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.ho I min@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com
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We did it again.

WAKS
i Ohio (varför har
amerikanska radiosta
tioner så fantasifulla namn?
WAKS är väl inte så farligt,
men K C O U? Likadant är det
med alla collegeföreningar man
får se i biofilmer;"�KA", "<I>re"
och allt vad de heter. Nu fortsät
ter meningen igen:) har, som
knappast kan ha undgått någon,
utlyst en tävling där första pris
är en skönhetsoperation med
syfte att ge vinnaren ett utse
ende som Britney Spears. Jag
finner konceptet mycket intres
sant men det kan utnyttjas på
bättre sätt.
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Straff

Ett sätt är att använda det som
straff i förnedrings-TV. Till
exempel så skulle man kunna
operera om alla som hoppar av
från Big Brother till att se ut som
Adam Alsing.

Ersättare

Rockmusiker trillar av pinn på
löpande band. Är det inte knark
så är det självmord. Ibland (läs:
Nirvana) leder detta till en luk
rativ mytbildning. I de flesta fal
len ger det dock stora förluster
för skivbolagen. Varför då inte
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skicka stjärnan på "rehabilite
ring" medan man snabbt fixar
en dubbelgångare?
Det har gjorts förut. På omsla
get till Abbey Road är "Paul
McCartney" den ende som går
barfota, vilket betyder att han
dött och blivit ersatt. Dessutom
är registreringsnumret på folka
bubblan "28IF" vilket betyder
att Paul skulle ha varit 28 år om
han fortfarande hade varit i
livet.
Apropå
Britney
Spears,
tycker du att halvledarboken är
tråkig?
Titta
på
http://
britneyspears.ac/lasers.htm
stället!
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Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Konglig
Elektrosektionens
tid
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
redaktionen
tillhanda
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
epost
till
skicka
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
att
behandla
texter

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

Emissionen
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Regn och rusk
Dags att plocka fram långkallingarna, för nu är hösten här

D

BÖRJAR med den
obligatoriska förkyl
ningen, den kommer
smygande någon gång mitt
under nollningen och sitter
sedan i åtminstone en månad.
ET

Sen blir det kyligt om mornarna,
man får plocka fram sin jacka
och man tänker drömmande på
gosiga halsdukar och tumvantar
när man snubblar iväg till tåget
om mornarna. När sedan trä
den börjar ändra färg vet man
att det är kört, hösten är här.
Jag har en slags hatkärlek till
hösten, på ett sätt är den under
bar, det är på hösten allt börjar
om på nytt, nytt läsår, nya kur
ser och ny chans att ta tag i sitt
liv. Det är på hösten man ska
börja träna, plugga bättre, äta
nyttigt och mysa i höstrusket.
Hösten är mysårstiden framför
alla. Tänk att vada omkring i
högar av färgglada höstlöv, sitta
och fika i alldeles för många tim
mar med någon man tycker om
eller dricka rödvin framför bra
san medan vinden viner utanför.

4

Nog börjar man le småfånigt
bara vid tanken? Men jag har
antagligen bara sett för många
hollywoodfilmer för det blir ju
aldrig så i verkligheten. Har
man tur så klibbar ett vilsekom
met löv fast under skon när man
skyndar till tåget, vill man ha
kaffe får man slänga i sig en 7elevenmugg på väg till Q och
även om man hittar en lucka
mellan alla penicillinkurer så
har man inte tid att mysa

framför
brasan i alla fall.
För vad är det som hän
der? Jo, helt plötsligt rasar allt
det man ska göra in. Alma
nackan fylls och veckorna visar
sig vara på tok för korta.
Dagarna flyger iväg och trots att
man stupar i säng varje kväll är
man precis lika trött nästa dag.
Problemet är att man glöm
mer bort allt det tråkiga och var
dagliga när man planerar
sin höst. Man räknar
inte med rinniga
jobbiga
näsor,
hemtal
eller
labbrapporter,
utan ser bara de
lediga
eftermiddagarna
och tror att
man
ska
hinna med
allt. Det är

ju dömt att misslyckas.
Jag uppmanar ingen att ge
upp alla höstplaner rakt av, jag
vill bara tipsa lite om att sänka
ambitionsnivån en smula.
Själv har jag faktiskt hunnit
med en höstpromenad i år, vis
serligen bara till Ugglevikskäl
lan och runt maskin, men det är
ändå något jag kan rekommen
dera varmt. Fåglarna kvittrade,
det luktade svamp och blöta löv
och för en stund var det precis
så som jag hade tänkt det skulle
vara om hösten. Det kanske
räcker med det för i år, höstfika
pauser på 7-eleven kan ju vara
ganska mysiga de med. Fast det
är klart, är det någon som läng
tar efter att gå ut och hoppa i
lövhögar så är jag öppen för för
slag.
Camilla
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... Peter Fuks övervakar korvgrillning i F2
... Alfvenlabbet har en skylt på sin microvågs
ugn som varnar för att stoppa in metallföremål ...
... Röde Orm var bolsjeviking
... Den svarta dörren är hård, även mot de
svarta...
... Man som skaendare kan få svarta naglar
... En Stockholm News kan bryta ned en man
(läs: bryta en fot)
... Svart gips är läckrare än vitt
... "Nu är massageapparaten igång, det är bara
att ställa sig på kö"
... "Högtalarna är en baggis..."
... "Man aldrig bör säga ovanstående
... En fest utan efterkör inte är en fest...
... Tack för efterköret Tritech
Det var för många philrner på
nOlleredovisningen i år.
... Den enda och bästa kvarstår..
... Sebbe försöker ta simborgarmärket i Adafon
tänen

I I
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... Rasmus är petig. På riktigt
... man kan hitta fängslande sällskap
... det finns föreläsare som inte vet villken bok
stav som kommer före L i alfabetet
... Två personer skall ställa upp i Britney lookalike
... En guffel äter man med
... Sebastian är 6-backar hög
... Tidelag
... Silikon är nåt helt annat för Spiros!
... man även kan kräkas genom näsan
... man kan dricka sprit men ändå inte ha kul
... man kan få täningsvärk i höften
... Philm vann den prestigefyllda tävlingen
"flest kvar till frukost" på nOllegasquen
... eller var det Spex?
... Adam har en Xpilot-monkey on his back
. .. Man kan använda passerkort i stället för att
ringa på dörren i Tolvan
... Styret letar efter den gröna hjärnan

Skylt på hög nivå

Stod vid Hötorget för några
veckor sedan och tittade lite
upp i det blå. Fick så plötsligt
syn på denna skylt hö� upp
på ett av husen t1tmed
Kungsgatan.
Varning för
högfly;gande älgru::, eller?!

Ulfe Kalla

Kreationist? Javisst!
L&J

J

På senare tid har den så kallade "vetenskapliga kreationismen" fått
en stor spridning i skolor i USA. Även i Sverige har detta blivit ett
växande problem ...

