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.sigurd@atlascopco.com
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Semesterplaner?
Hej, har du hittat sommarens praktikjobb än,
eller letar du fortfarande?

••
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INTE konstigt att
det är så svårt att hitta
just praktikarbete?
Man kan ju tycka att snart
färdiga civilingenjörer är något
företagen vill stå på god fot med
men så är det tydligen inte. Jag
har själv tappat räkningen på
hur många jobbansökningar jag
skickat in nu i vår. Till slut fick
jag napp men de allra allra flesta
företag som jag sökte hos har jag
inte hört något ifrån alls. Okej,
de får säkert in massvis med
ansökningar, men ett E-mail
borde de kunna kosta på sig, i
alla fall om ansökan skickats in
elektroniskt. Det är kanske inte
så lönsamt att vaska fram en
massa sommarjobb, men ett bra
och roligt sommarjobb ger en
positiv bild av företaget och
med tanke på hur många som
ropar efter X-jobbare på Elarm
borde inte det vara helt ointres
sant.Eller, jag kanske har fel?
Ska man få ett schysst
sommarjobb gäller det tydligen
att ha kontakter, har man inte är
det väl bara att tjata och vara
ihärdig, till slut brukar det
mesta ordna sig. Om inte annat
får man väl se det som en chans
att vila ut sig ordenligt i sommar.
DET
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Glad sommar!
Camilla
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Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Kong
Elektrosektionens
lig
tidning. 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
skicka
epost
till
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
texter
behandla
att
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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. Då
kan vi nämligen läsa in
dem i den upplösning
och det format 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
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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
dentpolitiska frågor är
Emissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen

3

Detta har hänt
Välkommen in i ett nytt år

E

LEKTROSEKTIONENS

vårbal hölls som van
ligt på valborgsmässo
afton, för att fira mim1et av den
ärorika revolutionen. PR gjorde
ett alldeles utmärkt jobb med
ordnandet av nyårsbalen 101101,
som hölls på Hasselbacken.
Jag fick den stora äran att dela
ut ett par utmärkelser under
kvällens lopp. Den stora kom
mutatorsordern har fått en ny
medlem i och med att Peter
Roos, E89:a och konsultchef på
Tritech, togs upp i denna gemen
skap. Han bär numera namnet
El-Peter.
Att sektionens webbsidor fått
ett rejält uppsving på senaste
tiden råder ingen tvekan om.
Därför beslöt styrelsen att vår
infoman, mannen bakom Elek
trowebbens nya look, Henrik
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Åhlander skulle tilldelas ett
silfverepsilon. Grattis Henrik,
och tack för ett utmärkt jobb.
Som brukligt är hedrades
även Sektionens kamrat, Sebas
tian Ritter, och årets lärare på
Elektro, Carl-Olov Stawström.

Sektionsengagemang

Det har varit svårt att hitta
funktionärer inför nästa termin.
En stor anledning till detta är
naturligtsvis att påskperioden
legat helt fel tidsmässigt. Det är
alldelesför kort tid mellan det att
folk kommit tillbaka till skolan,
efter tentor och ledighet, och
sektionsmötet den 15:e Maj.
När det här skrivs hålls det för
fullt på med att hitta lämpliga
kandidater till posterna. För att
ni, Elektrosektionens medlem
mar, skulle få en chans att
informera sig om
livet som funktio
när, ordnade styrel
och
sen
valberedningen en
funqpub den 6:e
April. Det kom
dock inte så många
ickefunktionärer
dit, men vi fick i
alla fall in 8 kandi
deringar.
Vi i styrelsen har
gjort en utvärde
ring av puben, och
anser att konceptet
är bra, och blir nog
bättre till hösten.
När du läser det
här har även denna
termins tack till
funktionärerna,
funqgasquen, gått
av stapeln. Hur det
förlöpte vet du om

du var där. Jag hoppas natur
ligtsvis att det blev en mycket
lyckad fest.

