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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.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com
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HAR ESN GJORT
under året? Tre saker
har varit särskilt viktiga

AD

för mig.
Att utveckla kontakten med
StURe och förankra det studie
sociala arbetet bättre inom ESN.
Utbildningskvalitet är både att
kurserna är bra och att vi trivs i
vår arbetsmiljö. Om det lyckats?
Tja, fråga StURe. Själv tycker jag
det.
Att utarbeta en ny form och
arbetsordning för ESN, eftersom
den gamla var förlegad i och
med att posten PAS tillkommit.
Det har vi slutfört med elektros
nya stadga.
Att få TRIIS:arna delaktiga i
ESN:s arbete och ta upp kurs
kvalitet på dagordningen i insti
tutionsstyrelserna. Det kräver
att
situationen
beträffande
TRIIS:ar styrs upp, det har varit
många vakanser och inaktuella
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uppgifter där. Det arbetet är
snart klart.

Studerandeinflytande

Måste all studiebevakning ske
genom ESN? Det är klart att de
flesta föreläsare uppskattar kon
struktiv kritik och välkomnar
åsikter direkt från studenter. Att
däremot få en överblick över 150
studenters åsikter kräver att
man sammanställer dem på
något sätt. Framför allt om det är
många som tycker samma sak
då man vill åstadkomma en
förändring. Med fakta bakom
oss kan vi tycka till om kurserna
eller om vår arbetsmiljö.
För att diskutera och sedan
framföra dessa åsikter har vi ett
forum: Studienämnden. Den dri
ver sig dock inte själv, utan det
krävs att DU är med och
påverkar dess åsikter. I Europa
är det ovanligt med så starkt

studerandeinflytande som i
Sverige. Säkert har det med vår
långa obrutna demokrati att
göra. Studeranderepresentatio
nen är numera till och med
lagstadgad.

Tack

Sist men inte minst skulle jag
vilja rikta ett stort TACK alla ni
som gjort mitt år som SNO till en
riktig upplevelse. Alla medarbe
tare inom ESN, ingen nämnd
ingen glömd, och alla som jag
mött. Samt alla som gav mig
förtroendet att sitta som SNO
detta år. Jag önskar mina efter
trädare lycka till med uppgif
terna och - gratisluncherna. När
du läser detta har jag haft två till.
Vem sade att det inte lönar sig
vara ESN-funktionär?
Eder SNO
Mikael Andersson
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Malvina

Kårföreningen Malvina är ingen feministisk intresseförening utan är till för främst
tjejer som vill umgås över sektionsgränserna och få kontakter med näringslivet. Vi
har även ett fåtal killar bland våra ca 50 medlemmar.
Förutom våra traditionella aktiviteter, som Kakfrossan på Cafä Opera, Vin & Ost
kväll, Glöggkväll, medverkan i tjejtrampet m m ordnar vi studiebesök och
föredrag, temakvällar och andra träffar som att gå på bio och teater eller spela
Trivial Pursuit .
En dag varje vecka äter vi lunch tillsammans i vår lokal som ligger i den vita
baracken brevid gatuköket framför Lantmäteri, men det är naturligtvis inget krav
att komma på luncherna. På veckolunchen kan medlemmar dessutom passa på
att låna hem skönlitteratur från vår boksamling. Micro och spis finns.
Vill

du veta mer om oss är du mer än välkommen att maila oss
(malvina@ths.kth.se) eller varför inte träffa oss personligen på en veckolunch!
Medlemsavgiften är 50 kronor per läsår (25:- för vårterminen!) och den kan du
självklart också betala när du träffar oss. Hur engagerad du vill vara i föreningen
bestämmer du själv. Välkommen till Malvina!

3

a ___ _,._W _____________
-�-�o.Y<'°r,._Qrqjfg!.Q!E__."""'..,.
....
..,_,. -�-"-----·-·--W
___,,____

OrdfOrd

Lite funderingar så här i slutet av året.
Revolution någon?

S

Å

SITTER MAN HÄR då,
klockan är halv ett, och
funqgasquen pågår som
bäst (var är alla?), det är bra drag
hos de som är här. Avtackningen
för alla ni som jobbat hårt under
den senaste terminen lider mot
sitt slut, även om jag hoppas att
ni stannade ett par timmar till.
(Detta skrevs innan festen var
slut, men ni läser det efter).

Insiktsfull ordförande
Snart har ett år gått sedan jag
fick förtroendet att leda det
administrativa arbetet inom sek
tionen, ett år av arbete, möten,
fester, alla ni trevliga människor,
ett år av glädje skratt och sorg.
Inför mitt år hade jag en massa
ideer om vad jag ville åstad
komma som ordförande, de
mesta av dem hann jag aldrig
genomföra.
Det som jag däremot lyckats
med är att komma till insikt hur
mycket en organisation som
elektrosektionen
egentligen
betyder.
Den
värme
och
omtanke som finns här är något
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som jag aldrig tidigare har sett,
varken under studielivet eller
inom arbetslivet. Det kamrat
skap ni utvecklar under er
studietid skall ni hålla i, de
vänner ni träffar här må vara
konstiga ibland, men jag tror att
de är de bästa vänner ni någon
sin kommer få.

Det kamratskap ni
utvecklar under er
studietid skall ni
hålla i.
Så mycket från en sentimental
gammal gubbe som ser att slutet
är nära, nu över till allvaret. I
dagarna har en icketeknolog
(icke inskriven på KTH och ej
heller medlem i THS) kandiderat
till studentkårens styrelse, en
händelse som när jag fick höra
den fick mig att bli mycket
förvånad.
Det som framförallt förvånade
mig var att under det sista
ordföranderåd jag var på fick jag
uppfattningen att en hel del av
de sektionsordförandena vi har
inte verkade bry sig, så länge
styrelsen fick en ledamot som
klarade jobbet.
Min personliga åsikt är att
kåren och dess styrelse allt mer
och mer har vuxit ifrån sektio
nerna, och det här visar att så är
faktum. Naturligtvis skall vi se
till att det är kompetenta perso
ner som sitter på posterna inom
kåren, men samtidigt anser jag
att det vi driver här är en
teknologkår, med dess traditio
ner och historia, inte ett företag.
När det gått så långt att det
anses normalt att anställa en

icke-teknolog för att utföra arbe
tet då har det gått för långt, då är
det inte teknologernas intressen
som gäller. Det som istället
händer är att kårens affärsintres
sen och yttre arbete som kom
mer i fokus, något som kanske
kan vara till gagn för teknolo
gerna rent ekonomiskt (även om
jag tvivlar), men som knappast
förbättrar vårt redan dåliga stu
dentliv.
Jag vet inte riktigt hur vi skall
kunna återfå en studentkår som
jobbar för det som medlem
marna vill ha, vi kanske skulle
starta en alternativ kår (har hört
att Sing-Sing skulle vara ledigt),
eller kanske hänga kårordföran
den i dennes frånvaro. Det känns
som om det vore dags att
beträda barrikaderna igen, och
många gånger önskar jag att vi
teknologer hade modet och
intresset för vår direkta omgiv
ning att göra det.

Dags att beträda
barrikaderna igen?
Annars var det inte mycket jag
ville säga så här i mitt sista
ordford. Jag vill önska min
efterträdare all lycka under
kommande år. Ett stort tack till
er alla som slitit och stått ut med
mig under det här året, det har
varit det bästa i mitt liv (om jag
bortser från att min flickvän
varit utomlands).
Vi ses på sektionen nästa år.
Realtidsplanering rules.
Eder avgående ordförande
Edward Wallquist
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Bästa Emission!

Jag är en E-Osquar på snart fyra
höstterminer. Häromdagen så
hyrde jag "Mission to Mars" för
att det är kul med sci-fi och dyra
filmer. Och mycket riktigt den
var både lite sci-fi och dyr men
den största behållningen av
filmen var att jag blev varse.
Varse om vadå, frågar den
oupplyste. Varse om valthornen!
Default i Amerikanska (läs
Hollywood) produktioner är att
när det är fint, sorgligt eller stort
så är det en himla massa
utdragna stråkar i bakgrunden
och det har väl alla märkt. Det
finns dock ett litet tillägg som är
extra tydligt i "Mission to Mars"
men som dyker upp i varje
patriotisk USA-rulle (hoppsan
det blev visst en tautologi):
valthornen!
Så fort presidenten skall tala,
USA-flaggan skall hissas, rättas
till, placeras ut, när en astronaut

( Skriv till emission@e.kth.se )

skall göra en rymdpromenad så
dyker valthornen upp. Aldrig
annars. Varför är det så? Vem har
bestämt det? Varför är det just
valthorn? Om någon borde veta
så är det Emissionen.
Förvirrad

Bäste Förvirrad

Ja, många är vi som har konsta
terat stråkarna. Dessa kan ju
vara på sin plats då mjuka
amerikanska flickor ramlar rakt i
armarna på sina pojkvänner i
biosalongen. Däremot är horn
musiken för många en ny upp
täckt. Att en astronaut möts av
hornmusik när han eller hon
skall kliva ut i himlen är väl inte
helt konstigt. Men hur är det
med flaggor och presidenter?
Nu kommer jag antagligen
krossa din världsbild igen,
tyvärr. Men det är inte valthorn
du hör, det är Ess-kornett (även

kallad
ficktrumpet).
Detta
instrument, som för den stora
massan inte är helt känt, anses
av många Hollywoodregissörer
passa in. Anledningen är faktiskt
att USAs första president George
Washington var tämligen utbil
dad på instrumentet. Han tyckte
också att det passade otroligt bra
med just flagghissning och sina
egna tal. Anledningen till att det
spelas jämt då det är sådana
tillställningar i film är att efter
som herr Washington var mäs
tare på instrumentet så visste
han hur det skulle låta. Nu bar
det sig inte bättre än att en
kornett-spelare en gång miss
lyckades vid ett tal. Denna
stackare fick därför öva sig
varenda flagghissning, tal och så
fort flaggan visades. Därför spe
las hornmusik så fort amerikan
ska flaggan visas ...
Emissionen
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Tjejer på Teknis är inte
som andra killar!

T jejer på Teknis är inte som
andra killar! Den meningen har
man hört ett pargånger av både
killar och tjejer. Har sagt det själv
ett par gånger också. Men om
man tänker efter så känns det fel.
Fel att tänka på det sättet. Rent
vetenskapligt skiljer sig mäns
och kvinnors hjärnor åt. Männen
kan använda en hjärnhalva åt
gången och förmår inte utnyttja
båda samtidigt.
Det kan kvinnorna däremot!
De kan dock inte separera
logiken från känslorna. Just den
avvikelsen gör det lättare för
männen att lösa absurda mate
matiska problem. Tjejer behöver
verklighetsbaserade
problem.
Tjejerna, kvinnorna är mera
finkänsliga helt enkelt. Tjejer är
inte som andra killar! De är
INTE som killar!