VAR öde och tom,
sedan lämnade riksdagsledamo
och mörker var över dju ten Tuve Skånberg in en motion
pet. Och Guds Ande svä där han krävde att riksdagen
vade över vattnet. Så såg vår skulle vidta "åtgärder för att
planet ut för mindre än 10 000 år motarbeta diskrimineringen av
sedan innan Gud fick för sig att creationismen i grundskola,
skapa ljus, mörker, människor, gymnasium och högskola". Den
hamstrar, pungråttor, flera tusen skånske kd-ledamoten (som för
olika mögelsorter och annat övrigt sitter kvar i riksdagen)
smått och gott. Så menar i alla hävdar att "många erkända fors
fall många skolläkare företräder creationismen,
rare i USA, som för
både inom och utom landet"
�
en envis kamp mot
samt att Darwins evolutions
de "fanatiska" forsteori endast är "en av flera
karna. I det tysta
tänkbara
teorier"
som
har nu flera
"omfattas av de flesta,
amerikanska
dock långtifrån alla,
skolor infört en
forskare". Även om
så
kallad
man på goda grunder
"vetenskaplig
kan tvivla på att krea
tionismen verkligen stöds
av senosa svenska
forskare skapar
� detta utspel en
......___...,._.�� viss
oro.
Det kan ju
finnas en hyfsat stor
grupp skån
ska väljare,
som verkli
kreationism"
i
gen vill införa kreationism i
undervisningen. "Självklart låter skolorna.
vi de unga veta att visst, det
finns en hel del människor som Skrämda lärare
tror att sakerna skapades i enlig Enligt en undersökning genom
het med Darwins evolutionste förd av organisationen "People
ori. Vi avslöjar att den är falsk,"
for the American Way" vill cirka
var ett av uttalanden under sty 60 procent av amerikanerna att
relsevalet i en skola i Virginia.
skolorna skall lära ut både krea
tionism och evolutionsteorin
Sverige diskriminerar
"för att studenterna skulle
Denna trend håller tyvärr på att känna till de båda synpunkterna
sprida sig till Sverige. I vissa tid så att de ska kunna bestämma
ningar pågår i dag allvarliga sig själva". Nästan en tredjedel
debatter om införande av krea av befolkningen vill att endast
tionism på skolschemat, och det "vetenskaplig
kreationism"
finns till och med en svensk tid skall ingå i skolutbildningen i
skrift, som huvudsakligen hand stället för dagens evolutionste
lar
om nya
rön
inom ori. Eftersom skolstyrelser ofta
kreationismen. För några år kontrolleras av de lokala politiORDEN
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kerna håller detta på att bli verk
lighet i många skolor i USA.
Många lärare känner sig helt
enkelt hotade. I bästa fall försö
ker de låta bli att undervisa om
den "kontroversiella" teorin. I
värsta fall får studenterna höra
"vetenskapliga bevis" för att
Gud skapade människan för
några tusen år sedan.

Darwin hade fel

Striden började på allvar 1925
när man i Tennessee förbjöd sko
lorna att undervisa i att "män
niskan härstammar från lägre
stående djur". Strax därefter
fälldes en fysiklärare för att ha
undervisat i Darwins evolu
tionsteori. Händelsen fick en
väldigt stor belysning i massme
dierna, vilket ledde till att man i
20 olika delstater började disku
tera införandet av liknande
lagar. Vetenskapsmännen bjöd
dock på stort motstånd, fysiklä
raren blev frikänd, och snart var
saken ur världen. Evolutionsteo
rin började dock betraktas med
en viss misstänksamhet och för
svann gradvis från läroböck
erna.

Länge leve dinosaurier!

Några år efter andra världskri
gets slut började Henry Morris,
en hydraulikingenjör från Min
nesota, att fundera över motsätt
ningarna mellan religion och
naturvetenskap. Om det som
stod i Bibeln var sant så borde
det nog gå att finna bevis för
detta inom vetenskapen, tyckte
han. Utan att tveka började han
leta efter dessa bevis. Han letade
i drygt tio år, och resultatet blev
en bok där Morris tålmodigt
berättade hur livet egentligen
hade utvecklats sedan Skapelsen
för cirka 10 000 år sedan då Jor-

...;f;;::mi:.::.::.:�i�� �--------

-...--......
. -- woe �--z.•---·---=---a-• ________
"
__________

den som bekant byggdes under
sex dagar. Det stora antalet fos
siler förklarade han till exempel
med Syndafloden då Noak för
drygt 4 000 år sedan seglade
iväg med 17 500 olika djurarter
(inklusive dinosaurier) ombord
på arken. Dinosaurierna dog ut
mycket senare, därför ligger
deras ben
ofta
över de
andra
fossilerna.
Trots
uppenbara
brister i resone
mangen
blev
boken en rejäl
succe, och en del
ville till och med
göra bästsäljaren
till en lärobok. De
generade amerikanska
forskarna började då kräva en
bättre undervisning i skolorna
varefter staten gav ut en ny läro
bok, som koncentrerade sig just
på evolutionen. Reaktionerna
kom genast i form av flera rätte
gångar, som kulminerade 1968
när USAs högsta domstol fast
ställde att kreationism är en reli
gion och inte får undervisas som
vetenskap i skolorna.

Ny strategi

Lösningen blev
att försöka
framställa kreationismen som en
vetenskaplig teori. Till vardags
brukar ju ordet teori betyda
något av ett "obevisat anta
gande", och evolutionsteorin
började snart framställas som
"dåligt bevisad" och "kontro
versiell". Allt sedan 70-talet för
kreationismens anhängare en
bitter kamp mot staten. Även
idag håller rättegångar på att
avlösa varandra, dock med föga
framgång. De miljontals ameri
kaner, som förfäras över att
deras skattepengar går till kät
terska läroböcker, har nu i stället
valt en annan, mycket fram
gångsrik strategi. I stället för att
gå den officiella vägen utövar
man påtryckningar på de lokala
politikerna, som i sin tur kan
påverka skolorna. För många

lärare är det i dagsläget bäst att
hålla tyst om utvecklingsläran
om de vill behålla jobbet.
Senast i våras annonserade en
skola i New York att de tänkte
börja undervisa i kreationism,
som skulle framställas som en
vetenskaplig teori, medan skol
styrelsen i delstaten Kansas förkastade i augusti förra året
vissa kursplaner, som var
skrivna av de vetenskapliga
rådgivarna. I stället utforma
des kursplanerna av det
amerikanska
"Kreation
ismveten
skapliga
förbundet",
som
bland annat
anser
att
dinosaurierna
levde i USA i slutet på 1800talet. Naturligtvis blev läro
böcker som handlade om exem
pelvis
Bangteorin
Big
bannlysta, medan elever får god
hjälp med att hitta evolutionste
orins "svaga punkter".

Sverige nästa?

Även i Sverige håller den krea
tionistiska rörelsen på att ta fart.
I Högskolan i Jönköping har
man till exempel haft problem
med studenter, som "upplever
en motsättning mellan sin per
sonliga tro och den vetenskap
ligt grundade världsbild som
förmedlas i undervisningen".
Lösningen blev ett kompendium
där man förklarade skillnader
mellan vetenskap och religion,
men problemet verkar bestå.
1994 var mellan 10 och 20 pro
cent av studenter, som i Jönkö
ping utbildades till låg- och
mellanstadielärare, öppet "ska
pelsetroende". För en del av
dem var det svårt att tro på vissa
moment inom exempelvis bio
logi. Liknande problem har man
i dag även på andra högskolor
och universitet i Sverige. Det
finns med andra ord ingen
garanti på att vi inte kan hamna
i samma situation som USA.

