för
Elkraftsteknik, EKC.

U

ÄMNET
elektrisk Företagssamarbete
anläggningsteknik
Ett av de på senare år mest upp
växte i början av seklet märksammade projekten som
institutionen för Elkraftteknik EKC haft del i är Volvos miljö
fram. Genom åren har ämnes satsning CCE-bilen. På avdel
området och målsättningen ningen Elektriska maskiner och
vuxit. Idag spänner institutio effektelektronik gjorde man
nens forskning från traditionell höghastighetsgeneratorn
och
elkraftteknik såsom energisys byggde också elsystemet i bilen.
tem och elektriska anläggningar
Institutionen har naturligtvis
till mindre traditionell Elkraft också samarbete med fler före
teknik med tillämpningar inom tag. För att ge några exempel:
industriella styrsystem och ABB, Vattenfall och Atlas Copco,
informationsteknologi.
vilka direkt kan associeras till
Emissionen har träffat prefekt Elkraftteknik, samt Mydata och
Roland Eriksson för att få reda andra företag som man inte lika
på mer om insti
naturligt
tutionen.
kopplar ihop
Frågor vi ville
med institu
ha svar på var:
tionen. Avdel
Vad
inbegriper
för
ningen
Elkraftteknik?
industriella
Vad gör institu
styrsystem
tionen? Samt vik
har utvecklat
tigast: vad kan
KT H-model
institutionen
len för pro
erbjuda oss elek Roland Eriksson, prefekt
jektstyrning
troteknologer?
som gett avsevärt bättre utgång
av IT-projekt.
R

lnternationelltsamarbete

EKC bedriver ett omfattande
internationellt samarbete. Man
har eller har haft gästprofessorer
från bl a University of Manches
ter och University of Queens
land. Och så åker de själv ofta
iväg.
Institutionen har även ett
internationellt program inom
elkraftteknik som leder till en
master-examen. Detta är öppet
för studenter från hela världen.
Många som går detta program
doktorerar även på institutio
nen. På senare år har flera dok
torander kommit bland annat
från Tyskland.
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Examensarbete

Årligen
kan
institutionen
erbjuda ett trettiotal examensar
beten på både företag och insti
tutionen.

Forskningsprojekt inom
traditionell Elkraftteknik

Institutionen forskar inom flera
olika områden. Forskningen rör
sig om så vitt skilda områden
som vindkraftverk, diagnostise
ring av elsystem, eldistribution
och IT. Vid noggrannare inspek
tion ligger inte områdena så
långt ifrån varandra som man
tror vid första anblicken. Allt är
områden där "elektricitet

iissim �

�....-.,:.._,.., "'' .. �"JtJ....,......, .-,�------=
-.,.-,.---=•w-----------------�--- = -----·----huvudsak används som energi
bärare".
I detta nummer skriver vi om
ett par av projekten inom den
traditionella delen av Elkrafttek
nik. Vi återkommer i nästa num
mer med ett repotage om
forskning inom den mindre tra
ditionella delen. Då tar vi upp
några av de projekt som inte
direkt förknippas med elkraft.

Niclas i bullerlabbet.

Supraledare

Först ut var Niclas Schönberg
som tar fram fysikaliska model
ler av högtemperatursuprale
dare, HTS, för elkraftsystem.
Det behövs stora resurser för att
kyla ner HTS. Om man kan få
ner effektförlusterna till en
hundradel av kopparledningar
nas skulle det bli ekonomiskt
lönsamt.

Eldistribution

Sedan träffade vi Anders Wik
ström som utformar optime
rade modeller av framtida
eldistributionssystem. Till skill
nad från de flesta andra dokto
randerna arbetar han inte med
labuppställningar utan med
datasimuleringar. Simulering-

arna bygger på mätvärden från
ett stålverk. Målet med arbetet
är att förbättra kvaliten i indu
striers eldistributionssystem.

Vindkraft

När vi kommit så här långt
stötte vi på studierektor Lennart
Söder som entusiastiskt berät
tade om vindkraft och den
forskning som EKC bedriver
kring detta. Det satsas för närva
rande stora resurser inom vind
kraftsområdet. Vindkraft är den
kraftkälla som idag växer snab
bast. På andra plats kommer
solkraft. Många tror att framti
dens modell kommer att inbe
gripa små kraftverk närmare
konsumenterna. Detta kommer
naturligtvis ge upphov till helt
nya problemställningar.

Peter förevisar hybridbilen.