De bör vara stolta över att
lyckas i den branschen. En
bransch som är egentligen kon
struerad efter mäns hjärnor.
Våga visa er kvinnlighet. V åga
vara kvinnliga.
Sitt inte bara och lyssna på när
killar pratar om lumpen. Låt
dem lyssna när ni pratar smink.
Våga prata om smink och shop
ping när killar är närvarande.
Klä upp er en och annan gång.
Ha klänning eller kjol på. Våga
vara något mesiga när ni känner
för det. Då, ja kanske då, slutar
man säga att: tjejer på Teknis är
inte som andra killar...

Vad händer på Kåren?
Lördag 22 december

Tentapub. Mastodontfest där
tentorna firas/ glöms. Nymble,
kl. 17.00-02.00. Fri entre.

Lördag 13 januari

Tentapub. Inte bara för dig som
skrivit omtentor. Nymble, kl.
17.00-02.00. Fri entre.
Dessutom har Nymble Pub
öppet alla vardagar klockan
17.00-23.00, med reservation för
eventuella mottagningsfester
Programgruppen

En e-vita till Evita

Välkomna på

LUCIAFIKA

den 13 I 12 hos Kansli DEF!

Kansli DEF bjuder på Luciafika på
studievägledni:ngsexpeditionen mel
lan klockan 12-15 onsdag den 13 I 12.
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. . . Och vad ska du bli när du blir stor då lilla vän?

PÅ teknis kan i
mångt och mycket kän
nas som en skyddad
verkstad. Man är där varje dag,
umgås med andra teknologer
och man riskerar att bli ganska
in snöad. Men efter ett par år så
är man förhoppn ingsvis klar här
och kastas skoningslöst ut i
arbetslivet utan att veta vad som
väntar en. Nåja, så hemskt är det
kanske inte men det är väl ändå
inte helt ovanligt att man fun de
rat på hur det kommer vara
sedan, n är man
LLU :-...a......
__,...__.,, •
är utexamine
hur det
rad. För att
egentligen är råda bot på
förvirringen
att jobba
ordnade E2 ett
litet "vad ska
du bli när du blir stor?"seminarium för elektros tjejer.
U nder en trevlig middag fick
besökarn a chans att prata med
utexaminerade elektrotjejer och
höra hur det egentligen är att
jobba. Var och en höll också ett
mindre anförande där de pra
tade om ett speciellt ämne.
IDEN

Att byta jobb

utvecklas är mycket viktigare än
en för stun den bra tjän st.

vad som är viktigt och vad som
ska prioriteras på företaget.

Konsultarbete

Ensam i Kina

Att bli konsult är antingen en När Elisabeth Markusson tog
dröm eller en mardröm, bero- examen 92 fick hon som första
en de på vem du frågar. Christin
jobb att installera AXE-växlar i
Wendel (e94) gjorde sitt bästa för Kina. Efter det fick hon en
att slå hål på en del myter om kontrakttjänst i Danmark och på
kun sultyrket. På
.._ s e m i n a r i u m e t
w = ,_..____
hennes jobb finns
sitta fast på den pratade hon om
det två sorters
att arbeta utomkinesiska lands- la n ds. He n n es
ko n sulter, tekn iska
kon sulter
bygden där ingen råd var att man
verkligen måste
och managemen ttalar engelska är vara medve te n
konsulter, varav
Christin jobbar
kanske inte så kul om vad man ger
= wa,
som det först- -sig in i. Att åka
nämnda. Som tekn isk konsult utomlan ds låter kan ske flashigt
fungerar man antingen som men att sitta fast på den kine
rådgivare åt företag eller så gör siska lan dsbygden där ingen
man en produkt åt ett företag. talar engelska är kan ske inte så
Det finns som sagt många myter kul. Över huvud taget ska man
om kon sultyrket bland annat att vara medveten om att det kan bli
man jobbar jämt och att man en samt. Det är svårt att hitta folk
tjän ar bra. Det stämmer delvis, att umgås med och man blir inte
det finns de som jobbar jämt och omhändertagen kvällstid. Men
de som prioriterar annat och är man medveten om det så kan
bara arbetar 80%. Lönen beror det givetvis vara myck e t
givetvis på hur mycket man givan de att arbeta utomlands.
arbetar, men den är "helt ok".

Först ut var Monika Gulin. Hon Var din egen chef
är e89:a och pratade om att söka Många har en dröm om att starta
jobb. Monika har en hel del ett eget företag. Anna Strid, e89
erfarenhet i området då hon har och Hellen Wohlin, e90 gjorde
hunnit med att jobba på fyra slag i saken och startade eget i
olika företag på
våras. Anna berättade lite om hur
sex år. De råden
Att starta eget det gick till. Hon
hon gav n är man
innebär höga
hade arbetat en tid
söker jobb var
framförallt att
krav på sig själv för att samla erfa
renhet men hade
vara ärlig, det är
en bra affärside
bra att ha tän kt
igenom eventuella frågor före som hon ville förverkliga. Att
intervjun och träna på en kamrat starta eget innebär höga krav på
men att ljuga vinner man ingen  sig själv, saker måste ordnas och
ting på. Hon gav också rådet att då blir det lätt långa veckor. Men
inte bara se till position n är man att starta eget inn ebär även
letar jobb. Att det är ett bra frihet. Man sätter upp sin a mål
företag som ger dig möjlighet att och man kan själv bestämma
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Jobb + familj = ?

Cecilia Malmfors Dreijer för
sökte ge lite råd om hur man
kombinerar arbete och familj.
Hon påpekade att hon inte var
någon expert men de råd hon
kunde ge var framförallt att man
ska ta sig tid till varan dra. Det
blir lätt så att allt han dlar om
logistik, laga mat, tvätta, diska
och så vidare men man ska akta
sig för att blanda ihop par och
familj. Man måste ta sig tid att
umgås bara med sin partner och
kosta på sig en barn vakt bara för
att gå på bio eller dylikt.

Jobba med teknik

An ita Lövqvist berättade sedan
om hur det är att arbeta med

��--WWP Mt

teknik. Hon arbetar i ett forsk
ningslabb och utvecklar laser
dioder för fiberoptisk kommuni
kation. Anita förklarade att man
inte alls behövde vara en upp
finnarjocke för att arbeta med
utveckling, utan noggranhet och
tålamod är viktigare egenskaper.
Arbetet innebär mycket labb
ande och grupparbete samt diss
kutioner och en del läsande. Det
Anita tycker är så roligt med att
arbeta på forskningslabbet är att
hon får chansen att se hela
kedjan från material till färdigt
chip och när man äntligen får en
sak att fungera, då blir man
lycklig.

Att lära ut

Sist ut var Therese Hermansson
som pratade om att arbeta som
lärare. Hon arbetar på ett företag
som håller kurser i bland annat
GSM-telefoni. Det som är
utvecklande med att arbeta med
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utbildning är att man får feed
back direkt. Therese har utbild
ning 60 till 80 dagar per år och
övrig tid, läser hon in sig på
ämnen och har provföreläs
ningar för sina kollegor. När
man har det får man omedelbar
feedback och utvecklas på så sätt
hela tiden.

Sammanfattningsvis

evenemanget att ta chansen om
tillfället återkommer.

Camilla

/

,

,#,. ,,./

"'

Sammanfattningsvis kan man
Citatet
.,_,.säga att det var en riktigt
/ Står i lugn och ro och pratar med UlfW
lyckad och givande kväll,
�
då Rasmus kommer förbi och säger:
/
och jag rekomenderar
Vad har hänt, en resume!
alla som missade
_/
UlfW svarar (snabb som alltid):
Jo,
.,/
"'
Jorden var som en stor varm boll,
,,..,.•
sen svalnade den,
,..
så kom dinosaurierna och sen dog dom,
·.-� "°"�
f
så
kom araberna och pumpade upp olja
.
,
.
.
/
och tjänade massor med pengar ...

Hört av MagnusE
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Projekt FreeSCADA
Supervisory Control And Data Acquisition
Projekt FreeSCADAs syfte är att med vanlig
x86-hårdvara, billiga sensorer och fri mjuk
vara bygga enklare styr och reglersystem.
Genom att använda oss av en fullständig
Unixrniljö kan vi för ett lågt pris bygga kraft
fulla applikationer.
Hårdvara
I projekt FreeSCADA har ingen specifik hård
vara fastslagits från början utan vi försöker
konstruera ett så generellt system som möjligt
för att kunna dra nytta av olika leverantörer och på så vis
få högre pre
standa
för
pengarna.
Vad vi dock
bestämt oss
för är att använda stan
x86dard
hårdvara som
basplattform

vilken vi sedan utökar
med olika instickskort
etc. Målet är att inte tillverka
något själv utan kunna
plocka ihop ett system
direkt från färdiga pro
dukter vilka sedan
knyts ihop av vår
mjukvara.
Systemet kommer an
vända sig av en Unixmiljö i vilken alla applikationer
konstrueras. Unix har under årens lopp vi
sat sig vara en stabil och utvecklarvänlig
plattform. Vi ämnar använda det fria unixo
perativsystemet FreeBSD. Ett flertal detaljer,
till exempel vad gäller bootloader, gör Free
BSD mycket väl lämpat för denna typ av sys
tem.
Vill du vara med?
Kontakta Göran Hasse, gh@Raditex.se
eller 08 694 92 70.
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Ai kido
Best defence is not be there. . .

O

M AN S TÅ R på en
tågräls och ett tåg
kommer mot en, vad
gör man om man vill att tåget
skall köra av rälsen? Står man
kvar modigt och försöker sparka
ner det? Eller kliver man åt sidan
precis innan det träffar och
lägger en sten på rälsen? Person
ligen tänker jag nog flytta på
mig, i värsta fall fortsätter tåget
rakt fram. Detta är grundtanken
i den japanska kampsporten
Aikido.
M

gion). Han löste stridens
rlillemma och ;rundarle i och
med detta en ny kampsport,
Aikido, en kampsport som i
grunden skiljer sig från alla
andra. Historierna runt denne
man är många och långa och om
intresset finns kan jag kanske
skriva lite mer om honom
senare.
Aikido är kanske den "snäll
laste" av alla kampsporter, fram
förallt eftersom man aldrig slår
eller sparkar i syfte att skada.
Man kan kort sagt säga att den
består av fall, kast, fasthåll
ningar och olika kator (serier av
rörelser). P g a att man inte
sparkar och inte slåss är kanske
aikido den kampsport som det
tar längst tid att behärska som
ett effektivt självförsvar men det
är å andra sidan mycket mer än
en kampsport.