Sergej

Oeniga kreationister
Henry Morris bokstavliga Bibel
tolkning (se artikeln intill) har
fortfarande många anhängare,
men kreationisterna är idag
splittrade. En del accepterar
exempelvis Big Bangteorin,
men tror att det var Gud som
stod för smällen. De tror inte
heller att skapelseberättelsen
skall tolkas bokstavligt utan
anser att varje av de sex
"dagarna" när Gud skapade
världen varade i några miljarder
år. Dock förnekar de att männis
kor hade utvecklats från "lägre
stående varelser".
På senare tid har den krea
tionistiska inriktningen "intelli
gent design" blivit populär.
Tanken med den är att livet på
Jorden är alldeles för komplice
rat för att ha uppstått av en
slump. Man drar då slutsatsen
att en sorts Skapare måste ha
varit inblandad.
Nu skulle man kunna berätta
om ett otal vetenskapliga experi
ment och undersökningar, som
strider mot de kreationistiska
påståendena. Detta är dock inte
helt problemfritt. Vetenskap och
religion skiljer sig nämligen i
grunden. Vetenskapen bygger
på saker som går att falsifiera
och därmed motbevisa. Alla
vetenskapliga teorier har sitt
ursprung i systematiska experi
ment och observationer, som
leder till vissa slutsatser. Reli
gion bygger i stället på postulat,
som inte går att vare sig bekräfta
eller motbevisa på experimen
tiell väg. Därmed inte sagt att
vetenskap är likvärdig med
ateism. Man kan faktiskt vara
vetenskapsman men tro på att
Gud skapade Jorden i förrgår
och la in falska minnen hos
Vetenskapliga
människorna.
metoder är helt enkelt menings
lösa inför sådana frågor. Därför
är även "vetenskaplig kreation
ism" och andra läror som försö
ker bekräfta existensen av en
högre makt på vetenskaplig väg
fullständigt meningslösa per
definition.
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En dry martini ska d rickas
på en kvart

J

Hans-Uno Reder ut begreppen om gin och skakning . . .

H E T E R Felix Leiter, sade
amerikanen. "Roligt att få
göra er
bekantskap."
Mitt namn är Bond, James
Bond." "Jaha", sade hans följeslagare. "Få se nu. Vad ska vi
fira med?" Men Bond insiste
rade på att få bjuda Leiter på
Haig-&-Haig.
Han
hans
beställde den och såg sedan
länge och eftersinnande på bar
mannen. "Dry martini åt mig",
sade han. "Bara en. I ett djupt
champagneglas." "Oui, mon
sieur."
AG

PAJ MARITMI
Shaken ...

"Ett ögonblick. Gör den med tre
mått Gordons, ett mått vodka
och ett halvt mått Kina Lillet.
Skaka mycket väl tills den är
iskall och lägg sedan i en stor
men tunn skiva citronskal. Upp
fattat?" "Fullkomligt, mon
sieur." Iden såg ut att tilltala
barmannen.
Det är svårt att förstå varför
barmannen tilltalas av James
Bonds martini. Dels är tillsättan
det av vodka knappast en för
bättring, eftersom det effektivt
dödar den goda ginsmaken; en
dry martini bör blandas på
enbart gin, helst Bombay

Sapphire, och fransk vermouth,
Noilly Prat, i lämpliga propor
tioner, enligt den kunnige John
Doxat kan proportionerna i en
perfekt dry martini inte faststäl
las exakt, men närmar sig 7, 1 till
1. Dels, och framför allt, ska en
martini inte skakas utan röras:
skakandet, sägs det, "bruises the
gin", "mörbultar ginen".
Man kan fråga sig huruvida
det verkligen spelar någon roll
ifall man skakar eller rör sin
martini; en ledtråd till en möjlig
skillnad i slutresultaten ges av
den fortsatta beskrivningen i
första
Bondromanen,
den
"Casino Royale": "Han tittade
långsamt på medan det djupa
glaset sakta bekläddes med frost
av den blekgula vätskan, som
bubblade svagt efter omskak
ningen i shakern."
Den omilda skakningen
leder till en rejäl genomluft
ning av vätskan, vilket inte
inträffar vid försiktig omrör
ning, och det är möjligt att detta
genomluftande ändrar drinkens
karaktär, att det är luftandet som
"mörbultar ginen". I en försik
tigt rörd martini kan luftning
endast ske genom att luftmole
kyler diffunderar in i vätskan,
och detta tar lång tid, eftersom
diffusion sker genom slumpvisa
kollisioner mellan molekyler:
luftmolekylerna genomför en
slumpvandring genom vätskan.

Konvektion?

Återigen kan vi, liksom i fallet
med värmetransport som jag
diskuterade i min förra kolumn,
jämföra med en full student som
slumpmässigt vacklar från gat
sten till gatsten på ett torg. Den
tid det tar för studenten att för-

flytta sig över torget kommer att
vara lika med det antal steg han
tar gånger tiden för ett steg, och
eftersom han på grund av sitt
berusade tillstånd tar stegen helt
slumpmässigt och därför vack
lar runt över hela torget, kom
mer antalet steg att vara lika
med antalet gatstenar, vilket i
sin tur är lika med torgets area
delat med arean av en gatsten.
På samma sätt kommer tiden för
en luftmolekyl att passera
genom vätskan att vara lika med
tiden för ett "molekylsteg"
gånger antalet "molekylsteg".
Ett typiskt "molekylsteg" i en
vätska är några molekylradier,
några tiomiljarddels meter, vil
ket motsvarar en "gatstensarea"
om en tiotriljondels kvadratme
ter; om luftmolekylen ska gå
några centimeter genom vätskan
motsvarar detta en "torgarea"
av en tusendels kvadratmeter,
och alltså blir antalet "gatste
nar" och därmed "molekylsteg"
ungefär tio biljarder.
Med en steglängd om några
tiomiljarddels meter motsvarar
detta en sammanlagd sträcka av
sådär 1000 kilometer. Och efter
som molekyler vid rumstempe
ratur har en typisk hastighet av
1000 meter per sekund tar det
alltså 1000 sekunder eller en
kvart för luftmolekyler att dif
fundera från vätskeytan till mar
tiniglasets botten; det tar en
kvart innan en försiktigt rörd
martini är genomluftad.
Och har man inte stjälpt i sig
sin dry martini på en kvart, är
man inte värd att serveras den.

Hans-Uno Bengtsson
Fysiker
(tidigare publicerad i Metro)
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Fof vill tacka :
- alla faddrar
- kanslichef In er Larsson
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Vad är det för väder?

V

för väder? Ja,
en fråga man ställer sig
ganska ofta. En fråga man
ställer andra som ett försök att
inleda ett samtal. Med ett leende
ska man svara. Trevligt ska det
vara.
Som exempel kan det låta så
här:
- Det är molnigt (likaså mitt
inre).
- Det kanske regnar (då förblö
der mitt hjärta).
- Tänk om solen skiner! (tänk
om sorgen lättar)
Ja, trevligt ska det vara även
om ens värld håller på att rasa.
AD Ä R DET

Så har jag lärt mig att det bör
lyda.