Hybridbilar

Vi avslutade vår vandring nere
på avdelningen för Elektriska
maskiner och drivsystem. Här
träffade vi Peter Kjellqvist och
Thomas Bäckström som berät
tade om hybridbilsprojektet som
Thomas är involverad i. Framti
dens miljöbil ses i dag som
hybridbilen. Elbilen ses inte som
kommersiellt intressant förrän
bättre batterier utvecklats. I en
hybridbil kan motorn alltid
arbeta nära eller på sin maxi
mala arbetspunkt. Projektet på
EKC syftar till att höja hybridbil
motorns verknigsgrad.

Varför E KC?

Hans, fängslad på EKC.

Isolering

Vi fortsatte vår vandring och
hamnade hos Hans Edin. Han
arbetar med diagnostik av elek
trisk isolation. Förut har det
varit svårt att se var isolationen
på kablarna varit dålig. Med en
metod som utvecklas på EKC
kan man lättare hitta defekter
och åtgärda dem.

På frågan varför man ska söka
sig till EKC fick vi bland annat
följande svar:
• Användning
av
många
grundkurser.
• Internationell arbetsmarknad
• Bra sammanhållning

Text: Daniel & Marielle
Bild: Anders

En av EKCs leksaker som var med redan på Bubenkos tid.
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Schmäckert
Apropå elektroteknologernas huvudbonad, deras vita färg och
grannyårsbal på valborgsmässoafton.

E

hade sedan länge
tyckt att det saknades
något på
Osquars
huvud. Sagt och gjort, en kårbal
långt tillbaka i den dunkla histo
rien överlämnades en keps-vari
ant i sammet av Emils
huvudbonad.
Efter en del stötande och blö
tande i Kårens styrelse kunde
man se den sobra elegans som
Emils gåva uppvisade och
kunde på ett kårstyrelsemöte
acceptera detta förslag till kår
keps.
I samband med detta beslut
presenterades även ett förslag
på hur man skulle pryda kep
sens knopp och det är i detta för
slag som vi kan hitta embryot
till revolutionen.
Innehållet i det presenterade
förslaget var en färgskala där
kepsens knopp skulle få olika
färger beroende på den sektion
som Osquar studerade vid.
Elektro tilldelades färgen "vit".
Valet av vit som färg var mycket
oväntat eftersom all dittillsva
rande forskning hade visat att
elektronen, och därmed Elektros
färg, var gul.
Kårstyrelsens förslag skapade
en grogrund för E-Osquars uppMIL

Kårkepsen med sektions
knopp som den såg ut kring

56, och dess efterträödare
schmecken.
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rorslusta och Elektrosektionens
Ordförande, vid den tiden Olle
Jacobsson, fick i uppdrag att
framföra sektionens ogillande
till dåvarande kårordföranden.
I samband med detta framfördes
att sektionen var redo att gå så
långt som till revolution om inte
förslaget till vit färg drogs till
baka.
Kårens ordförande, Sigvard
W Bahrke, drog dock inte till
baka det förhatade förslaget och
Elektro såg sig tvunget att rusta
för revolution.

Rustningen

De drivande krafterna bakom
klubbmästare
revolutionen,
Gunnar Wedell, sekreteraren
Ingemar Ringström och meka
nikassistenten Anders J. Thor,
insåg att en revolution kräver
två saker, en revolutionsorkester
och en radiostation.
Radionämnden, behärskades
sedan tidigare genom infiltra
tion så det återstod att samla
musikvolontärer. Rekryteringen
av dessa volontärer lyckades bra
och "Arbetets söner" och "Mar
seljäsen" imepeterades nog
grannt. Denna orkester blev
sedemera
"Promenadorques
tern"
Extra nyhetsutsändningfrån TT
Meddelande har just ingått om
att undantagstillstånd och
ståndrätt införts på övre
Östermalm. En
revolutionsjunta har i dag
övertagit makten på, Nymble
Corps och avsatt den gamla
kårstyrelsen. De revolutionära
har besatt samtliga
radiostationer i trakten.
Slut från TT.

Revolutionen

På självaste Valborg 1956, för
övrigt en måndag, utbröt revo
lutionen och rebellerna tågade
upp till Nyble och kårhuset
intogs.
Revolutionsorkestern
spelade och Radionämnden
sände nyhetssändningar i kår
husets högtalare. Efter ett visst
tumult kunde kårens ordfö
rande hängas i sin frånvaro och
ordningen återställdas.