Även en liten tuva. . .
tyngdpunkt, för att ändra rikt
ningen på den anfallande och
störa dennes balans. Målet är att
aldrig använda styrka utan istäl
let överlägsen teknik.
Vad betyder då Aikido? Efter
som japanskan har lite andra
referensramar går inte allt att
översätta men man kan i princip
bryta upp det i tre delar Ai-ki
Mental träning
do. Ai betyder harmoni och sam
Själva träningen går ut på att flöde, ki är ett begrepp som inte
man hjälper varandra att nå finns i de europeiska språken
Det är en kniv inblandad. . .
insikt och aldrig genom konfron men på kinesiska kallas det chi
Historia
tationer. Man turas om att vara och har en svårbeskriven
Aikido grundades i början på
den som attackerar, kallad uke,
mening. Man kan se
1900-talet av Morihei
• :w.a.. ..,,,,,..-=,_
w,____,_______ det som den igenom
Ueshiba, som inom aiki
"Jag kommer aldrig att besegras,
allt
strömmande
don kallas o-sen sei,
kraften,
den univer
vilket betyder stormäs
oavsett hur snabbt fienden anfaller.
sella kraften. Do är
tare på japanska. Han
Det är inte mina tekniker som är
ett vanligt förekomvar redan tidigt mycket
ord
snabbare än fiendens. Det är inte en mande
duktig på en mängd
kampsportsnamn
olika kampsporter bl.a.
fråga om snabbhet. Kampen är
och betyder vägen.
jodo (nej det är inte
Aikido
kan därför
avgjord redan innan den började." felstavat, Jo är en trä
löst
översättas
till:
pinne, se bilden), ju-jitsu.
Morihei Ueshiba
V
ägen
till
harmoni
Han grubblade mycket
med den universella
över stridens dilemma,
samt att vara den som utför
kraften.
Kanske
något för allas
dvs. att alla strider slutade med tekniken, tori eller nage. Genom
våran
fi-prick!
en vinnare och en förlorare. Han att använda den kraft och rikt
var även mycket intresserad av ning en motståndare har flyttar
de stora frågorna i livet och man lätt på sig och "hjälper till" Karlar klär i kjol?
grävde därför ner sig en mängd lite extra i den riktningen. Man Om du undrar varför vissa har
olika religioner, framförallt Shin använder ofta stora cirkelrörel svart kjolar kan jag berätta lite
toismen (en gamla japansk reli- ser, med centrum i kastarens allmänt om den dräkt man
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använder. Den "vanliga" judo
dräkten var från början de
underkläder man bar i japan och
de n kallas gi. Ovanpå denna bar
man alltså ytterplagg (Det måste
ha varit väldigt varmt!). Alla
som tränar Aikido har en gi. Det
finns lite olika varianter på gi,
främst två olika, "karate" -gi och
"judo"-gi. I karate kastar man
inte varandra och behöver där
för inte ha en lika tjock gi som
man behöver i judo. Aikidons
kast är i och för sig inte speciellt
judo-lika men vi använder
"judo"-gin i alla fall. Till skillnad
från de flesta andra kampsporter
använder man inte olika färger
på bälten för att visa vilken grad
man har, det finns s om regel
bara två färger, vitt och svart. I
vår klubb använder vi även
brunt bälte för de två graderna
innan svart. Ungefär halvvägs
till svart får man även använda
den sk. hakkaman, vilket är den
byx-kjol s om syns på bilderna,
och det är faktiskt ett par väldigt
vida byxor. Dessa byxor var en
del av de ytterplagg man tidi
gare använde i Japan.

Inga tomma händer?

Vi använder även två sorters
vapen, Jo och Bokken. Dessa
används främst för att Aikidons
rörelsemönster är hämtat från

Gustaf håller fast Magnus

Pinnar, innan vi går på lasersvärden
hur man använder ett svärd Gustavsberg och om ni vill
(Bokken är en trävariant av en komma och prova ett pass där är
Katana) samt hur man använder det bara att hugga tag i mig eller
Jo (en ca _
maila
så
= ,_..
130 cm
fixar
vi
d
e
t!
http://www.aikikai.net/
es
å g
�
;�: �
content/klubblista.html
� ä; p ) .
t
,_.. --=----·--·
Vi trä- klubb heter
nar även försvar mot dess a Iyasaka och ligger på Tavastga
vapen.
tan på Södermalm (Vid Maria
Titt som tätt kommer det torget ungefär). En annan stor
japanska Senseis (Tränare) hit till klubb är Vandadis Aikidoklubb
Sverige och håller läger. Det är som har sin lokal vid Ode nplan.
väldigt roligt och man får träffa En hel lista över alla klubbar
e n massa kul folk!
finns
på
http:/ / www.aiki
kai.net/ content/ klubb
Kolla!
lista.html. Det är inte dyrt, man
Kom förbi Nordiska museet behöver inte vara stark eller
första veckan i januari då vi smidig och inte ens speciellt
kommer att visa upp oss tillsam smart (Så äve n om du inte klarat
mans med andra kampsports modemen får du vara med!! !).
k l u b b a r s o m är m e d
Framförallt behöver man inte
vara kille för att träna!
Stockholms Budoförbund!
Om du funderar p å att prova
Gustaf Westerlund,
lite, finns det en mängd klubbar
1 Kyu Aikidoka
runt om i Stockholm och oftast
e98_gwe@e.kth.se
kan man få prova gratis någon
Foto: Rickard
gång. Jag tränar i Nacka och
M
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Armada 2000

I

KTH:s största arbetsmarknadsmässa, Armadan
(ARbetsMArknadsDAgarna,) med en budget
p å tre miljoner gick av stapeln den 15 november.

VAR D E T tjugo
årsjubileum, och
antalet medver
kande företag har vuxit
sedan början. Med cirka
130 utställande företag,
som fick slåss om tek
nologernas gunst,
fanns det något för
alla. Årets öppettider
förbryllade många,
som inte hade för
väntat sig att Arma
dan skulle stänga
redan klockan
15. 0 0 . G a n s k a
tidigt med andra
ord. Det var många som
hade haft sena föreläs
ningar och fick således
ingen chans att prata med
företagen. Tänk på att
vara där i god tid nästa
gång.
ÅR

företag. Även exjobb är svårt
att få hus ett konsultföretag.
De vill helst att man är
färdigutbildad civilingenjör
och har arbetat i ett par år.
Man kan då fråga sig
vad de gör på Arma
dan. Frågar man dem
får man oftast svaret
att de vill synas,
vilket de lyckas
med genom att dela
ut barbongar1 till
Armadagasquen.

Hjälpa till med
Armadan

Varje företag får en före
tagsvärd, som hjälper till
med uppbyggnaden av
montrarna samt hämtar
fika till sitt företag. En
grupp på 10-12 företags
värdar leds av en armada
v ärd. P rojektgruppen
Praktikplats och
ansvarar för hela arrange
exjobb
manget och leddes i år av
Marcus Göpel. Som belö
Elektroteknologerna var
ning för arbetsinsatsen fick
efterfrågade hos många
företagsvär
företag, men suget efter
datateknologer visste
darna bl a en
snygg väska,
inga gränser. Exempel
skjorta, frukost
på företag, som har
praktikplatoch
lunchser åt elektro= wa -- w
kupong
t e k n o l o g er,
Simon,
har du fått sprit i
er
är Ericsson,
under
ABB, Datex
gåva av ditt företag?
tre
Ohmeda och
Nej det är en oljelampa.
d a g a r,
Siemens. De
biljett
flesta konsultill
ter hade dock
ingen plats för praktiksökande
teknologer, vilket man kan förstå
1 .Barbongar = hårdvalutan
med tanke på att deras verksam
som
byts mot sprit i baren
het mestadels sker hos andra

C+?r
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armadagasquen och med lite tur
en gåva av företaget.

Armadagasquen

För en kostnad av 550 kr fick
man gasquebiljetter om man var
ute i god tid. Till skillnad från
förra året var årets gasque
fullsatt. Bordsdam på höger sida
var inte den bordplacering som
gällde, utan alla företagsrepre
sentanter hade sina bestämda
platser och en teknolog på var
sin sida. Teknologerna fick leta
sig fram till ett företag, som de
var intresserade av och hoppas
på att platsen inte redan var
tagen. Ryktet sa att ABB hade
beställt över 100 barbongar, så
en grupp teknologer hittade på
ett naturligt sätt sin plats hos
ABB. Annars var gasquen ett
ypperligt tillfälle för teknologen
att diskutera arbetslivet med
företagsrepresentanterna.
Underhållningen under midda
gen inleddes med dånande fyr
verkerier inomhus. Ganska
häftigt och högljutt. Barpersona
len fick en hård press på sig så
snart efterrätten var avklarad.
Alla rusade till baren för att lösa
in sina barbongar. Många fick
vänta på att få en drink för att
sedan bli besvikna när persona
len inte kunde blanda till drin
ken eller saknade rätt
ingrediens. Efter ett antal
använda barbongar så hade man
iallafall lyckats glömma allt som
man lärt sig på öfvningsgasquen
om alkoholkonsumtion.
Alexander Rodriguez
Joakim $trandberg

j

H

Nu ljuger jag igen.

J . Jag har tänkt lite
grann och kommit på
ett par saker som jag
skulle vilja förmedla till dig,
kära läsare.

BB

Samtidigt som man driver kam
panjer för att få folk att föda mer
barn så lägger man ned BB i
glesbygden. Varför nu detta? Jag
har en möjlig hypotes:
De som bestämmer har en
längre tid försökt uppnå den så
kallade nollvisionen i trafiken. Då
det inte visat sig möjligt att
uppnå visionen, utan bara att
närma sig den asymptotiskt,
har de som bestämmer tagit till
en ny approach. I stället för att
minska antalet dödsfall i
trafiken ökar man
antalet födslar
och det enk
laste sättet att
göra
det
måste väl att
vara ge folk 20
mil till när
maste BB?

Kärnkraft + Windows?

Min labbkompis i reaktorfysik
ställde för ett tag sedan frågan
varför man skulle vilja använda
Windows för att styra kärnreak
torer, när det finns Unix att
tillgå.
Jag har nu svaret på även
denna fråga; man vill ju inte
gärna se följande text:
f
shutdown
-h now
Segmentation fault
Core dumped .
forsmark2 : / sbin# I

Frågan varför man använder
Windows i tunnelbanetåg åter
står dock.

Tack

Nu är min tid ute och det är
dags att lämna över vanmakten
till vår nya ChefEmitteuse,
Camilla Bernadt, e98. Hurra för
Camilla!
Jag vill rikta ett stort tack till
min redaktion och alla ni andra
som bidragit till tidningen.
God jul och gott nytt 2001!
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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
tillhanda
redaktionen
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
till
skicka
epost
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
behandla
texter
att

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
länmas 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 inlänmat 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
de.randepol.itiska frågor
är Emissionen dock
öppen för det mesta.

Emissionen
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Kalle Anka får konkurrens! Auktoriserade tomtar för
nu en stenhård kamp om att få sin del av julkakan.