Lärt mig

Man är här i livet för att lära sig,
kan vissa påstå. Lära sig och lära
sig, det ena och det andra och
bara mer och mer. Språk är bra
att kunna. Det har man nytta av.
Etikett, samhällskunskap, lite
geografi, litteratur. En massa
matematik, fysik, datorseende.
Men framför allt är man tvungen
att lära sig social kompetens. Vi
går på Teknis för att lära oss
bland annat social kompetens.
Det tycker i alla fall en av

-. --... ..-..... �...- ,.,...,.., . .,_, �.,,..,,...- ..-wv�-��..,.,..• wee

labbassistenterna vi har haft.
Man skulle tydligen inte bara
räcka upp handen "trevligt" och
vänta på hjälp i 45 min. Nej, man
skulle "hoppa på dem, rycka tag
i dem" om man nu verkligen
behöver hjälp. Man ska lära sig
social kompetens sa denna assis
tent sent på dagen, när labbtiden
redan var slut. Jaha! På det
sättet! Det har jag aldrig hört
talats om. Kan någon säga mig
hur det egentligen är .. ?
Vad blir det för väder imorgon
gott folk .. ?
Förvirrad!
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Raditex Control utvecklar och marknadsför sys
tem för fjärrkontroll och övervakning. Systemen
är baserade på standardteknik och får därför
oöverträffad funktionalitet i förhållande till sitt
pris. Systemen är främst avsedda för energi
kontroll i fastigheter men kan även appliceras
inom andra områden.
Vill du jobba hos oss ?
Kontaka Göran Hasse <gh@Raditex.se>
eller 694 92 70.

http://Raditex.se/ctrl/
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Guy Fawkes
I England bränner man bål och firar den femte november.
En del firar tillfångatagandet av Guy Fawkes.
Andra firar hans försök att bli av med politikerna.

D

inte politi
kerförakt som fick
Guy Fawkes att för
söka spränga det Engelska parlamentet i luften, men spränga
det i luften ville han. Den katols
ke Fawkes tyckte precis som
många andra katoliker att kung
James I hade gått för långt i sin
förföljelse av Englands katoliker och att det nu var hög tid
att göra något åt detta.
E T VAR N U

De inblandade

Bland de katoliker som var
av åsikten att det var nöd
vändigt att göra något fanns
Robert Catesby. Då samman
svärjning och intriger inte
var något som avskräckte
Catesby kontaktade han
sina vännerna John
Wright, Thomas Winto
ur och Thomas Percy.
Senare kom även ett
antal andra personer
JIIW'l�MW�
att delta i konspi
rationen, bland
dem Francis Tres
ham.
Catesby före
slog sina vän
n e r att m a n
skulle spränga
k ungen
och
överhuset
(House of Lords)
i luften vid öpp
nandet av nästa
par lam en tetsår.
Med kungen och
de flesta av hans
ministrar döda så
skulle man kid
nappa prins Charles och prinsessan
Elizabeth, för att sedan göra
revolt och åter göra England
katolskt.
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För att lyckas med detta
behövde man hjälp av någon
med militär erfarenhet, man
behövde en legosoldat.

Mannen

Guy Fawkes var en erfaren lego
soldat från Yorkshire, som hade
utmärkt sig under mer än tio års
krigande på kontinenten.
aa �..a

var dags att hitta på en ny plan
för att spränga parlamentet i luf
ten.
Nu hade man dock tur då
man upptäckte att man kunde
hyra den källarlokal som man
hade försökt att gräva sig in i.
Thomas Percy lyckades i mars
1605 att hyra källaren rakt under
överhusets lokaler, under före-

..,..-=.,_
w____•____________

nRemember, remember the fifth of November.
Gunpowder Treason and Plot.
I see no reason why Gunpowder Treason
Should ever be forgot."
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Han hade krigat under
Spansk flagg i Nederländerna, i
ett regimente bestående av flyk
tingar från England. Detta rege
mente av engelsmän leddes av
Sir William Stanley, som hade
valt att lämna England eftersom
han var katolik.
Fawkes hade under sin tid i
Spanska armen lärt sig en hel
del om sprängämnen och hur
man använder dessa för att
spränga olika saker i luften, ett
kunnande som konspiratörerna
ansåg mycket användbart.

Konspirationen

En första plan var att från ett
hyrt hus gräva en tunnel in un
der parlamentsbyggnaden och
fylla tunneln med krut. Det gick
långsamt att gräva då ingen av
konspiratörerna var van vid så
hårt kroppsarbete.
När man grävt sig fram till
källarväggen upptäckte man att
väggen var cirka två och en halv
meter tjock. Konspiratörerna
insåg att det skulle bli svårt att
ta sig genom källarväggen. Det

vändningen att han ville för
vara kol och ved där som
bränsle att ha till vintern.
Vid påsktid hade konspiratö
rerna transporterat dit tjugo tun
nor med krut och ved och kol att
täcka över kruttunnorna med.
Då det blivit bestämt att parla
mentsåret inte skulle öppna
förrän i oktober valde konspira
törerna att resa åt olika håll.
Guy Fawkes valde att resa till
Nederländerna för att där kon
takta några vänner i förhopp
ningen att utöka konspiratonen
med några personer till. Thomas
Percy å sin sida valde att stanna
kvar i London och fylla på källa
ren med några tunnor krut till. I
september hade man fyllt på, så
att det var 36 kruttunnor i källa
ren, tillräckligt för en mycket
stor explosion.
Under
sommarmånaderna
hade någon eller några bland
konspiratörerna börjat oroa sig
över att flera av överhusets
medlemmar var katoliker och
att några var släktingar och nära
vänner. Det vore tråkigt om

.............��3MCP
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katoliker skulle dö i explosio
nen.

Förräderiet
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Den 26 oktober anlände ett brev
till den katolske överhusledar
moten William Parker, Lord
Monteagle. I brevet varnade nå
gon av konspiratörerna lorden
för att närvara vid parlament
årets öppnande om livet var ho
nom kärt. Det har aldrig fast
ställts vem som skrev brevet
men man misstänker att det var
Francis Tresham då han var svå
ger till lord Monteagle.
Den gode lorden var nu inte så
katolsk, utan visade omedelbart
brevet för Robert Cecil, kung
James statssekreterare. Inom
några timmar visste konspira
törerna om att brevet existe
rade och under dom
p åföljande d a garna
avvaktade de för att se
vad som hände.
Genom efterforsk
ningar fick de veta
att regeringen inte
hade ändrat pla
nerna utan att parla
ments året fortfa
rande skulle öppnas
den 5 november. Kon
spiratörerna bestämde
sig för att gå vidare i sina
planer.

Torterad
Den arresterade Fawkes fördes
inför kungen för att förhöras och
höll sig där mycket kallblodig.
Han vägrade att svara på frågor
om konspirationen och tog på
sig hela skulden själv. Ganska så
snart insåg kungen och hans
rådgivare att det var menings
löst att förhöra Fawkes och han
fördes till Tower of London för
fortsatt förhör och tortyr.
Givetvis kunde inte Fawkes
uthärda tortyren och efter några
dagars tortyr i sträckbänk så
berättade han om konspiratio
nen och vilka de andra medver
kande var.