Revolutionstal

Medborgare! Frihetens timma
har äntligen slagit! E-sektionen
har länge nog dignat under den
vita knoppen. Nu är tiden inne
för alla rättsinnade medborgare
att förena sig. Ned med överhe
ten! Länge nog har de whydrogt
korrumperade styrande suttit
och varit nöjda med sina flyger.
All fri åsiktsbildning har desse
män bortryckt, De har skapat en
osund peronlighetskult kring
Sigward W (dubbelwe) Barkhe.
Hans handgångne hejdukar i
den ynkliga K-sektionen har ur
surperad den gula knoppfärgen,
som varje rättsinnad medbor
gare inser tillhör E-sektionen.
Dessa eländiga stinkmakare har
uppenbarligen blivit så förvir
rade av de ångor de lyckats
frambringa, att de icke kunnat
inse följderna av detta sitt hand
lingssätt. HAR DE INTE FAT
TAT ATT ELEKTRONERNA ÄR
GULA?
Revolutionsjuntan, som vill
verka för medborgarnas sanna
upplysning, har därför beslutat
att dessa vilseförda skall åter
ställa den rubbade jämvikten,
De skola till begrundan av sitt
rysliga brott skyndsammast
färga alla fria, demokratiska
elektroner i vit kulör.

>
"

Medborgare! För att verkli
gen markera att en ny och friare
era har inbrutit och för att
utplåna minnena från den
osunda
personlighetekultens
dagar har revolutionsjuntan
dömt Sigward W (dubbelwe)
Barkhe att i min frånvaro hängas
vid halsen tills livet flytt.
(En docka hängdes.)
Medborgare! När nu frihe
tens timma äntligen slagit kan vi
gemensamt gå ut i den härliga
vårsolens glans under den
eggande parollen: fihet jämlik
het och faderskap.
Extra nyhetsutsändningfrån IT
Från revolutionen på Nymble
Corps meddelas just nu att de
revolutionära har makten helt i
sin.hand. I sin frånvaro har den
förutvarande knappdiktatorn
avrättats. Juntan har
proklamerat att ny tideräkning
har införts från och med
avrättningen. Lugn råder åter i
de berörda områdena.
Slut från IT.

__ ____ __ ____
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Nyårsbal?
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För att fira minnet av revolutio
nen 1956, samt för att fira in
våren, håller Elektrosektionen
varje år nyårsbal på valborg.

År 1 0 1 1 00

I och med revolutionen 1956
instiftade Elektrosektionen en
ny egen binär tideräkning, som
i år visar år 101100.

Vad händer på balen?

Till att börja med, man har trev
ligt! Men det händer en del
annat också; Nyårsbalen bjuder
på en mängd både traditionella
och överraskande inslag.
En given vårbalsbesökare är
Elektrosektionens fana, som

Olika plats varje år

Traditionen bjudet även att vår
balen huserar på olika ställen
från år till år. Festlokaler som
hedrats av elektrosektionen är
Hasselbacken, Piperska Muren,
Gyllene salen och Grand Hotel,
för att ta några exempel.
I år kommer vi att skåla in det
nya året på van der Nootska
Palatset på Södermalm.

Klädsel o. dyl.

Elektrosektionens fana visar
tillsammans med Fan & Rått
vägen till nyårsbalen.
tidigare under dagen deltagit i
fanborgen på Skansen.
Fanan framförs av den elektri
ker som fått hedersposten Fan &
Rått på sektionen. Hans, eller
som i år hennes uppgift är för
utom att bära fram fanan på val
borg och på Nobelfesten, också
att hålla Tolvan fri från råttor,
därav namnet.
Under balen passar man dess
utom på att under festliga for
mer
presentera
allehanda
utnämningar
såsom
Årets
lärare, höstens Sk�nderi, Sektio
nens kamrat och andra heders
knyfflar.
Några som speciellt upp
märksammar sådana är ElOr,
Elektrosektionens Ordenssäll
skap, som har för vana att varje
vårbal dela ut utmärkelser samt
både ris och ros till elektriker
som gjort sig förtjänta av det.
interna
Elektrosektiomens
sångfartäfvlan avgörs också
under balen. Där är alla elektri
ker välkomna att försöka erövra
vandringspriset
'Den
afri
kanska tandborsten' som finns
att beskåda i 12an när den inte
är på bal.

Klädsel är självfallet s.k. "Civil
Högtidsdräkt", dvs frack för
herrarna och balklänning för
damerna. Ståtligt så det förslår.
När det gäller klädsel, att skåla
korrekt och andra matnyttiga
och oumbärliga baltips, kan jag
varmt rekommendera Amirali
tetets kompendie "Festteori och
Gasquekunskap FG4711"!

lon-Sectmedlemmar är
trevligt bordssäl/skap!