V

den riktige
tomten ifrå
eg;ntli
1:.
gen? Buden ar manga,
men Sverige, Norge och Finland
är involverade i den bittraste
tomtefajten någonsin, och den
hotar att kulminera i år. Tomte
branschen är överrepresenterad,
de stora tomteparkerna går med
förlust, medan tomtarna jagas av
kronofogden. I år gäller det att
vinna eller försvinna.
AR K O M M E R

Ufot från Mora

JULRECEPT
Ont om pengar? Då har man
god användning av dessa
julrecept (Emissionen frånsäger sig

allt ansvar för eventuella matforgift
ningar, bränder och plötslig vuxen
död, som kan ha orsakats av dessa):

Tomtebloss

Ingridienser:
Bariumnitrat, Ba(N03h: 50%
Järnfilspån, Fe: 30%
Aluminumflagor, Al: 6%
Bindemedel, t.ex. dextrin: 11%
Stabilisatorer:3 %
Koppartrådar
Blandningen bereds som en
vattensuspension i vilken kop
partrådarna doppas. Sedan är
det bara att torka trådarna.

Källa: anonym

Granbarrssoppa

Koka 6 dl granbarr 30 min i 1
liter vatten och sila sedan bort
barren Blanda i: 1 tärning
grönsaksbuljong (kraft), 1 msk
kummin, 1 msk timjan, 1 I 2
paket saffran 2 dl grädde och 2
ägggulor.
V ärm upp soppan och till
sätt 5 cl cherry.
OBS! Kulor och glitter ska inte
vara med!

Källa: Gränslös Kunskap
(http://www.byssbon.se/)
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I Mora ligger det
stora tomtelandet
"San ta World",
som ger en något
annorlunda för
klaring till tomte
gåtan: "För 360

miljoner år sedan
slog en jättemeteorit
ner i Dalarna och
bildade det vi idag
k a l l a r S i lj a n s 
ringen. De höga
berg som omringar
sjön Siljan är egent
ligen kanten på en
enorm krater. Av en
händelse råkade
Tomten och nis
sarna landa på en
bergstopp mitt i Sil
jansringen." Enligt
denna tolkning
verkar det alltså

som att tomten är ett ufo! Siljan
imponerade på tomten, och han
beslöt sig för att bosätta sig
utanför Mora "där barnen liitt

kunde komma och hälsa på honom".

På flykt från
kronofogden

En mindre korkad tomte är
Bengt Lövgren i Mantorp. Han
är en "auktoriserad tomte" och
påstår sig ha träffat den rikti�e
_
tomten - på Grönland! "En rzktzg
gosing", kommenterar Bengt i
Atonbladet. Det opatriotiska
beteendet kan nog förklaras med
att alla auktoriserade tomtar får
sina certifikat från "The Santa
Claus of Greenland Founda
tion". I år kommer Bengt att ta
hand om de cirka 70 000 brev,
som barnen skickar till "tomten,
Sverige" i hopp om att kanske få
ett sexpack öl eller en häftig
hamster. Trots sina problem med
kronofogden (som försöker
driva in en skuld på 110 000
kronor) är Bengt säker på att " det
är snart avklarat" . Förutom bre
ven driver han en verkstad dit
barnen skickar "sina överblivna
leksaker och kläder", som sedan
går till olika hjälpverksamheter.
Vi håller tummarna!
I Norge slåss städerna Dram
men och Dröbäck om att vara
julenissarnas bostad, medan Fin
land satsar mest på tomtelandet

Rovaniemi.
Där
har _,:, •
tomten till
�,
och med sin
egen radiostation!

Grönland?
Knappast!

Gemensamt för alla
stora julturistattraktioner är att
man har en auktoriserad tomte
närvarande. För att bli en sådan
måste man uppfylla vissa krite
rier. Till exempel får man aldrig
dricka alkohol inför barnen samt
ha nissesinnet kvar (nej, det
mäter man inte i promille).
Dessutom får en auktoriserad
tomte inte säga att han är den
riktige tomten. Detta är en skymf
mot Grönlandstomten - och
"The Santa Claus of Greenland
Foundation". Enligt en Sifoun
dersökning kommer dock tom
ten varken från Sverige,
Grönland eller Nordpolen. 30
procent av de tillfrågade svensk
arna anser att tomten kommer
från "annat" ställe, så frågan
kvarstår. Var kommer tomten
ifrån? Egentligen?

Sergej

Santa Claus for dummies
Många anser idag att tomten har sitt ursprung i biskop Nikolaus, som föddes i Turkiet å
�
300 e Kr och blev senare helgonförklarad. S:t Nikolaus blev barnens skyddshelgon oc
transformerades så småningom till dagens skäggige Sa1:ta �laus. . .
.
Biskopen genomförde en lång rad underverk - efter s�� dod. I boIJan pa 1000-talet fick
man i Italien höra att den döde biskopens kvarlevor avsondrad� en substa1:s, som kunde
åstadkomma underverk. Italienarna åkte därför till Turk�et, g�avde upp biskopen� grav
och rövade bort kvarlevorna. De enda bitarna av den sahge b1�kop�n som man m1�sa� e
.
var en underkäke, en tand och två små benbitar. Hemma i Italien boIJade mycket nkhgt
helgonets ben att åstadkomma under. Redan första dagen kunde man konstatera 47
botade kvinnor.
0
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Ph i l mfestiva l

Årets philmfestival blev en kulturell framgång för elektrosektionen.
Casa Sombrero: en helt vanlig dokusåpa.

P

i år
fått i uppdrag att göra
en film (nä!). Sedan
nOllningen har arbetet pågått.
Redan vid nOlleredovisningen
visade gruppen prov på både
stor talang vad det gäller inspel
nings och redigerings teknik
samt för känsla för vilken humor
som går hem hos publiken. 28 /
11 öppnades så Elektros philm
festival av konferencieerna Kalle
(karate kid killen) och Sussi. De
hälsade alla varmt välkomna
och gav också publiken en chans
att bekanta sig med philmnOllan.
Sedan var det dags för den stora
premiären av Casa Sombrero.
H I L MN 0 L L AN H A D E

Casa Sombrero

Under de senaste åren har ett
nytt tevefenomen uppstått. De
så kallade dokusåporna som har
gått från att varit betraktad som
billig förnedringsteve till en
programsort som snart sagt alla
respekterade kanaler har anam
mat. Philm har tagit vara på

.detta och årets film var just en
kopia av en dokusåpa. Det var
framförallt Expedition Robins
son som fick både en och två
kängor. I philms version var det
inte på en paradisö som delta
garna skulle överleva, utan i
Stockholms innerstad.
Åtta stycken tävlanden skulle
överleva på gatan och genom
utröstning skulle tillslut endast
vinnaren återstå. Priset till vin
naren var det som varje fattig
student vill ha, en egen lägenhet
i Flemingsberg. Nätterna till
bringades på parkbänkar och i
containrar. Dagarna användes
till att samla ihop pengar genom
burkpantning och prostitution.
Inspelningen hade till stora
delar förlagts till campus och
Stockholms innerstad. Det fak
tum att filmen spelades in
medtvå kameror och en skicklig
teknisk bearbetning gjorde att
filmen gjorde ett mycket profes
sionellt intryck. Casa Sombrero
var dock inte bara teknisk

välgjord. Den hade också
mycket humor. Nämnas bör
jakten på mat som drev delta
garna till att gömma sig i
McDonald' s skräpinkast och sno
mat från duvorna på plattan.
Även övernattningen på bän
karna utanför Q fick många att
dra på smilbanden. En av de
mest imponerande scenerna var
emellertid precis innan Casa
Sombrero startade då en av
tevehallåorna från teve fyra
presenterade filmen vilket gav
den stjärnstatus som är så
eftertraktad i filmvärlden.

Gamla philmer

Philmfestivalen avslutades med
visning av de två senaste årens
filmer. Udda aspekter på år 2000problematiken och Cold as Rice. Nu
är det ett år kvar till nästa
philmfestival och vi kan bara
hoppas på att traditionen kom
mer leva vidare.

Oscar Blomkvist
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Att engagera sig ! ?
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Varför skall man egentligen engagera sig?

S

HAR me r än
1000 me dlemmar, men
det är ändå svårt att få
folk att t.ex. kandidera till posten
som AMSE. Anledningarna till
detta är många men till att börja
med kanske det inte är så många
som vet vad AMSE, vSNO eller
ploppomatör är för något och
vad det innebär. Andra anled
ningar kan var a att man tycker
att de som verkar engagerade är
•= ,_..______ kon s ti ga och
ra sp ringer
Det är en bra ursäkt ba
omkring
i
om man har lite
over åler hela
ti den .
Man
mediokra betyg.
-- •• = ,_.... ----- kan tycka att
det är svårt att
komma in i gruppen . Att det är
konstiga namn på posterna kan
jag hålla med om, men om man
undrar kan man alltid kolla vad
de betyder på Elektrosektionens
hemsida som för övrigt har
adressen www.e.kth.se I esekt
( och inte www.e.kth.se som den
faktiskt borde var a på! !!). Att
folk springer omkring i over åler
är delvis fel eftersom det gör
man mest på fester och under
mottagningen (om man är fad
der ). Att gruppen inte släpper in
E K T IO N E N

ovidkommande_bild.gif
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någon skulle jag inte vilja hålla
med om, det är bar a att gå ner till
tolvan och snacka me d någon,
de fle sta som engager ar sig är
sociala människor.

Varför?

Varför skall man då engagera
sig? Varför skall man lägga ner
allt ifrån kanske 1 I 2 h I vecka
till flera timmar om dagen utan
att få betalt eller någon vidare
uppskattning? Det finns många
anledningar !
1 Det är roligt! . Man får en
massa kompisar (=arbets
kontakter i framtiden! ! ! )

gaste man kan ha när man
börjar jobba eller skall söka
jobb.
4 Det är meriterande. Det är
alltid positivt att skriva på
sin ev att man varit engage
rad i kår och sekti onsliv
eftersom det visar att man
kan arbeta b ra för saker man
tror på utan att fokusera på
pengarna (sedan om man gör
det är ju en annan sak!)
5 Det är en b ra ursäkt om man
har lite mediokra betyg. "Jag
har svårt att bara tänka på
mig själv när jag kan göra
något för andr a!"