Avslöjandet
Kung James rådgivare reagera
de långsamt men natten mellan
den 4 och 5 november så genom
söktes källarna under överhu
sets lokaler, först av Earlen av
Suffolk och senare och grundli
gare av Sir Thomas Knyvett.
Vid den av Thomas Percy
hyrda källarlokalen hittade man
Guy Fawkes som mycket kall
blodigt släppte in kungens män
och förevisade lokalen. Tyvärr
för Fawkes så hittade man det
gömda krutet och man hittade
även de tändstickor som han
hade på sig, det var uppenbart
vad han gjorde där. Fawkes blev
givetvis arresterad.

Flykten
När konspiratörerna hörde att
deras planer korsats så flydde
de. Robert Catesby och Thomas
Wintour gav sig av till Midlands
där de andra mötte upp i War
wickshire. Man försökte, men
misslyckades i att få fler att stöd
ja upproret mot kungen.
Under några dagar lyckades
man förflytta sig mellan vänners
och sympatisörers hus, men
efter tre dagar blev nästan alla
konspiratörerna tillfångatagna
av sheriffen i Worcester. Flera av
dem blev dödade i den strid
som föregick deras kapitula
tion. Bland de döda fanns

Catesby, Percy och dom båda
bröderna Wright. Några dagar
senare arresterades Francis Tres
ham i London och sändes till
Tower of London.

Slutet
Efter att alla de cirka 60 konspi
ratörerna hade tagits tillfånga
sattes dom i fängelse i Worcester
för att senare överföras till Lon
don för rättegång. Thomas Win
tour, den enda kvarvarande av
de ledande konspiratörerna, er
kände mot slutet av november.
Den 23 december dog Francis
Tresham av urinvägsinfektion
där han satt fängslad i Towern.
Omständigheterna kring hans
död har gjort att man undrat
över hans roll i konspiratio
nen, och om han
inte i själva verket
blev förgiftad eller
kanske till och
med tilläts rymma.
27 januari 1606
började rättegången
för de åtta ledande,
kvarvarande kons p i r a t ö re r n a. D å
ingen av dem nekade
till att vara skylldig till
förräderi var domarna
ganska självklara. Tors
dagen den 30 januari avrät
tades Everard Digby, Robert
Wintour, John Grant och Tho
mas Bates vid S:t Pauls kyrko
gård. Fredagen den 31 avrätta
des Thomas Wintour, Ambrose
Rookwood, Robert Keyes och
Guy Fawkes på den gamla
palatsgården vid Westminster.
Alla åtta hängdes, dränktes
och styckades i fyra delar, allt i
enlighet med traditionen för för
rädare.
Om ni nu skulle vara i eng
land den femte november så vet
ni varför man bränner brasor
och firar.
Hm ... på tal om femte novem
ber och politiker ... är det någon
som har några tändstickor?
MagnusE
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En fadders tankar
Så är då mottagning till ända. Alla som på något sätt bidragit
till att göra den till vad den blev hoppas jag har fått det tack de är
värda.

S

Å

HÄR

I

EFTERHAND

blickar man tillbaka och
undrar lite vart tiden
tog vägen. För många av oss
som jobbat med mottagningen
på ett eller annat sätt slår verk
ligheten nu tillbaka efter att ha
blivit försummad under någon
månad. Detta innebär att vi alla
plötsligt har en massa fritid, som
vi kan spendera på att program
mera i matlab, ko.. skriva hemtal
i termo och allt annat kul man
inte tog sig tid till att göra under
mottagningen.

Tiden försvann

Men tiden ja, vart försvann
den?? Något som kan förklara
det hela är väl, att tiden går fort
när man har roligt och det stäm
mer. Det är ju nästan så att det
känns som igår morse då vi
faddrar stod och väntade på
våra nOllegrupper på borggår
den inför Bogesund. Sedan hann
vi med allt annat under dagen
för att avsluta på kvällen med en
hejdundrandes
nOllegasque...
Jag minns det som igår... Ja, så
skulle man nog kunna samman
fatta vart tiden tog vägen.

Fritt i tolvan

Skaendarna är nog tacksamma
nu när de kan fritt röra sig i tol
van utan att behöva springa in
med kepsar neddragna så de
knappt såg något eller ringa in
till funqrummet och fråga om
det är nOllefritt "där ute".
Här finns en episod som är värd
att ta upp. Kongl. Maria och
Kongl. Thomas kollade att det
var nOllefritt i tolvan och gick in
till spritförrådet i Vextrummet
en vardagskväll. De skulle
inventera inför någon fest. Då
plötsligt ringer det på dörren
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och i n kommer e n nyantagen
med två kamrater. De båda ska
endarna varnas. Jag går in i Vext
rummet dit de tre nyantagna
begett sig för att köpa läsk samt
vänta på att biljardbordet blir
ledigt. ME väser ur ena mungi
pan att de båda skaendarna
stängt in sig i spritförrådet.
Okej, nu skall vi alltså försöka få
bort de nyantagna så att de båda
inne i spritförrådet kan ta sig ut.
De tre nyantagna får all upp
tänklig hjälp att få ut sin läsk,
samt att de två faddrar som spe
lar biljard blir åtsagda att lämna
bordet. De tre nyantagna med
delas att bordet nu är ledigt och
de bör nog ta det snarast innan
det blir upptaget. Två av dem
rusar in medan den tredje av
dem blir kvar. Till slut lyckas vi
få in honom också och vi öppnar
spritförrådet varvid de två ska
endarna smiter ut. Det hade ju
kunnat bli riktigt trevligt för de
två om de stannat länge i förrå
det. De hade ju inte behövt
törsta ihjäl.

Mera FoF?!

Vad mer har hänt? Jo man kan ju
börja undra hur bra FoF har
synts för de nyantagna eller
vilka är FoF egentligen? Under
en diskussion med en av "mina"
nyantagna kom vi osökt in på
ämnet SMusK. Han frågade
vilka de var och jag och mina
kära medfaddrar förklarade att
det var de som sprang omkring i
röda och gröna kläder och spe
lade svängig jazz. Jaha, sa han
lite fundersamt, men vilka är då
de där två som basar över de
andra faddrarna?? Lite lätt
brydda tittade vi faddrar på var
andra och utbrast unisont. Jaha,
det är ju FoF. Eller kan det vara

så att vi faddrar faktiskt miss
uppfattat det hela. Nåväl, vår
lilla faddergrupp skanderade i
alla fall "Mera SMusK" när FoF
skulle upp på scenen under
nOllegasquen. Bara för att vara
på den säkra sidan.

Talfel?

Inte nog med att vi inte vet vilka
FoF egentligen är, vi har dess
utom en överskaendare som inte
kan prata ordentligt ... eller är
det återigen vi som missuppfat
tat vad det pratas om ... Kan i så
fall någon förklara uttalandet "...
det antalet knivar och gufflar
som ... " Exakt vad är en guffel?

Hälsa bakåt

En annan sak är att hälsningsfra
ser inte är vad de borde under
nollningen. Vi faddrar hälsar ju
som bekant inte på de konglige,
men de hälsade ibland på oss.
Det fanns en skaendare som lät
meddela att om vi såg honom
och om han kliade sig i sin ädla
bakdel när vi passerat så häl
sade han. Japp, det är ju bara att
hoppas att vi inte fortsätter på
detta maner...