Mot gryningen

När sittningen och dansen är
över, går färden vidare till ett
hejdundrande efterkör som
avslutas med att PR ordnar fru
kost framåt gryningen.
Tidigare hade balen även ett
förkör som kunde börja på Djur
gården dagen innan valborg,
fortsätta ut till Osqvik och efter
sillfrukost på valborgsmorgo
nen, ge sig av in till nyårsba
len!
När det gäller klädsel, finns
det oftast möjlighet att byta till
ledigare klädsel inför efterkö
ret.

Källor: Klubbmästare Gunnar
Wedells revolutionsberättelse
Joar & Mattias,
Skyddsjordare Utmärkt avslutning
på en vårbalba/1
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Vist är det svårt att bestämma sig för vad man ska äta till middag.
Ska man äta på T-pizzan eller Bullen. Kanske på Nestors korvkiosk?

N

u

ni inte Fiskpinns bbq
oroa er längre. Jag har För denna måltid behövs en
provat fem enkla och brödrost, ljust bröd, fiskpinnar
mycket goda måltider som vem och ketchup.
Rosta bröden knapriga. Lägg
som helst orka och klarar av att
laga till. Man kan laga god mat fiskpinnarna i brödrosten. Det
utan att behöva
brukar gå i ungestå flera timmar i
= _..
fär tre fiskpinnar
"S lipp a anv ända i varje öppning.
köket
och
använda tusensp isen eller ugnen, Sätt på brödrostals olika ingrediten. Var försiktig
ltte
' e [l er i.ngen
enser.
så att fiskpinå
Innan jag börnarna
inte fastdisk samt f och
jade tänkte jag
nar.
ägg
enkl a rå varo r
L
vad
igenom
fiskpinnarna på
som inte tar stor den ena brödskisnabbmat egentligen
är
för- p lats i en liten kyl
van. Tillsätt ketnågonting
och
chup och lägg på
och J-r,ry
satte några krite' s"
den sista brödskisom
jag -= ,_.. ----- van. Äts förerier
ansåg vara viktiga för att det dragsvis med händerna för att
skulle vara bra snabbmat. Dessa spara disk.
var: Slippa använda spisen eller
ugnen, lite eller ingen disk samt Exotisk köttbullsgryta
få och enkla råvaror som inte tar Här behövs en mikrovågsugn,
stor plats i en liten kyl och frys.
p-mos, Mamma Seans köttbullar
och ketchup.
Pasta med tomatsås
Häll vatten i en skål. Sätt in
För denna måltid behövs föl skålen i mikron och låt vattnet
jande. En vattenkokare, snabb koka upp. Tillsätt p-mos i det
makaroner och ketchup.
kokande vattnet. Rör om så att
Fyll vattenkokaren med vat konsistensen blir rätt. Sätt till
ten. Låt vattnet koka upp så att baka moset i mikron men tillsätt
vattenkokaren stänger av sig. tinade Mamma Seans köttbul
Häll i snabbmakaronerna. Sätt lar. Värm upp så att potatismo
på vattenkokaren och låt återi set och köttbullarna blir varma.
gen vattnet koka upp. Upprepa Tillsätt ketchup. Äts med sked
tills makaronerna är mjuka. Häll direkt ur skålen.
av vattnet och servera med ket
chup. Undvik att salta vattnet då Grillad tonfiskmacka
vattnet även i fortsättningen kan Denna måltid är enkel men lite
få en bismak av salt och eventu riskabel. Du behöver ett stryk
ellt kaffe kommer att smaka järn, vitt bröd, en burk tonfisk
konstigt. Äts med sked i djup och ketchup.
talrik.
Öppna tonfiskburken och
lägg innehållet på den ena brödBEHÖVER

M
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skivan. Häll på ketchup och lägg
den andra brödskivan ovanpå.
För att grilla mackan ställer du
in värmen för strykjärnet på tre
prickar.
Tryck
strykjärnet
ovanpå mackan tills brödet blir
gyllenbrunt. Vänd mackan och
gör samma sak på andra sidan.
Det riskabla med detta recept är
att mat kan bränna fast på stryk
järnets undersida vilket leder till
missfärgningar på den nya fina
vita skjortan. Mackan äts med
händerna för att spara disk.