2 Det är utvecklande! Om
Som exempel kan jag
man hoppar på någon av
be
rä tta om mig själv.
de tyngre posterna får man
Jag
var sponsor ansvalära sig en massa saker
r
ig
för 90-års Jubileet
som man aldrig skulle få
och lyckades sälja
lära sig annars på KTH.
spons för cirka
Som AMSE får man lära
250 000:-. Bar a
sig arbeta med
[J
att skriva den
företag som
*
·.G!,
�···•\.Il!
�·;;',
saken på min
sponsorer,
, ·::·
ev är ju bra
.· .:
som
Ordfö• men jag fick ju
r ande får man
samtidigt masrep re sente ra sek Mångla bullar kan man
sor av kontaktionen och får göra till exempel . . .
ter
me d
därmed
en
mängd kontakter. Som SNO företagsrepresentanter, och en
får man lär a sig att påverka många jobberbjudanden . Jag har
personer så att man får sin haft personliga kontakter med
vilja igenom. Och eftersom personer som E ricssons förre
man sällan arbetar ensam utvecklingschef Bernt E ricsson,
får man lära sig umgås med Scandinavia Onlines ( de som gör
Passagen ) per sonalchef Johan
människor på olika nivåer.
Dahlström bara för att nämna
3 Kontakter. Det tål att sägas några. Och detta har jag gjort
igen, man lär känna en under 1 år. Det blir inte så
mängd intressanta och mycket TV-tittande och man
människor, missar kanske någon föreläsning
annorlunda
många är väldigt drivkraf men jag tror att det är värt det.
tiga och kommer med stor
Vad tror du?
sannolikhet att gå långt i
sina framtida karriärer. Kon
Gustaf Westerlund
taktnät är bland det vikti-
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Hindenburg ses fatta eld, en skyskrapa brinner, King Kong
(eller var det en pilsk pudel p å Empire State Building?) gör sitt
yttersta för att slå ner de ettriga flygplanen. Kort sagt hela staden
är i upplösningstillstånd.

M

DÅ,
D E T är då
stadens borgmäs
tare kallar på dem:
SUPERHJÄLTARNA! In kom de.
Där fanns Bicycle Repairman,
Pippi Långstrump, två gånger
Stålmannen, Batman, Batkvin
nan, Kattkvinnan, väl valda
delar av Ghostbusters, She Hulk,
Blade, Wolverine, två amiraler
(?) för att nämna några av de
tillskyndade hjältarna. Ibland
skuggor och vrår smög sig också
en del element av skummare
karaktär omkring. Här kan näm
nas ett flertal kloner av Gåtan,
N

kan önska sig. Till detta servera
des det finskimporterad öl och
sedvanliga svenska nubbar.
Middagen avnjöts under sång
och stoj. Superhjälteskeden
vandrade kring bland borden
och förkunnade vems stämma
som skulle ljuda härnäst. Det
dracks rikligt av de framdukade
dryckerna, vilket märktes extra
mycket då hjältar reste sig upp.
Speciellt kan här nämnas Wolve
rine som sågs vinglande på
stolen under det att han med
superhjälteskeden försökte äska
tystnad.

Super i
baren

Superhångel.
klädd i för kvällen väl valda
sexiga kläder (eller?) samt någon
skum svartklädd beväpnad
superskurk.

Tolvan City

De lät oss inte bli hindrade att
utföra det värv som super...hjäl
tar är satta att göra: FESTA Efter
att ha erhållit våra superhjälteli
censer samlades vi i Tolvancity.
Här var det dukat till fest för alla
hjältar. Förätt ala sill. Varmrätt
ala väldigt god kassler och Karl
Alfreds pasta. Efterrätt ala halv
smält glass, banan och sirap.
Således allt vad en superhjälte

kommet tillskott i denna annars
så ofruktiga miljö. Tolvancitys
bar slog så upp portarna och
superhjältegänget var inte sena
att skaffa sig en egen ståplats.
Här bjöds det på unika drinkar
som exempelvis Op-Hallonsoda
och Vodka-Julmust. Tror inte att
dessa
är
sådär
jätte
rekommendabla.

Trötta hjältar

Hur som haver. Efter hand
troppade de inte helt nyktra
superhjältarna hemåt efter ett
väluträttat värv i Tolvancity.
Trots att det inte var så många

Gå t-klonerna
som ordnat
denna fest
avtackades på
sedvanligt sätt
och
sedan
dundrade
djungeldan
sen igång med
"I want a
Super hero
lover". Som
sagt, dansade
gjorde man i
djungeln, all
deles utanför
B atmangrot
t a n . Mellan
Tolvancity och Superhjältar i Djungeln,
djungeln låg
Fantomengrot
superhjältar som dök upp, så var
tan. Tack och lov var han inte det ett grejtans kalas. Tack för
hemma, så vi lånade hans ställe det alla Gåt-kloner.
som garderob. I djungeln fanns
även den unika klädhängar
Uffe "Wayne" alias Batman
banan-palmen som var ett väl-
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Icke festprissar göre sig icke besvär!!!

D

S O M F R Å N början
verkade vara en fullt
normal fest. Den
skulle knappt få icke teknologer
att höja på vänster ögonbryn.
Tja, aldrig har man väl tagit så
fel! Under hela kvällen bjöds det
på gyckel och allsköns under
hållning. För att inte tala om alla
stilar på dansgolvet. Dee skulle
varit grymt avundsjuk om hon
varit där.
ET

annat senare på kvällen på
dansgolvet. Ålrajt! Gycklar gör
man som vanligt under midda
gen. Denna bestod av en delikat
förrätt, en förträfflig huvudrätt,
ostbricka och sedan en efterrätt
som slog alla pris!
Förrätten var inget annat än
en smäktande västkustcocktail
med färska räkor, mmmm tyckte
de allra flesta. För de som är
allergiska mot skaldjur, alterna
tivt inte tycker så mycket om det
serverades laxrullader. Till detta
serverades en utsökt TT, lite
okonventionellt kanske men inte
på något sätt fel. På förätten togs
väl kyld nubbe, och det är ju
aldrig fel.

/'ve been coming from. . .
Nåja - tillbaka till maten.
Huvudrätten serverades av per
sonalen iförd blåjeans och vit T
shirt. De serverade stekt falu
korv och stuvade makaroner,
obegränsat med backning. En
lätt stilländring från förrätten,
men det var inget som störde
någon. Grymt bra stämning och

Takt och ton

Oberon var där

Hallsberg!

Men för att tala lite om Halls
bers. Det hela började klart
lugnt. V älkomstdrinken servera
des utanför i det fina(?) höstväd
ret. Klädsel: valfri hade folk
verkligen tolkat på olika sätt.
Alltifrån Shakespearinspirerade
fantasifigurer till vanliga tenolo
ger i overall fanns att beskåda!
Klart kul koncept med spontan
maskerad, ingen som är blyg här
inte.
Välkomstdrinken fick vi upp
hälld ur blomvaser, den var blå.
Jag hoppas att det var plasttul
paner som stod i vaserna när vi
kom.

För att vi skulle hålla takt och
ton ordentligt var Frequens
normalen för kvällen en toast
master. Det var vad han själv sa i
alla fall, vi kallade honom
Frequensnormal som vanligt så
klart. Hursomhelst hette han
Jesper och kom från Bergs. Han
var som Bergstraditionen kräver
iförd mörk kostym, men det
funkade det med.
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man såg faktiskt en liten suck av
lättnad komma från personalen,
de var tydligen inte helt överty
gade om att deras ide skulle
mottagas med öppna armar.

Mera gyckel

Tull tull

Bland de gyckel vi såg under
kvällen kan nämnas några glada
teknologer som imiterade sol
stollarna. Ulla-Bella rockar fort
farande, det märktes om inte

Är det sprit i botten?

kall skummande öööööl

För att gå händelser lite i förväg
så hade Johan Sjögren, numera
civilingenjör, förberett ett litet
gyckel med Gävleanknytning.
Halmbocken brinner. På grund
av brandlarmet var han tvungen
att utföra denna utanför lokalen.
Hur karln över huvud taget
lyckats få med sig en medelstor
halmbock utan att någon tänkte
på det är ett mysterium. Hur han
kom på att ta med sig en bock är
också ett mysterium. Eftersom
han gjorde detta utomhus hade
inte Emissionen inte en chans att
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Puss på dig
fotografera gycklet. Fönstret tog
allt blixtljus. Nu får vi bara
hoppas att Johan inte får några
ideer och genomför ett fullskale
gyckel i sin hemort Gävle.

Sånger

Med en Frequensnormal från
Bergssektionen fick vi sjunga lite
sånger som vi inte är helt vana
vid. Bland några av dem kan
"Torka råder" samt "Hyttkarls
visa" nämnas. Jesper var grymt
imponerad av hur vi kan
klämma i när det behövs!
Till ostbrickan hade persona
len åter genomfört ett klädbyte
till. De kom nu in som nunnor
och munkar. Förklaringen låg i
att bland ostarna fanns Wästgöta
kloster med.

Jaaa mitt namn är Ulla-Be/la
Till osten serverades portvin,
för att sedan toppas av kaffe och
punsch och chokladmousse. För
att göra Uffe glad var kaffet och
chokladmoussen i olika behål
lare. De som hade beställt det
innan fick hallonmousse istället
för chokladmousse, vissa ryn
kade på näsan. Det hördes
någonting typ "vill du ha jord
gubbscider till det där?".

Twisting the night away

Efter sedvanlig "en blå förgät
mig ej" så tog efterköret vid. Det
började med liveband som spe-

lade allsköns låtar, bl.a. ett par
schyssta Chubby Checker twis
tar. Sedan tog det vanliga discot
vid och vi kunde skaka våra
lurviga till Systrarna Graaf och
andra talanger. I baren kunde
man få nästan vilken drink man
ville, till och med "Grovspolen"
skördade stora segrar.
När Emissionen gick därifrån
vid halvtrerycket var det fortfa
rande vansinnesös, vem vet när
det slutade ...

Emissionen

Ärjag med på bild???
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Absi nt
Hans Uno Bengtsson reder ut hur Pernod blir vit med vatten.

'HN

B AR långt hår, hade
dåligt bröst och drack
absint" heter det om
skalden i August Strindbergs
novell "Skalden och poeten" ur
samlingen "Från Fjärdingen och
Svartbäcken". Absint, "den
gröna fen", förknippas traditio
nellt med skalder och konstnä
rer; med lastbarhet, beroende
och vansinne. Och med det
otillåtna: absinten gjordes till
syndabock i det tidiga 1900talets nykterhetspropaganda och
förbjöds i USA och i de flesta
länder i Europa. Dock inte i
Sverige; förmodligen för att
drycken aldrig riktigt slog ige
nom här.

Ingen Malört?