Elaka tanten

Avslutningsvis vill jag bara säga
att det är väldigt skönt att veta,
trots att vi inte längre vet vilka
FoF är, med skaendare i spritför
rådet, en ÖSK som inte kan
prata rent och mycket annat, så
är det faktiskt en sak som består:
Elaka tanten, Inger Larsson,
finns där, huserandes i aphuset.
Måtte hennes hand alltid finnas
beskyddande och dömande
över elektro.

Uffe Kalla

... världens snällaste björn

F

ETT
P A R år sedan
kom det ut en bok som
handlade om 70-talister.
Den hette "Generation smurf"
men den kunde lika gärna ha
hetat generation Bamse för
ingen serietidning har format en
generation så som Bamse har.
Hoppa på närmsta klasskamrat
och fråga henne vilken hennes
bästa Bamseäventyr är och du
får garanterat en lång redogö
relse om BillyBoys hopptävling,
Yambolajernas ö, trollkarlen
med de tre svärden eller något
annat välkänt äventyr. I Början
av åttiotalet var det cirka 150
000 barn som gick och längtade
vid brevlådan varje månad för
att läsa om något nytt äventyr
om Bamse, Lille Skutt, Skalman
och de andra.
ÖR

Bamses födelse

Bamse skapades av Rune
Andreasson 1962 när han för
sökte komma på en ny karaktär.
Han hade tecknat flera serier
tidigare, bland annat om den
starka björnen Teddy. Proble
met med Teddy var att han var
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stark jämt, och det blev lite lång
tråkigt i längden när han alltid
kunde klara sig ur varje knipa.
Då var det bättre med en björn
som bara var stark ibland, när
han åt dunderhonung till exem
pel, Bamse var född. Både Lille
Skutt och Skalman har före
bilder från Teddyserien. Frågan
var bara var figurerna skulle bo.
Rune funderade först på att
bosätta dem i en skog, men det
kändes inte riktigt
rätt. Lösningen kom
när han var på semes
ter i Castel Taormina
på Sicilien. Rune såg
solen stiga upp och
skina på vulkanen
Etna och bergen runt
omkring och plötsligt
var det självklart och
han skrev; "På små
kullar i solen ligger
några lustiga hus. Där
bor Bamse". Serien
publicerades i vecko
tidningen Allers sam
tidigt
som
Rune
gjorde
sammanlagt

sex svartvita filmer om Bamse.
Filmerna visades 1966 och blev
en stor succe, alla barn visste
vem Bamse var. De hade sådan
framgång att Rune till slut la ner
serien i Allers för att koncen
trera sig på tecknandet av ytter
ligare sju filmer, nu i färg. Efter
det att de hade kommit ut 1972
startade även serietidningen.
Fram till det tvåhundrade num
ret av Bamsetidningen gjorde
Rune själv allting i tidningen,
men då kände han att det var
dags att lämna över till yngre
krafter. Han fortsatte däremot
att teckna Bamseböcker och
musiksagor fram till sin död,
förra året.

Bamses skola

Bamse har säkert höjt allmän
bildningen hos Bamsegeneratio
nen avsevärt. När det dyker upp
nått krångligt ord eller fenomen
kan man vara säker på att
Bamse förklarar det i Bamses
skola efteråt. Så hör du någon
lillgammal unge på tåget som
utförligt beskriver när Beetho-
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ven levde eller hur norrsken
uppstår är kanske Bamse skyl
dig. Bamse och hans vänner har
rest runt en hel del i sina dagar
både i tid och rum. Reser gör
Bamse helst med båten Viktoria
eller Skalmans luftballong men
tåg går också bra om det är för
långt att gå. Med Skalmans lilla
tidsmaskin har läsarna fått chan
sen att besöka många historiska
tider och platser, alltifrån jurati
den, via medeltiden och Doktor
Livingstones Afrika. Resmålen
beskrivs ofta i Bamses skola
efteråt och Bamse har på så sätt
förbättrat många barns historia
och geografikunskaper.

Mamma, pappa, barn

Bamse skiljer sig från andra
serier på många sätt, bland
annat när det gäller familjebild
ningar. När det i andra serier är
brorsöner, farbröder och syster
döttrar, finns det i Bamse riktiga
familjer med mammor, pappor
och barn. Figurerna blir faktist
kära i varandra. När Bamse och
Brummelisa kryper ner i sängen
och kramar varandra extra länge
får de efter en tid tre små bamse
ungar. Bamseungarna föddes
1982 och sju år senare börjar de
skolan under stor uppståndelse.
Däremot verkar de inte kommit
ifrån småskolan än, trots att de
borde vara myndiga vid det här
laget.

Svåra ämnen

Serien väjer inte för det som är
jobbigt, när Brumma, den fjärde

tJCN 8AMSF SÄTrEN
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Bamseungen, föds visar det sig
att hon inte är som alla andra,
hon verkar inte förstå vad folk
säger och hon pratar inte så bra.
Men i Bamsevärlden gör inte det
någonting, hon är ju bra på
andra saker, som att kramas till
exempel. Det finns fler exempel,
Burres familj har ont om pengar
så Burre har inte råd med födel
sedagspresent och det var en
lång följetong om Vargens svåra
barndom och varför han blev
som han blev (världsmästare i
elakheter).

Kontroverser

Bamsetidningen är på många
sätt genompräktig, men har
ändå väckt debatt flera gånger. I
ett äventyr hamnade Skalman
hos en elak häxa som gjorde alla
beroende av en blomma som de
sedan fick arbeta hårt för att få.

Skalman överlistade givetvis
häxan och ställde allt tillrätta,
men trots det skrev många upp
rörda föräldrar brev till Rune
där de anklagade honom för att
förhärliga knark. En annan tvis
tefråga har varit huruvida
Bamse är kommunist. Bamse
står alltid på den svages sida
och i Bamses skola beskrivs
skatt som ett sätt att hjälpa var
andra. Det uppskattades inte av
MUF (moderata ungdomsför
bundet) som inte alls tyckte om
att Carl Bildt klädde sig i
Bamseslips. Men enligt Bamses
skapare är Bamse inte alls kom
munist, bara snäll.

Pannkaksparty

Och nog är Bamse snäll alltid, på
sin höjd kastar han upp Vargen i
en grantopp när han betett sig
riktigt illa. Det är nog är nog inte
bara jag utan de flesta i Bamse
generationen som önskar att
världen var lite mer som i
Bamsetidningen. En värld av
idel soliga somrar, vita vintrar,
äventyr som slutar lyckligt och
stora pannkakskalas hos Farmor
på Höga Berget.
Camilla
Källa: www.bamse.net
Alla bilder är publicerade
med tillstånd av Egmont

(Jag är i allafall bäst för jag har en knakelibraksnabel !Pellefants anm.)
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Var snäll mot din kaktus
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Bevattni ngvakten Birger
- ett nybörjarprojekt från ELAB

D

ÄR
LÄTT
att
glömma bort vatt
nandet av sin pelar
gon eller favoritfikus. Detta
nybörjarprojekt är avsett att för
hindra massdöd i köksfönstret
genom att på ett tidigt stadium
varna för torka.
ET

Jord resistans

Jord har en resistans som bl.a.
beror av dess fuktighetsgrad.
Stoppas två metallbitar ner i en
blomkruka, får man en enkel
fuktsensor som ger hög resistans
för torr jord. Låter man fukt
sensorn utgöra ena resistansen i
en spänningsdelare, kan en
bevattningsvakt lätt knåpas
ihop! Nedanstående krets låter
en lysdiod lysa olika mycket
beroende på hur törstig växten
är. Lyser dioden för fullt kan det
vara dags att överväga om det
inte vore bättre med blommor
av plast.