Solvärmd schnitzel

Den sista måltiden är IK E A
inspirerad och lite som e n fest
måltid. Den tar både längre tid
att tillaga och är dyrare. Du
behöver en riktbar lampa, gärna
60 Watt eller starkare, och en
Felix färdiglagad jägarschnitzel.
Ta bort skyddsplasten som
täcker talriken med schnitzel
och rikta lampan rakt ovanför.
Försök att hålla avståndet mel
lan schnitzeln och lampan så
nära som möjligt då tillagnings
tiden minskar i kvadrat (t=k*l2).
Efter ungefär en halv till en
timme är maten inte obehagligt
kall och går att äta. För att vara
på den säkra sidan rekommen
deras även här ketchup.
Slutligen kan sägas att ket
chup är en nödvändig krydda.
Den är god och gör så att maten
smakar likadant oavsett vad det
är för någonting. Det är svårt att
misslyckas om man bara öser på
tillräckligt mycket ketchup.
God matlycka!!!

Peter Edhäll
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Ack, vad är väl en bal i Finland? Den kan ju vara fruktansvärt
tråkig och dö trist... eller. . .
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ordentlig fest, liksom
man hade då man fyllde 127,
126 och tidigare. Det tyckte även
våra vänner i Teknologfören
ingen vid Tekniska högskolan i
Helsingfors och ställde till med
stor baluns. Även svenskar
bjöds in, eftersom Teknologför
eningen är en helt svensksprå
kig nation vid studentkåren.
Sagt och gjort, undertecknade
tog båten över viken för att stu
dera den österländska student
traditionen. Med båten följde
även folk från THS och kårsty
relsen med ordf. Håkan Löfgren
i spetsen.

Hur gör finländare?

Vi började besöket med att
arbeta. Efter presentationer och
overheader satte alla sig till
bords där diskussionen tog fart.
Det var lyckat, då nästan hela
deras kårstyrelse var där. Speci
ellt våra motsvarigheter, studie
socialt- och utbildningsansva
riga. Det framkom snart att våra
kårer har mycket gemensamt
och vi kom överens om att sam
arbetet skulle öka i framtiden så
att vi kan lära av varandra. De
har som vi bostadsbrist och
stressade studenter. De låga fin
ska studiemedlen framhölls som
ett problem. De gör att studen
terna måste jobba vid sidan om
studierna vilket gör att det tar
lång tid att bli färdig, snittiden
ligger på 7,5 år för motsv. civil
ingenjör. Ett annat problem är
att eftersom studenterna har
uppkopplingskapacitet på 1
GBit i studentlägenheterna (det
du, Birgersson!), sitter en del
hemma dygnet runt och chattar.
De har tusen vänner på nätet,
men ingen i verkligheten. Det

erinrar om ett delmål med vår
utbildning; att kunna bedöma
den samhälleliga konsekvensen
av ny teknik.
Ett intressant projekt de håller
på med är Trimedia-projektet;
ett komplett arkiverings- och
informationsspridningsverktyg
för hela kåren. Studenterna kan
abonnera på den information de
är intresserade av från alla sek
tioner, föreningar och andra kår
organ.
Informationen
skall
kunna fås med det tidsintervall
man önskar och vara oberoende
av bärartjänst. Alltså kan man
komma åt den över sms, wap,
radio-Ian
eller traditionella
hemsidor. Informationen skic
kas dit man angett. Man kan t ex
få menyerna för samtliga restau
ranger på campus tillsända sig
med sms klockan 11 varje dag.
Vi har en artikel på finska om
detta som någon intresserad kan
få läsa.

Festen då?

Men de har ju fest också! Frack
middagen hade tema Ryssland
och vi sjöng fyra nubbevisor
innan vi ens hann smaka på för
rätten. Vi var ju trots allt i Fin
land :) Det delades ut massor
med stipendier och så var det
några tal, bl a fick vi lära oss för
stå varför man ·aldrig kan förstå
sig på Ryssland. Taffeln bröts
och dans och mingel vidtog.
Framåt småtimmarna gick val
sen över i ett mer taktfast
dunka-dunka. Just när det bör
jade kännas tomt i magen igen
serverades nattvickning. Per
fekt. De riktigt duktiga höll sig
uppe ända till sillisen dagen
efter.
Klockan 12 var det så dags för
sillfrukost. En overallsittning på
vilken gasquediciplinen var