Förbud upphör. Sedan en tid
tillbaka finns på Systembolaget
något som kallas "Pere Ker
mann' s Absinthe", tillverkat i
Frankrike. Tyvärr har denna
föregivna absint föga gemen
samt med det alkoholstarka
destillat, smaksatt med extrakt
av malört, citronmeliss, isop,
fänkål och anis, som första
gången kommersiellt framställ
des 1797 av Henri-Louis Pernod,
grundare av firma Pernod Fils.
Fader Kermanns produkt är
barnsligt turkos snarare än gift
grön; den doftar söt parfym
snarare än kärv lakrits; och värst
av allt: den opaliserar inte .
För det verkligt poetiska och
måleriska med den äkta
absinten var den förvand
ling drycken undergick
när det kom vatten i den.
Absintdrinkare lade en
sockerbit

fänkålsolja. Anetol är lösligt i
alkohol; i ren absint, med en
alkoholstyrka runt 70 procent,
förekommer anetolen alltså som
enskilda molekyler och sprider
inte synligt ljus mer än normalt.
Men när man tillsätter vatten
och alkoholstyrkan sjunker fälls
Dricka opal
anetolerna ut.
Molekylerna
Grönt förvandlades till vitt, klumpar ihop sig till partiklar av
smaragd till opal; inget föränd ungefär samma storlek som det
rades. Mannen lät sakta vattnet synliga ljusets våglängd och
droppa ned i glaset, och när det sprider ljuset mycket kraftigt;
gröna grumlades lyfte en dimma vätskan får ett mjölkvitt skim
från hans medvetande. Så drack mer.
När absinten förbjöds i Frank
han opalskimmer.
rike
1915 blev det svåra tider för
Beskrivningen är Ernest Dow
sons, ur prosapoemet "Absin firma Pernod Fils, men så små
thia Taetra". Den fysikaliska ningom började man tillverka ett
förklaringen till opaliserandet är i lag godkänt absintsurrogat,
att synligt ljus sprids mycket Pernod. Det innehåller ingen
kraftigt av partiklar som har malört, men det opaliserar, lik
ungefär samma storlek som det som släktingen Ricard, "le vrai
synliga ljusets våglängd, en pastis de Marseille".
Etiketten till "Pere Kermann' s
knapp tusendels millimeter.
Ädelstenen opal är uppbyggd av Absinthe" pryds av en dyster
korn av vattenhaltig kiseldioxid och fårad munk; antagligen
i just denna storlek, och det ger grubblar han över vad som blivit
opalen dess mjölkvita skimmer; fel i receptet. Må han grubbla;
så kallat mjölkglas eller opalglas den som vill pröva riktig absint
innehåller korn av exempelvis ställer med fördel kosan till
tennoxid i ungefär denna storlek Köpenhamn och Kruts Karport
och syns därför mjölkvitt.
på 0ster Farimagsgade 12. Där
I absint orsakas opaliserandet serveras "den gröna fen", i en
av anetol, ett starkt anisdoftande tappning framställd på Frede
ämne som ingår i anis- och riksberg. Och den opaliserar.
Grönt förvandlas till vitt, sma
ragd till opal; inget förändras.
Man låter sakta vattnet droppa
ned i glaset, och när det gröna
grumlas lyfts en dimma från
3 medvetandet. Så dricker man
� /
opalskimmer.
på en perforerad, murslevsfor
mad absintsked som placerades
på absintglaset, och hällde sedan
vatten över sockerbiten. Och
strax skiftade vätskan från
genomskinligt grönt till grum
ligt mjölkvitt; den opaliserade.

Anetol
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Ju fler profeter desto sämre katekes?
Det börjar här
Den lille pojken visste inte
riktigt vad
han skulle göra när han fann
den gömda badbollen.
Vem hade gömt den och
varför?
Det var räven minsann som
blev uppäten av den onde K. M.
Wändell som irrade omkring vid
östra station. De passerande
borgarna undrade vad folk i vita
overaller skulle med neonfär
gade glow-sticks till.
Ja inte vet jag, men nog skulle
det väl lysa.
Huset brinner! Så nu blev det
ljust. Morgonen var här och
fåglarna kvittrade vackert och
glatt,
som livet titt som tätt kan vara
mitt i jublet. Jublet drar fram
som en bulldozer och

körde rakt genom matteinsti
tutionen för jag var så otroligt
lack på
lack å läder. Särskilt när det
börja spricka i sömmarna så att
det lilla överflödiga börjar välla
ut och bilda en stor svulst som
bara blev större och större. Strax
var den så stor att
den absolut inte fick plats i
min ficka med det e klart, den
stack ju ut.
Att sticka ut är ju ändå bättre
än att skjuta ut.
Åtminstone när det känns rätt.
För då begår de skceggiga
herrarna många supar, trevligt
nog.
De oskäggiga damerna håller
jämn tackt!
Beautiful & blond-hair girls
are always the best.
Thanks KTH! Thanks for this
nice period you are giving me!

CIAO CIAO
I propose a drink for swedish
girls: they are so beatiful!

Det ryktas att . . .

tungan
. . . Gåtorna har gemensam skräddare
som är avskedad
. . . Gåtorna kände sig otroligt sexiga
. . . Bicycle Repairman hittade en
soffa att inte laga cyklar i
. . . Wolverine vinglade på stolen
. . . styret har massa sprit kvar
. . . Tolvancity har försvunnit bland
allt junk
. . . styret gjorde ett kanonjobb
. . . Svanarna drar söderut nu
. . . Nån idiot slängde halm över hela
Osquarsbacke
. . . Madeleine är skitsnygg.
. . . MTV galan sög as !
. . . SIK redan varit här!
. . . Danne inte orkar mer
. . . Markus är full som ett får
. . . Magnus är med i Baren-trailern
. . . Man inte kan driva en kvarn
lånat vatten
. . . Simme förstår att 1 7 är ett god
tyckligt litet tal

. . . Norrlandsanders hittar varken
Uppsala eller till Skansen
. . . Uppsalaanders ser domkyrkan
från sitt fönster
. . . Rollatorrace är kul
. . . Kronprinsessan skall spela i "Die
Hard 4"
. . . Staffan Palm varit ordförande i
Göteborgs musikförening
. . . Staffan inte har någon aning om
hur ryktet uppstod
... J oars är större
. . . Stefan inte får upp den
. . . Gröns är dyrare
. . . Wallin inte får vistas i Globen
. . . Lasermannen gömmer sig bland
E3 :or!
. . . Mickes mamma har varit skredare
. . . Man kan lära arkitekter att ett plus
ett inte är ett
. . . Ingen riktigt fick till det med Brit
ney på Grand
... någon snor Emissionens häftstift

. . . Gävles halmbock skall BRINNA
. . . vi har en italiensk version av
QuickTime på mörkrumsdatorn
. . . Mange är Kung i baren
. . . J ärvar i vardagsrum hänger på
Liljevalchs
... vissa personer gör vad som helst
för att få vara med i TV.
. . . ingenjörer måste kunna supa (käl
la Ny Teknik)
. . . A rmada inte vet vad musmattor är
till för
. . . styret inte är så bra på att skjuta
. . . man får träningsvärk av laser
game
. . . styret fick pisk å det grövsta av
tolveriet
... styret har en medelträffyta som är
några multipler av tolveriets
. . . festen efteråt var trevlig
. . . stålis fick napp i Tolvancity
. . . alla superhjältar var blåa om

Osquar & Osqulda

Även om alla
ostburgare är
enastående
kompetenta inom
området
godsplanering,
tycks samtliga
stämgafflar
.
.
s7unga 1
överstigande
kvartsklanger ...
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En julsaga om en teknolog, inspirerad av den store
(1 90 cm) humanisten Tage Danielsson

D

en jul för
länge sedan, då man
ännu kunde se kos
tymklädda teknologer gå
omkring i kvarteren runt Valhal
lavägen. På den tiden ansågs det
nämligen sportigt att komma
klädd i blazer till föreläsningar
och tentamina så trashankar och
avsigkommna stackare fick hålla
sig borta ur professorernas åsyn.
När den här julen som sagan
handlar om närmade sig blev
det som vanligt dags för tenta
vecka. Det pluggades och repe
terades dagarna i ända. Det
räknades extentor och typtal
nätterna långa. Kaffekonsumtio
nen fick ett vansinnigt uppsving
som gjorde de skötsamma och
studiestödsberättigade studen
terna ännu piggare och de
studietrötta nervösa stackarna
ännu nervösare.

i Teoretisk Elektroteknik. Då ska
jag tala om för er att egentligen
var det ingen synd Tor-Sivert
Olsson inte. Han hade klarat alla
kurser hittills, skulle snart ta
examen och var berättigad till
fullt studiestöd. Dessutom hade
han väldigt rika och väldigt
generösa föräldrar. Men Tor
Sivert tyckte i alla fall det var
roligt att tjäna lite pengar själv,
för det här tilldrog sig på den
tiden då man ibland tyckte det.
Medan Tor-Sivert Olsson satt

*

där och rättade tal med spegel
ansatser, konstanta punktladd
och
bundna
ningar
laddningstätheter tänkte han på
Robin Hood. Robin Hood var
Tor-Sivert Olssons idol, för det
här var på den tiden då en
teknologs idoldyrkan inte nöd
vändigtvis behövde vara av
sexuell natur. Hjältemod, kam
ratskap, tjocka munkar som
gudfruktigt slogs med käppar
för en rättvis sak, sunt friluftsliv,
kyska jungfrur att hjälpa över
bäckar och åar, vördnad för den
rättmätige konungen och hal
strat hjortlår till middag - se där
några av de företeelser som för
Tor-Sivert Olsson framstod som
det högsta livet hade att bjuda.

ET VAR EN GÅNG

På en av institutionerna på
stadens tekniska högskola satt
Tor-Sivert Olsson och rättade
tentor i Teoretisk Elektroteknik.
Tor-Sivert Olsson var 24 år och
studerade till civilingenjör vid
den tekniska högskolan, men
just nu satt ha alltså och rättade
tentor i Teoretisk Elektroteknik.
Så här dagarna före jul anställde
institutionerna äldre elever till
att arbeta hela nätterna, så att allt
skulle vara färdigrättat då pro
fessorerna gick på ett långt och
välbehövligt jullov.
Nu tycker ni kanske synd om
Tor-Sivert Olsson som fick sitta
där hela nätterna och rätta tentor
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"Han tänkte på de
teknologer som
knappt hade råd
med en tallrik
nudelsoppa till
lunch

Och så förstås den laglösa
rättvisans princip: att ta från de
rika och ge till de fattiga.