Byggbeskrivning

Hur fungerar det då? Jo:
Potentiometern och fuktsensorn
spänningsdelar
batterispän
ningen. Transistorns basspän
ning fås då att variera beroende
på hur fuktigt det är i krukan.
Överstiger basspänningen ca
0,6 V börjar transistorn leda och
lysdioden tänds svagt. Blir jor
den torrare stiger basspän
ningen ytterligare och dioden
lyser starkare. Motståndet på
330 ohm begränsar den maxi
mala strömmen genom lysdio
den till lite drygt 20 mA. Detta
är nödvändigt om man inte
tycker om när det luktar bränt.
4,7 Mohm

330 ohm
_ 9V
-&treri

Rlrukt
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Potentiometern trimmas in bero
ende på hur fuktigt växten vill
ha det. Uppskattningsvis vill en
kaktus ha ett högre resistans
värde på potentiometern än sjö
gräs.

Besök ELAB

Mycket mer är det inte, men ver
kar något oklart är det bara att
höra av sig! Annars rekommen
derar jag ett besök på ELAB där
du kan bygga dig en Birger, eller
något helt annat! Det är upp till
dig själv vad du vill ska komma
upp ur den elektrotekniska driv
bänk som kallas ELAB! Birger är
bara ett förslag.

Utvidga projektet

Med smärre modifikationer kan
Birger fås att styra en vatten
pump. Empiriska studier har
dock visat att det blir väldigt
blött på golvet om en av metall
bitarna ramlar ur krukan.

Göran Nordahl, e99_gno
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Adressändring
Fredrik Neiderud
Sidensvansvägen 40
192 55 Sollentuna

Skicka in din nya adress till
emission@ e.kth.se

Vårt varma tack
Till alla vänner och kamrater för all omtanke och
vänligt deltagande i vår käre son och broder

Åke Holmgrens
bortgång och begravning. Tack för alla
telefonsamtal, brev, vackra blommor vid båren
och i hemmet samt gåvor till olika fonder.
Ånäset 14 september 2000

Ingrid och Rune
Åsa
Ola
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Väl kommen Ettanl

rJJ'l(S vi[[ tacka a[[a som lijä{pt
ti[[ under nO[[ningen.

'Iackt det härgjorde vi 6ra!
19

Sökes:
Studenttidning med anor från 1 965 söker Elektro
teknologer med intresse för att skriva eller fotografera.
Intresserad? Skicka ett mail till emission@ e.kth.se.
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nOllegasque
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För oss dåvarande nOllor började nOllegasquen redan då vi efter
allehanda traditionsbundna ritualer letts in i Kårhuset och fått
sätta oss framför scenen. Tillsammans med oss i matsalen fanns
redan en blandad publik. Äntligen dags för nOllegasque.

P

SOM
alla stora
gasquer värda namnet
hade
E-sektionens
nOllegasque år 101101 spex på
programmet. I detta fall hade
gasquen inte bara ett spex, utan
två hela fullkvalitetsspex samt
ett grandiost framträdande av
balettnOllan.
R E CIS

grupper som hade allra roligast
på nOllegasquen.
Mot slutet fick man även reda
på att Karl XII egentligen inte
blev skjuten, utan hade lyckats

SpexnOllan

Kvällens framträdanden inled
des av spexnOllan med ett extra
ordinärt epos om Karl XII och
dennes framtåg i Ryssland och
Norge. Utöver denna krigsillus
tration fick vi även en liten
inblick i konungens privatliv
och då framför allt i dennes rela
tion till sin mor. Dessutom fick
de som tidigare tvivlat på att de
döda kan väckas utan möda

satte spexet igång. Det hela var
en mystisk deckarhistoria som
utspelades i Britney Beard's lilla
lastbilschaufförshak kallat "Brit
ney' s Flotthak". Britney själv var
en förtjusande och skäggig ung
dam som sökt smita undan all
publicitet genom att starta eget.
hennes
råkade
Dessvärre
käraste ägodel, en vit sten,
komma bort i samband med ett
inbrott och ett försök till smugg
ling av Göran Kropps kropp.
Britney kallar på polis, och kon
stapel Kenny Beck dyker upp
tillsammans med sin assistent
Watson. Fyndiga rim, varvat
med sång, ett imponerande
dansnummer och berättarröster
av Peter Harrysson samt Clas

(,·

MusiquenO!lan rockar loss.
byta plats med en stackars lyck
sökande servitris och levde ett
nytt liv som Elvis - The King of
Rock'n Roll. Efter en avslutande
sång och under ivriga applåder
kunde spexnOllan stiga av sce
nen.

DKS spex

BalettnO!lan som Agui/era.
snabbt ändra åsikt då Karl vid
ett tillfälle avled men fördes till
baka till liv av ett glas bäska
droppar och en fredssökande
tsar. Förövrigt, med tanke på
hur mycket bäska droppar som
konsumerades på scen måste
spexgruppen ha varit en av de

Efter det att DKS granskat
spexnOllans uppdrag meddela
des helt otippat att även de
kongliga skulle framföra ett
spex. Lamporna i salen hade
slocknat då en hög och tydlig
berättarröst började strömma ur
högtalarna. Vi hann alla tänka
efter och komma så långt som,
"Men vänta nu, är inte det
här... ?" innan rösten presente
rade sig själv som Magnus
Härenstam, "för Det Konglig
Sk�nderi uti nådens år 101101".
Mycket uppskattat. Efter detta

Britney, en skäggig ung dam.
Månsson skapade ett väl
genomfört och underhållande
spex som följdes av varma app
låder.

Middagen

Efter en timmas uppfräschning
och i vissa fall också en förfrisk
ning i baren, var det så dags för
middag. Denna avnjöts stötvis
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med en frekvens som var ekvi sade också på att klargöra en del
valent med frekvensnormaler frågetecken angående deras
nas; Johan Eng och Sebastian plats på sektionen. Efter detta
Tarkowski.
steg de konglige ned och gratu
Hedersgästerna för kvällen, lerade de nOllor som överlevt
bl.a. norska Omegasällskapet, konverteringen till ettor med
finska SIK och sect-Ionen hade den klassiska epsilonnålen att
tidigare paraderat in under pryda schmecken med eller
pompa och ståt men det var fort dylikt.
farande några som fattades. Jag
talar naturligtvis om sk�n Priser och utnämningar
darna, som lyste med sin från Som alla vet har varje större gas
hade
Det
funnits que med självrespekt någon
varo.
spekulationer
form av prisutdel- ..... eu:aa:1 .,,,....,._..._
huruvida de
ning. Jag tänker då
Petter Flodström på gasquer så som
konglige
tilldelades
hade
någon
Nobelmiddagen,
koppling till
Oscarsgalan,
presi
passande nog en
e-sektionen
och
dentbesök
medalj i fo rm
hurdan
och
dylikt. Vår ärade
den isåfall var.
sektion är naturligtutav en
Tillika hade
vis inte sämre än att
det hade fun- -�a_gr�'![!!a�---- dela ut åtskilliga prinits spekulaser och utmärkelser
tioner, oss nOllor emellan, om under nOllegasquen. Det var
vad de konglige skulle hitta på ELO(r)s ordförande, Magnus
under nOllegasqen. Att skäggen, Almkvist, som delade ut inte