något skamfi
lad efter går
dagen. Till en
gasque
hör
förstås ett bra
disco. På det
man
skulle
röja allt det
inte
man
röjde kvällen
innan då man
hade
frack.
desto
Icke
var
mindre
det
mycket
Sven-Ingvars
i vårsolen. Ett
led av dan
sande män
niskor
gick
över borden
och ut i träd- Skribenterna på grannlandsgalej
gården.
Tyvärr var det
omöjligt att få båten tillbaka att
vänta tills vi hade gasquat fär
digt, så vi fick lämna tillställ
ningen tidigt vid halv fyra e.m.
(det försvann ju till råga på allt
en timme någonstans den 26
mars?!). Det blev liksom en
komprimerad fest med sittning
och röj på 3,5 timmar.
Avskedet av finländarna blev
en tårdrypande historia. Huru
vida det berodde på rörelse av
stundens allvar, eller på att
kårens
Marcus
ordförande
"Mumin" Nybergh strök tiger
balsam under ögonen på oss för
att iscensätta effekten låter vi
vara osagt.
Det var i sanning en rolig resa
och i framtiden hoppas vi att vi
får se några finlandssvenskar
från teknologföreningen på
besök i Stockholm.
Ulrika Söderström
Mikael Andersson
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Men I n Wh ite
Vem kan hantera Första Kontakt? Glöm coola Men In Black.
Rymdvarelser med s jälvaktning tar naturligtvis först och främst
kontakt med dem som verkligen har Schtil: Men In White...

O

Rymdim
övervak
periets
ningsstation i bana
runt Jorden var stämningen inte
munter. I flera decennier hade
man nu observerat denna irrite
rande lilla planet, men man
hade fortfarande inte lyckats
med sitt uppdrag: att finna
mänsklighetens Ledare, och ta
kontakt med denne. Nu var det
dock kris, eftersom man hade
drabbats av alla forskares mar
dröm;
Revision ...
Centret för Studier och När
kontakter på hemplaneten hade
plötsligt uppmärksammat att
man, trots alla pengar man
pumpat in i projektet, inte hade
fått några resultat att tala om.
Ett ultimatum hade följaktligen
givits: fixa resultat fort, eller
börja betala tillbaka. En politisk
officer hade nyligen anlänt för
att genomföra en utredning och
få projektet på fötter, alternativt
deportera alla inblandade till
någon frostbelupen asteroid i
Imperiets utkanter.
Besöket började bra. Den poli
tiske officeren hade klivit av
skytteln, rutit "Varför har ni inte
hittat mänsklighetens ledare
än?", fått en förklaring av
begreppet "demokrati", och
gått i taket. Och där, dyre läsare,
kommer vi in i handlingen.
"Menar ni," fräste den poli
tiske officeren, "att decenniers
forskning och alla pengar ni fått
från CSN lett fram till resultatet
'nä, de har inga ledare, de gör
vad som helst som en majoritet
får för sig'? Tror ni vi är
dumma?" "Tja," sa beteendeve
taren, "det tycks ju onekligen så.
Att de inte har några ledare,
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alltså!" skyndade han sig att till
lägga.
"Jaha," morrade den politiske
officeren, "och det vill ni jag ska
tro? Mer sannolikt är att ni har
hittat en bekväm postering här
ute där ni kan sitta och lata er på
Kejsarens bekosh1ad. Och var är
pengarna ni fått? Ja, dom har ni
supit opp!"
När den politiske officeren
tystnade för att hämta andan
(och lugna ner sig) sade stations
befälhavaren:
"Jo, rimligen
borde de ha ledare. Men vi har
inte lyckats hitta dem, och män
niskor vi har 'intervjuat' är
också övertygade om att de
verkligen styrs via denna
'demokrati'. Den uppenbara
slutsatsen är att mänsklighetens
verkliga ledare håller sig dolda,
och helt enkelt låter pöbeln tro
att den bestämmer över sig själv.
Jag menar, vem kan kolla? Gan
ska listigt egentligen... Men som
sagt, vi har inte lyckats hitta
dem."

Hoppsan

Vid dessa ord spreds ett obehag
ligt leende över den politiske
officerens ansikte, och han sade
"Ja, nu när ni nämner saken, sta
tionsbefälhavare, så har jag fak
ett
tiskt
nyutvecklat
mätinstrument med mig. Ett
mätinstrument som mäter ledar
skap. Jag ska nu rikta det mot
Jorden, läsa av det, och ta kon
takt med mänsklighetens ledare
och ni och er besättning ska
packa snöskyffeln och vinter
jackan, ty nu bär det av på skid
semester!"
Skrev jag i början att stäm
ningen inte var munter? Tja, all
ting är relativt ...