*
Klockan fyra på morgonen
underkände Tor-Sivert Olsson
med en lättad suck den sista
tentan och begav sig hemåt
genom de öde kvarteren. Snön
hade börjat falla. Marken var vit.
Tor-Sivert trodde ändå att det
skulle töa bort så fort solen hade
gått upp.
Julen var nära.
När Tar-Sivert Olsson slutli
gen kommit hem och lagt sig i
sin säng hade han lite svårt att
somna. Tor-Sivert låg där och
tänkte på alla tentor han under
känt den senaste veckan. Han
började tänka på alla stackars
teknologer som inte skrapat
ihop tillräckligt med studiepo
äng för att få studiestöd. Han
tänkte på de som inte hade råd
att betala tågbiljetten för att åka
hem och hälsa på sina föräldrar
över jul. Han tänkte på de
teknologer som knappt hade råd
med en tallrik nudelsoppa till
lunch och som snart skulle bli
utkastade från sina små student
lägenheter på Körsbärsvägen.
Och hela tiden malde samma
tanke genom hans huvud: Att ta
från de rika och ge till de fattiga.
Att ta från Studiestödsnämn
den och ge till studenterna.
Det var nu som Tar-Sivert
Olsson fattade sitt beslut.
Dagen därpå klockan halv två
väcktes Tor-Sivert Olsson av sin
klockradio ur vilken tonerna av
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De Lyckliga Kompisarnas hit
singel "Hockeyfrilla" ström
made. Han steg upp, åt sin
tallrik fil med miisli, drack sin
kopp te och begav sig så till
institutionen för Teoretisk Elek
troteknik.
Han letade rätt på den stora
högen med underkända tentor.
Sedan satte han sig ner och
började lusläsa tentorna med
den sömngångaraktiga säkerhe
ten hos ett barn som lärt sig
något utantill. Men hans blick
granskade vaket varje tal. Varje
gång han hittade ett tal som
besvarats med en dikt istället för
en integral stannade han upp.
"Säll är den som har till rätte
snöre att man bör nog tänka efter
före", läste Tar-Sivert Olsson
högt. Jättebra, tänkte han. Den
belönas med full poäng. "Sui
cide is painless, it brings on
many changes", fortsatte han.
"Fyra av fem" skrev han med
rödpennan. Så forsatte det ända
tills hela den stora högen gåtts
igenom. Vid midnatt begav han
sig så återigen hemåt, nöjd med
det dagsverke han utfört.

*
Dagen före dopparedagen. På
den stora anslagstavlan hade
man just anslagit resultatet för
tentan i Teoretisk Elektroteknik.
Tar-Sivert Olsson stod och såg
på hur teknologerna lämnade
anslagstavlan med stora leenden
på läpparna. En del mer överras
kade än andra. Dagen förflöt för
Tar-Siverts del i det tillstånd av
inre glädje som goda gärningar
skänker gärningsmannen. Sent
på eftermiddagen blev Tor-Siv�
ert uppkallad till Professorn 1
Teoretisk Elektroteknik.
Professorn, som var en sträng
man, gav Tar-Sivert en sträng
blick innan han bad honom att
sätta sig ner.

"Jag har just fått veta", började
Professorn, "att av alla som
tenterade i Teoretisk Elektrotek
nik var det inte en enda person
som blev underkänd. Hur kan
det komma sig? Kan du begripa
det Tar-Sivert, du som rättat
tentorna?"

-�?! J;;g'ii�� �-;;en humanist
vid min barm!"
w
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Under bråkdelen av en
sekund genomgick Tar-Sivert en
inre kris. Skulle han ljuga för
Professorn? Nej! Rakryggat
yppa sanningen? Ja!
"Jag gav poäng för alla tal som
besvarats med en dikt eller två",
sa Tar-Sivert.
Professorn rykte till och stel
nade med blicken.
"Vad sa du att du gjorde sa
du?"
"Jag godkände alla som skri
vit dikt under tentan."
"Är du inte klok, unge man?"
"Jag har gett några studiepo
äng till alla de som annars inte
skulle ha råd att fortsätta leva
sina studentliv."
"Va?! Jag har närt en humanist
vid min barm!", skrek Profes
sorn. Professorn hörde nämligen
till de som trodde att alla som
frivilligt läser dikter är humanis
ter.
"Fattar du vad du har gjort?
Du kan bli avstängd från fort
satta studier för det här!"
"Jag är beredd att ta mitt
straff, Professorn. Jag har skänkt
lite glädje åt dessa olyckliga som
inte klarat en tenta på flera
månader."
Professorn höll på att kväljas
av juliska.
"Nu är det du som följer med
mig till kanslichefen, rektorn,
chefen för Studiestödsnämnden
och några till och ber om ursäkt!
Vi går."

*
Professorn knackade på kans
lichefens dörr. Kanslichefen,
som i vissa situationer var mer
sträng än professorn själv, bad
de komma in. Med en smått
nervös stämma började profes
sorn berätta vad som hänt och
vad Tar-Sivert hade gjort. Sedan
bad Tar-Sivert om ursäkt. Kans
lichefen satt och gapade.
"Det var förbarme mig det
finaste jag hört sedan jag konfir
merats", utbrast kanslichefen.
"Vill du ha ett fikon?"
"Nej va roligt! Och jag som
älskar dikter", sa rektorn. "Man
skulle inte kunna få ta en titt på
de där dikterna? Det skulle jag
verkligen uppskatta!"
Så fortsatte det. Chefen för
Studiestödsnämnden berättade
att de länge tänkt göra något
speciellt för studenterna så här i
juletid. Det här var ju en perfekt
julklapp! Undan för undan rann
ilskan av Professorn och innan
de återvänt till institutionen för
Teoretisk Elektroteknik hade
den generade uppsynen utbytts
mot ett stolt leende.
Väl på institutionen hade de
flesta gått hem. Mörkret hade
fallit och det såg ut som om det
för en gångs skull skulle bli en
vit jul.
"Vår adept är en god och fin
människa", löd Professorns bud
skap till de få som fortfarande
var kvar då de återinträdde på
institutionen.
"Det var då en välsignad
tentavecka", sa en av assisten
terna och fick något religiöst i
blicken, för den här sagan
tilldrog sig nämligen på �en
tiden då tentorna i Teoretisk
Elektroteknik fortfarande skrevs
av Erik G. Hallen.
Daniel

21

Grand ios Grand Hötel
"Jubelektro, fyller 90 år.
Jubelektro, fyller 90 år.
Jubelektro, fyller 90 år.
Fyller år, 90 år, just i
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fylld av
evenemang, fester och
annat skoj så var det då
äntligen dags för det efterlängtade födelsedagskalaset på fre
dagen. Samling å Grand Hotell.
Där visades vi upp till en
festvåning. Precis vid ingången
till densamma mötte oss servitö
rer med fördrinkar. I denna
våning minglade vi alla vanliga
dödliga tillsammans med celeb
riteter som GP, huvudsponsorer
nas och övriga sponsorers
representanter, ett gäng gamla e
ordföranden, m fl.
F T E R E N V E C KA

elektrosektionen och som visat
sig under den gångna veckan:
värme, gemenskap och glädje.
Varmrätte fortsatte i samma
glada stämning med sånger.
Vinglasen fylldes kontinuerligt
på. Så äntrade Diana Du Rietz
scenen och tackade Jubelgenera
len Johan Ribrant å sektionens
vägnar. Därefter tog hon upp
nummer 83 i Konglig Elektro
sektionens sångbok. Dock bör
jade hon själv att sjunga på
nummer 84
istället. Lite
stilla und
ran och för
siktig sång.
�T0C.KJ !Ol.M S�'E.Ol:.N
Ett
litet
misstag
som väckte
MENY
varma
skratt.
Laxp(lstrami med pumpa� och riluik.sal!ad

den syn som mötte oss. Folket
vimlade in i den stora festsalen
och blev snabbt visade till sina
platser av två galanta damer.
Kvällens frequensnormal, Erik
Gunnheden, hälsade alla väl
komna och tog upp "Tek
nik"Jannes skål, som tack för att
vi kunde ordna detta kalas. Erik
tog så upp sång nr tio i konglig
Elektrosektionens sångbok (den
aktuella). Akutstiken visade sig
vara alldeles ypperlig och det
lätt ovanligt bra.
Kanske som en extra
hyllning till sektionen.

Himmelsk
meny

•

GRAND HOTEL

Förrätten kom så in
och till denna serve
rades det vin. Vad
samt hasilikacnffme
som serverades kan
Bröder
ni se i menyn. "Än
Halstrade
hjortmedoljo11ger
med
kw,1tffeil.
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h
Mot
slutet
en gång däran" togs
och savojkåldo!me
av
huvud
upp och ännu en
rätten kliver
gång förvånades jag
Glassbomb med vanilj� och hjortronparfair
Erik åny
över hur bra det lät.
same sorhct på S\'enka biir
fram och
Rödvinet kom in
k
allar så
och därefter gled de
u
p p våra
duktiga servitö
VINER
kära
bröder
rerna in med varma
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Cite1•tdihe RJserw! 1998, Chardonnay
tallrikar på vilka
Cltcmlii!,·c
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serwt
19.98.
Merlot
Omega
bro
huvudrätten serve
Chfttetm Fayau 1995, Cadi!!ac, Bordcaux
derskap
rades. Doften som
som
i sin tur
mötte min näsa
kallar
upp
Stockholm J() November 2000
under serveringen
e
o
r
d
f
talade om ljuv kär
Edward
lek vid första dofWallqqvist
ten. Jubelgeneralen
Johan Ribrant äntrade så scenen på scenen. Där erhåller han en
och gjorde en kort resume för karta över Norge. St Omega
den gångna vecka och tackade fyller 90 år om nio år. Då Norge
alla de som gjort Jublet möjligt. inte är med i EU så" blir det
Han talade om det som utmärkte kanske taxfree till nästa resa. De
kära bröderna tar så upp deras
>

Speglar och kristall.

Spegel, spegel på
väggen ...

Minglet pågick ett tag och så
slogs dörrarna upp till Spegelsa
len. Synen som mötte oss var
storslagen och magnifik. För den
som inte sett Spegelsalen är det
väldig svårt att i ord beskriva
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version av "Nu klinger igenom
den gamle stad". Kanske något
för Elektro?! E-ordf Edward
Wallquist tar så scenen i besitt
ning. Med ena handen i byx
fickan och den andra hållandes i
Palmen (reds. anm:liten handbu
ren dator). Ett kort anförande
om den stolta sektionens tradi
tioner. Alla reser sig upp och en
skål utbringas till sektionens ära.
"Ja må hon leva" sjungs tätt följt
av hurrande och ännu en skål till
de som ordnat Jubelveckan.

En gåva i form av en bildtelefon.

Legender

Fiprick kallas upp för att ta upp
en sång. Han tar så upp Hallen
visan. Under själva visa lever
han som sångledare sig in i
sången med minspel och gester
som lockar fram en del skratt.
Efter detta pratar han så lite kort
om denne gigant. Fiprick tar så
upp en sång till som heter
Rödluvan och visar sig vara
mycket kort. Erik hoppar upp
igen under det att desertvinet är
på ingång. Han tackar Ericsson
och alla som inte är närvarande
som gjort så att desertvin och
avec ingår. Så kommer efterrät
ten in. En storslagen upplägg
ning av glassen. Erik uppe igen.
Han fick mycket träning denna
afton. Han pratar om de snylt-
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gäster som finns i lokalen på
Tritechs bekostnad. !sabel Gauf
fin-Holmberg och Sebastian Tar
kowski blir så framkallade för
att dela ut priserna i Tritechs
tävling som hölls under onsda
gen i jubelveckan.