,1

lj
I
Vad är detta? Skägglösa skrendare?
som ganska snabbt konstaterats
vara äkta, skulle av var natur
ligtvis en förhoppning. Svar på
dessa frågor kom i ett slag när så
sk�ndarna äntrade scenen till
tonerna av glad musik. Det var
nog många som var tvungna att
titta både en och två gånger
innan de såg vilka det var som
stod där framme på scenen.
Efter en mindre dansuppvisning
tog så ÖSK (David Samuelsson)
till orda. Han tackade FoF för
det goda samarbetet och pas-
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mindre än tre priser. Från bästa
insats för sektionen till den allra
minst bra insatsen för sektionen.
Den som fick pris för bästa
insats för sektionen var Ulf Kalla
som i inte mindre än tre år aktivt
deltagit i nollningen som fadder
för balett- och philmnollorna,
vilket måste betraktas som
något mycket beaktningsvärt.
För sitt goda arbete belönades
han
med
fadderskapsbevis
singerat av ingen mindre än rek
tor Anders Flodström.

Mellanklasspriset gick till Pet
ter Flodström för sitt arbete med
den nya utformningen av elekt
rosektionen. Han tilldelades pris
för sitt envisa paragrafrytteri
och tilldelades passande nog en
medalj i form utav en paragraf
ryttare. Trots den tillspetsade
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Ris & ros från Elo(r)
formuleringen av motiveringen
till priset, så tycktes glädjen över
denna utmärkelse vara stor.
Då till priset för den allra
minst bra insatsen för sektionen,
som mycket oväntat tilldelades
Tom Andrew. Som nybliven E
etta så hade jag svårt att förstå
detta, med tanke på den fina
insatts som denne man gjort
som sk�ndare. Förklaringen lät
emellertid inte vänta på sig. Tom
Andrew hade åsamkat elektro
bussen en buckla, och fick där
för en buckla i form av... just en
buckla. Tom Andrew förblev
emellertid oförstående.
Erik
Gunnheden,
bland
ettorna bäst känd som "konglige
Erik", blev även han kallad upp
på scen. Han fick ta emot det
pris han gjort sig förtjänt av när
han i våras blev framröstad av
sektionens medlemmar till sek
tionens kamrat.

lon-secten

Nollegasquen inträffar bara en
gång per år och det är få förun
nat att uppleva en sådan mer än
en gång i livet. Det är en unik
händelse. Det är dock något
återkommande,
något
som
varje E-teknolog har en chans att
vara med om. Däremot är det få
förunnat att få vara med vid en
dubbning av ett sekt-lon. Det
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har bara funnits 17 sekt-lon
under Elektros 90-åriga historia,
enkel matematik leder fram till
slutsatsen att det är högst sällan
ett nytt sect-ion väljs.
Sect-reterare GP kallades upp
på scenen. Han höll ett anfö-

tilldelades orden för att i över
100 månvarv förtjänstfullt bidra
git till sektionslivets berikande.

BalettnOllan

Senare under middagen var det
balettnOllans tur att visa sitt

som verkligen var imponerande
duktig på just balett. Riktigt kul
och uppskattat!

Musique

Efter middagen var det dags för
MusiquenOllan att rigga upp sin
utrustning i salen intill medans
förväntansfulla ettor fick stå
utanför och otåligt vänta på
musiques uppträdande. Sedan
slogs dörrarna upp och föreställ
ningen började. MusiquenOllan
öppnade med ''I'm so excited" i
ett långsamt tempo för att sedan
fortsätta med höjdarlåtar som
"Mystery dance", Blurs "Song
2" och sektionens verkliga favo-

i·14
Stefan Östlund skakar hand med sect-reterare GP

I

rande varvid han aviserade att uppträdande. Såhär i efterhand
ett nytt sect ion valts. Som sig kan sägas att baletts framträ
bör hölls ett högtidligt anfö dande var effektmässigt det
rande innan det blev Stefan Öst mest
avancerade
under
lunds tur att komma upp på nOllegasquen vilket gjorde det
scenen. Där skedde så dubb mycket häftigt att se på, men
ningen enligt konstens alla reg dessvärre försvårade rökeffek
ler.
terna fotografe------ ringen
något
Ion-secten är, -. . . i efterhand kan
(vilket
torde
om nu någon
inte skulle känna
förklara de suddet sägas att
till detta, en sect
diga bilderna).
ba letts
som finns på eEn
glassig
sektionen för att
framträdande var presentatör gled
fram till mikrose till att goda traeffek tmäss igt det fonen
och förditioner vidmaktmest avan cerade
klarade vad vi
hålls
och
att
sammanhållu nder n O llegas quen skulle komma
ningen
mellan
-- .. ------ att få se under
föreställningårskurserna stärkes. Nya sect ion utses av sek- ens gång. Vi skulle få se på kän
tionsordförande under samråd disar, 'including but not limited
med Sect-reterare och utnämns to' Björn Borg, Britney Spears
under nOllegasquen.
samt Christina Aguilera. Vi blev
Det nya sect-ionet heter Stefan serverade roliga dansnummer
Östlund och hans sect-ionsnamn varvade med presentatörens
är Stefan. Han började som tek- kommentarer samt en uppträ
nolog på Elektro 1981 och var dandekonflikt mellan Britney
sektionsordförande åren 1983 och Aguilera (eller var det Agui
till 1984. Han är professor vid lera och Britney?). Av alla
EKC. Nu också sekt ion. Han balettnOllor fanns även minst en

,

>

.··. \'

[

11
'

; i

'
�
.- .

\

•\

I' '

·:iJ
- ' � '.\ .
. ' �'I '. i): 1. :·l\· . I\•
\.\

/ .; ��
,..,. j

,,

&\
:1
r

,,: ,I I
� \ \•
A I,I I . .

"

I

i

.

.

i

.
�

I

1 :)
i '1\t ' \-..
· i'l .; . ' ,.\ 1 ' -·_
.
JI J ,jJ' \ .!
SpexnO//an på scen.

rit "Här kommer det elektriker",
allt till en hoppande och upp
skattande publik. Efter en hel
del röj avslutade man med Pri
mal Screams Jailbird.
Efter MusiquenOllans briljanta
framträdande fortsatte festen
med efterkör i tolvan. Här serve
rades dryck och musik ända tills
det så smanmgom började
ljusna ute, då frukosten dukades
fram. När kvällen och natten sen
var slut började de nyblivna
ettorna så smått dra sig hemåt.
Trötta och slutkörda, men med
ett minne för livet och första för
siktiga steget taget mot en häg
rande civilingenjörsexamen på
KTH.

JonasLundin
Oscar Blomkvist
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