Senare ...
Ett par månader senare, mot slu
tet av sommaren på det norra
halvklotet, var stämningen
bättre. Den politiske officeren
hade kapitalt misslyckats med
att hitta några ledare, och var
mycket förbryllad. "Kanske är
det sant" mumlade han, "kan
ske har verkligen dessa galna
varelser inga ledare."
Han gruvade sig över hur han
skulle förklara saken för Över
pampen för Centret för Studier
och Närkontakter. För att inte
tala om Kejsaren! Han var ska
kad i sitt innersta av detta kus
liga styrelsesätt. Inga pålitliga
envåldshärskare! Inga naturliga
auktoriteter, som kunde visa
pöbeln hur man förde sig med
stil! Ingen som kunde sätta
skräck i massorna! Ganska
skändligt, faktiskt.
Med en bäsk smak i munnen
satte han sig ned för att författa
sin rapport. Rekommendation:
att låta Kejserliga Flottan blåsa
bort Jorden innan "demokrati"
spred sig.
Plötsligt slogs dörren till hans
hytt upp. "Herr politisk officer,
kom fort!" flämtade matrosen i
dörröppningen. "Instrumentet,
det har hittat... Kom fort!" Den
politiske officeren rusade så fort
han kunde mot observations
däcket. Hela besättningen var
samlad där, och alla stirrade på
Instrumentets visartavlor.
Auktoritet, naturligt ledar
skap, stil, alla visarna hade sla
git i botten. En stammande
tekniker avlade rapport: "Herr
politisk officer, Instrumentet har
hittat en otrolig koncentration
av ledarskap och stil på plane
tens norra halvklot. Vad som än
finns där har en stilfaktor som är
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för hög för att mätas, och mer
naturlig auktoritet än hela Kej
sarfamiljen!" " ... Under ganska
många generationer ... " viskade
en beteendevetare. Vid dessa
opatriotiska ord stelnade den
politiske officeren till, men var
själv för skakad för att arrestera
karln.
När så chocken började
släppa uppstod i kontrollrum
met en väldig tystnad, som
varade i vid pass en halv timme.
Sedan hördes ett illvrål: "Vi har
hittat dem! Jubeln!!" Man
jublade. "Fröjdens!!" Man fröj
dades. "Hysen gJädje i edra hjär
tan!!" Man hyste glädje i sina
hjärtan. "Förbered en landare
för omedelbar nedfärd!!" Man
förberedde en landare för ome
delbar nedfärd.

barligen en krigarkast, för deras
roll tycktes vara att hålla den
första sorten under uppsikt. Och
den tredje sorten ...
Det kunde inte råda något tvi
vel; här var mänsklighetens
Ledare. Med majestätisk håll
ning stod de där, iförda vita
mantlar, mörkblå mössor, och
mörka visir som täckte deras
ögon. Deras blotta närvaro

inför det outgrundliga ansikts
uttrycket, auran av stil, och den
kalla, intelligenta blick han vis
serligen inte kunde se, men som
han instinktivt visste var riktad
mot honom genom det mörka
visiret. Här, visste han, stod
mänsklighetens givne Ledare.
"Nåja", tänkte han, "det är
bäst att hålla sig till protokollet."
Han tog mod till sig, räckte ut

gjorde egentligen Instrumentet
överflödigt; ingen kunde tvivla
på att Här Fanns Stil.
Landaren sänkte sig majestä
tiskt från skyn. Människorna
med märken hängande runt hal
sen sprang och gömde sig, alter
nativt stod och stirrade med
hängande hakor. Människorna i
vita overaller sprang målmedve
tet runt och försökte hålla de
andra under kontroll, men
Ledarna stod helt kallt kvar och
iakttog landaren. Fjäderlätt tog
denna mark, och avstignings
rampen sänkte sig mot jordens
yta.

tungan, och slickade sig om
ögonbrynen i den intergalak
tiska hälsningen. Den tyste var
elsen framför honom visade
först ingen reaktion, men så höj
des ett av dess egna ögonbryn
över det mörka visiret. En flod
av lycka strömmade genom den
politiske officeren; han hade
lyckats etablera kontakt med
mänsklighetens ledare! Han
funderade på något tillräckligt
historiskt att säga, men Mänsk
lighetens
Ledare
förekom
honom genom att dra efter
andan och hålla upp en hand för
tystnad. Så tog Ledaren till orda,
och inledde en ny Era i galaxens
historia med följande odödliga
ord:
"Rymdvarelsen är Schlem
mig, rymdvarelsen. Schlemma
inte ner Konglig Hemvärld,
rymdvarelsen."

Så bar det av!