Bildtelefon

Efterrätten avnjuts och så är Erik
där igen. Denna gång kallar han
upp Bernt Ericsson som huvud
representant för Ericsson. Han
håller ett tal i vilket han berättar
om hur han hamnat där han är

idag. Trots allt är han ju gammal
elektriker, vilket möts av jubel.
Han frågar hur många som
faktiskt har träffat Erik G Hallen.
Förutom talaren själv är det två
till som räcker upp handen. E
ordf kallas upp på scenen för att
motta en gåva från Ericsson. Det
visar sig vara en bildtelefon från
1965. Det var tänkt att den då
skulle revolotionera världen,
men det slog aldrig igenom då
kostnaden låg på 1.000:- I minut.

Tjugotre

Senare under kvällen smyger sig
så sju herrar in längst bak i salen.
E-ordf Edward kallas fram till
dem. Det visar sig vara storami
ralitetet som skall överlämna en
gåva i form av Carl Nissers
kropp att bevara i evinnerlig tid.
"... Själen överlämnas ej. Vid
inträffandet av död kommer
hans kropp att stoppas upp och
leverns sittandes i en förgylld
stol med lila plysch. Hermetiskt
innesluten. Där skall han finnas
till beundran i tolvan. För det är
ju trots allt han som skrev
"Tjugotre"." Kort efter sjungs så
denna sång, trots att ingen bäsk
finnes att tillgå, därefter äntrar
allas vår GP scenen och berättar
om gångna jubel. 75-års jublet
hölls i stadshuset, 80-års jublet i
Elektrum ute i Kista, 85-års
jublet i Nacka och så 90-års

"Att bevara för evinnerlig framtid"
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ett". Personalen inkallas och
avtackas på sedvanligt sätt.

Nachspiel

Så bär det av mot efterköret i
tolvan med buss. Hela tolvan
har pyntats för kalas. För till
trots att sektionen är 90 år så är
hon väldigt ungdomlig. Här var
det ballonger i stora girlanger,
paket fanns att öppna, fisk
damm, en storslagen tårta, ja allt
som gör ett kalas. Baren och
dansgolvet fylldes med glada
människor allteftesom bussarna
från Grand Hotell anlände.
Efterköret fortsatte in på mor
gonkvisten då det serverades
frukost. Vi var en handfull som
stannat och mumsade hungrigt i
oss av läckerheterna, varefter de
flesta masade sig hemåt. Tack
alla de som gjorde detta kalas till
en kanonfest. Speciellt en stor
eloge till de som ordnade detta
årets bästa efterkör. Ni gjorde ett
suveränt jobb. Tack!

Födelsedagskalas
jublet här på Grand Hotell. Så
börjar middagen klinga mot sitt
slut och Erik meddelar "Tiden
lider, men det gör inte vi. Taffeln

bryts strax och bussarna mot
efterköret kommer att gå konti
nuerligt fram till strax innan

Text: Uffe Kalla
Kollage: Uffe Kalla
Bild: Fredrik
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Stud iem i lj ö

J

Det finns mycket tankar om studiemiljön p å KTH.
Många klagar och en del som arbetar p å att den ska bli bättre.
Vi får väl hoppas att vi lyckas till sist!

usT

N u håller vi på att
omforma Kårens åsikts
program i studiesociala
rågor. I det hittar man Kårens
ställning till frågor om den
fysiska och psykiska arbetsmil
jön. Det vi har skrivit är bl a att
alla studenter ska kunna få
studentbostad, att ingen student
ska bli särbehandlad p g a kön,

sexuell läggning eller etnicitet
och att lärosalarna ska vara bra.
(Den som vill läsa mer hittar
åsiktsprogrammet på Kårens
hemsida, under studiemiljö.)
Mycket av det som står kan
tyckas som självklara saker, men
tyvärr så funkar det inte som det
ska. Vi har ju fortfarande ingen
bra arbetsmiljö i våra datorsalar.

Jag har blivit lovad från KTH att
luften (koldioxidhalt m.m.) i Q
husen ska mätas. Då ser de
förhoppningsvis hur illa det är
och gör något åt det.
Vi får väl se vad som händer...

Ulrika, StURe
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Vol leybol l
Elektro var med.

D

vAR lördagen den
2:a december som
KTH-Mästerskapet i
volleyboll skulle avgöras i KTHHallen. De tappra få från Elektro
som hade bestämt sig för att ta
upp kampen var Pontus Hag
lund, Gustav Westerlund, Mar
tin Andersson, Anders Tillve'n
och jag själv. Vi hade endast ett
litet problem, vi hade inga tjejer.
Reglerna krävde att man skulle
vara sex utespelare på plan
varav två skulle vara tjejer. Efter
att ha ringt till otaliga osqulda
visade det sig att vi fortfarande
var endast fem stycken Osquar.
Pontus som höll i det hela
passade då på att fråga, när han
informerade alla lagkaptener om
reglerna, om det gick för sig att
vi spelade med endast fyra
utespelare och inga tjejer. Det
var sjyst tyckte alla lagkapte
nerna och spelet kunde börja.
ET

Första matchen gick väl sisådär,
försvaret var en karusell och
anfallet var föga imponerande,
och Elektro öppnade med en
förlust. Alla var dock vid gott
humör och nöjda med att vi inte
hade ett enda servfel. Sedan
rullade det på och vips så var
Martin utlånad till flygsektio
nens lag då dom var för få, och
Elektro hade kvalificerat sig till
kvartsfinal som tvåa i sin grupp.
Kvartsfinalen gick förnedrande
fort, och vissa medlemmar i vårt
lag grämde sig över att vi inte
ens hade hunnit rotera ett varv
innan vi vunnit matchen.
I semifinalen skulle vi möta
lndek och de såg ruskigt bra ut
med fina lagdräkter och nya
knäskydd, samt taktiska upp
ställningar inför varje serv. Jäm
fört med det färggranna laget
från Elektro som hade en del
deltagare som hade värmt upp

med en funqgasque dagen
innan. Men till slut var slaget
över och Elektro hade dragit
Indek vid näsan när det gällde
segern. Extra skönt kändes den
segern också eftersom Indek
visade sig vara ena riktigt dåliga
förlorare, med kommentarer
som "Tack för en god match!" "Javisst, försök skaffa några
flickor nästa gång va!"
I finalen spelades det bäst av
två set och Elektro förlorade
med 2-1 i set i en ruskigt jämn
match mot Maskin. . Humöret
hos Elektro var ändå på topp
eftersom vi aldrig drömt om att
komma så långt - vi kom bara för
att det är kul att spela.
Marcel Ljung

Psssssst ...
Jag var på kollationering och kollationeringsfest igår, så jag vet något som ni inte vet. Näm
ligen vad elogens uppsättning till våren handlar om. Jo, det kommer att handla om ry ... Oh
nej där kommer directrisen. Aju, höITu. Inte örat.
Hum, hum ...
Hej alla glada människor därute. Det här är Elogens Directries som skriver nu. Jorå, nu är Elo
gen i full gång och det behövs fortfarande folk. Så känner du att du vill vara med i ett gäng
som kommer att ha SKITKUL ! , tveka då inte utan skicka: ett mail till: elogen@e.kth.se
För er som inte är med, så får ni faktiskt vänta med att få veta handlingen ända tills ni sitter
på plats i teatern. Väl mött!
Elogen
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Kan du hålla huvudet tillräckligt kallt ?
ATM-viixeln A XD3 0 1 dr en av de viktigaste grundstenarna i dagens

Som medlem i ett litet målfokuserat team kommer du att utvecklas

och morgondagens "Multiservice-niit", liksom i de 3G mobilniit som nu

t i l l s ammans med andra duktiga SW-och H W- d e s i g n e r s .

biirjar byggas. Den iir utvecklad - och utvecklas vidare - av Ericsson

E rfarenhet a v att utveckla realtidssystem e l l e r a v HW-design,

ATMIIP Switch Development i Ä lvsjif, en liten, viil sammansvetsad

helst inom telekommunikationsområdet är en fördel . Vi vill

organisation som arbetar i en miljö' som genomsyras av kreativitet,

ca vara på din kreativitet och erbjuder dig stor frihet att s j älv

glå'dje, motivation och en stark passion att komma jö'rst.

utforma din yrkesroll. Diet arbete kommer att omfatta alla steg

Vi har allt från design av kretsar och programvara till test av
kompletta nå'tlösningar i ett och samma hus. Tillsammans med motiverade

i utveckl i ngen, från systemdesign och i mp lementering till
dokumentation och blocktesrning.

medarbetare med hög kompetens blir resultatet korta utvecklingstider,
För mer information kontakta:

hög kvalitet och hög må/uppfyllelse.
Fö'rstudierna till nå'sta generation AXD3 0 1 , som kommer att

Mikael Bergman, 08-7 1 9 34 60, mikael. bergman@etx. ericsson.se eller

erbjuda fler funktioner och högre kapacitet, pågår fö'r fullt. Nå'r vi

Anders Rosengren, 08-7 1 9 5 2 3 7, anders. rosengren@etx. ericsson.se

ntt ska starta konstruktionsprojektet behö'ver vi fler medarbetare som

Sänd din ansökan till applyjob@etx. ericsson.se

vill och vågar ta steget till det spiinnande griinslandet mellan telecom

eller cill Ericsson Telecom A B ,

och datacom.

Slavica Cale, 12 6 2 5 Stockholm.

Blivande stj ärndesigners , SW & HW
Både för dig som är nyutexaminerad civil- eller högskoleingenjör

Ericsson iir den ledande leverantö'ren av kommunikations/ösningar.

och för dig med erfarenhet erbjuder Ericsson omfattande, personligt

Våra innovationer inom mobilitet och Internetkommunikation skapar

utformade, utvecklingsprogram. Målet är att du ska utvecklas

grunden jö'r en ny era inom mobilt Internet. Ericsson erbjuder helhets

till en mycket duktig S W -eller HW-designer som kan arbeta i

/ösningar som omfattar allt från system och tillå'mpningar till mobil

kommunikacionsteknikens absoluta framkant . Hur vägen di t

telefoner och andra kommunikationshjå'lpmedel. Med mer å'n 1 00 000

s er uc bestämmer du sj älv, eftersom d u har scora möj ligheter att

anställda i 1 4 0 liinder, förenklar Ericsson kommunikationen fö'r kunder

själv påverka hur j ust ditt program ser ut.

över hela viirlden.

Make yourself heard.
E RICSSON

Kungörelise:
Nu finns Osquar åter på 'Tekniska Museet Då Osquar u
saknad i 'Tekniska Museets samliingar� besliutaQles att t · ans namnsdag
innevarande år skuUe Osquar klionas. §å r nu sfett och nen Osquar XXX har
orgerskapet åter
donerats t' Tekillliska Museet Detta så � [ektriker o
skaU
ådal en eliektron i sin fyHa p akt samt ,,,,,,.-Jl_....t,rnker åte
mnsdla med vita�� mk ir ch o a
. u,...
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