Landaren vrålade ner genom de
allt tätare luftlagren och snart
började jetmotorerna arbeta, vil
ket inte precis underlättade kon
versationen. Utom i den
ljudisolerade förarkabinen, där
piloterna satt i en oas av tystnad
och förde ett samtal som hade
fått den politiske officeren att
tugga sig igenom ytterväggen
om han hade hört det, vilket han
inte gjorde. På grund av jetmo
torerna. Som visserligen inte alls
behövdes, men såväl ingenjörer
som piloter uppskattar lite pri
vatliv ibland och då.
Snart nog nådde man den
plats, där mänsklighetens ledare
enligt
Instrumentet
borde
befinna sig. En stor, brun, pam
pig tegelbyggnad, i vilkens mitt
en outsägligt vacker trädgård
bredde ut sig, var dessa mys
tiska Ledares hemvist. Observa
tion från låg höjd visade att där
fanns tre sorters människor:
Den första sorten var en sorg
lig samling. Ingen stil alls kunde
påvisas, och de gav ett allmänt
slafsigt intryck. Dessa ynkliga
varelser var tydligen längst ner i
ett kastsystem, och utmärktes av
en symbol i ett snöre om halsen.
Den andra sorten var klädd i
vita overaller och mörkblå
mössor. Dessa tillhörde uppen-

Kontakt!

Den till Ambassadör befor
drade politiske officeren gick
nedför rampen mot de tysta, vit
klädda skepnaderna. Han stan
nade framför den som stod
främst, och svalde hårt. Vad
skulle han göra nu? Han kände
hur hans självsäkerhet vittrade

Text: Johan Sj
Illustration: Gustav Grenås
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m e llan s tadiematte

Bättre förr?

Ibland när man sitter på tentan och för
söker förstå vad som egentligen söks i sista
talet kan det hända att man drömmer sig
tillbaka till tiden då allt var så mycket
lättare. När 3 x 2 verkligen var 3 x 2 och
ingenting annat. Men det är nog bara
drömmar för inte var mattetalen så
mycket lättare när man var yngre.
Emissionen har fått tag i ett mattetest
från en helt vanlig mellanstadieskola
och nog är lärarna minst lika tvety
diga då som nu? ... Och så är man för
vånad över de dåliga förkunskaperna
i matte...
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Rä kna pricka r
Hur många vita
prickar finns det
egentligen på bilden
till vänster?
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Det ryktas att . . .
... FrameMaker tycker vi skall ersätta värdesiffror
med världsfred!
.. . det går humanister på Elektro ...
. .. vissa inte begriper engelska. Eller tyska. Eller
franska Eller spanska Eller flamländska Eller
portugisiska Eller polska Eller estniska Eller
ryska Eller koreanska Eller japanska Eller kine
siska (mandarin) Eller kinesiska (kantönesiska)
Eller swahilj Eller afrikaans Eller c++
... det finns en egyptisk lammfärsrätt som kallas
"kofta."
... KT H s tentamensomslag inte är Y 2K-säkrade.
. .. alla studentpubar i hela Stockholm ska stänga...
... det går fortare att ta taxi till Arlanda och flyga
till Brasilien än att gå från tunnelbanan.
... Phlöte kom som Samuel Fröler på effektfetsten.
... Sebastian överträffar sig själv genom att tro att
teten går en dag tidigare.

... vi ska f å resning i vågen. Det måste bli en stående våg.
... Kristian inte hittar från Lidingö till KTH .
. .. vissa tjejjer inte gillar Sebastians nya hårfärg .
... det är billigare att äta hemma ...
... Viktoria förvarar pengar i kondomer (under
forsränning)
... det känns likadant att klämma på Camilla som
att tafsa på "Björne" ...
... Andreas ääälskar kaniner ...
. . . det inte går nåra bra filmer på bio just nu.
... det är bäst att äta hemma.
. .. man kan dö av att få kokosbollar i huvudet.
... eller i stjärten!!!
... våren är här.
. .. det är dags att börja träna till det cykliska för
loppet T hor d France.
... Tobbe och Frisbee ägnar sig åt tungkyssar.

Åre resan i fler bilder...
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Ord skapar vänner.
Make yourself heard.

Någon har sagt att främlingar är vänner
I över 1 20 år har Ericsson hjälpt
som du ännu inte känner. Rätt ord i rätt tid människor att nå varann med det ljudet.
kan bygga en vänskap för livet. Orden är det Av alla de vänskapens ord som yttras
mänskliga umgängets smörjolja. Orden är
i världens mobiltelefoner idag, går
överlägsna knytnävarna. Orden är ljudet
40% genom utrustning från Ericsson.
av människans tankar.
. Behöver vi säga mer?

ERICSSON