Kriminella element i
12:an

Det är tråkigt när man kommer
ner i 12:an och möts av synen av
uppbrutna maskiner. 12:an hade
än en gång påhälsning i form av
inbrottstjuvar, under natten till
den 24:e April. De flesta maski
nerna bröts upp, och även en del
skåp.
De bröt sig också in i Moby
Dicks lilla blå kandideringslåda
och stal de tidigare nämnda
kandideringarna. Kanske är det
dags att börja larma 12:an, eller
automaterna i 12:an. Frågan
skall i alla fall diskuteras på det
kommande sektionsrådet och
eventuellt även på Sektionsmö
tet.

Slutligen ...

Jag hoppas att alla hade en
trevlig påskperiod, där tentorna
gick vägen. Eder eordf väntar
ivrigt på en rättningsmall för
tentan i Datorkommunikation
och Datornät. Jag har hört
hemska saker om rättningen av
ordinarie tentan. Hmmm ... Kan
ske. Kom nu i håg att styrelsen
är till för dig. Vi skall se till att du
trivs på sektionen. Om du vill
kontakta oss, maila till sty
ret@e.kth.se eller fånga upp oss i
12:an. (Ett tips: vice ordföranden
David Möller brukar kunna
hittas vid 12:ans flipperspel.)
Hoppas att alla får en bra
sommar.
Eder ordförande
Tobbe
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Varför är det så få på ESN:s möten?

W

QW MÅSTE jag få
lov att säga! Jag
syftar givetvis på
antalet närvarande på ESNmötet i april! Det var tre till fyra
gånger högre än på ett genom
snittligt möte. Varför? Eller sna
rare, varför kommer det inte så
många på varje möte?

kursen eftersom de fick chansen
att uttrycka sitt missnöje med
rättningen av tentan. Men mötet
därpå (i maj) hade antalet närva
rande återigen sjunkit, till och
med under genomsnittet. Kan
ske för att det inte fanns någon
lika spännande punkt på dag
ordningen?
Tänk på att det är DU som
bestämmer vad som skall stå på
dagordningen! ESN hör och ser
inte allt, utan mycket får vi höra
via djungeltelegrafen. Exempel
vis fick jag av en slump höra om
problematiken kring kursen i
datorkommunikation
några
dagar innan ESN-mötet och
uppenbarligen fanns det många
åsikter om denna. Med andra
ord, om du har en åsikt om
studiekvaliten, se då till att
diskussionen tas upp (maila till
esn@e.kth.se) istället för att din
åsikt endast blir ett muttrande
som bara bänkgrannen hör.

Nytt utvärderingssystem

ESN ser och hör inte allt

En (starkt) bidragande faktor var
nog att en diskussion kring
kursen "datorkommunikation
och datornät" stod på dagord
ningen. Uppenbarligen lockade
denna punkt många som läst

Sektionens eminente, driftige
och initiativrike webbmaster
Henrik Åhlander har ordnat en
"kursutvärdering på nätet" funktion på sektionens hemsida.
För närvarande testas den på
sektionens
hemsida
(www.e.kth.se I esekt/) för kur
sen modern fysik i årskurs 2. Du
som läser kursen kan gå dit och
tycka till! Förhoppningsvis skall

denna funktion i en närbelägen
framtid användas till samtliga
kursutvärderingar.
Jag kan därför varmt rekom
mendera kursnämnderna att
utnyttja denna superba funktion
som underlättar utvärderingsar
med
Henrik
betet.
Prata
(e99_hah) för närmare "tekniska
detaljer".

Verksamhetsplan något
för ESN?

I stadgarna står det att jag i
egenskap av SNO skall leda
studienämndens arbete. Och hit
tills har det (trots vissa vakant
satta funktionärsposter)
fungerat bra. Men en sak skulle
kunna bli bättre: Att jag och de
andra i ESN får reda på vilka
frågor sektionens medlemmar
(läs: DU) vill att ESN skall driva
utöver den "vanliga" studiebe
vakningen.
Visst, det finns alltid uppgifter
en SNO behöver göra och visst
har vi inom ESN ideer om vad vi
skall jobba med. Men det kanske
finns något vi borde jobba med
som vi inte ens tänkt på? Kort
sagt, kom med förslag! Kanske
ESN borde ha en verksamhets
plan att jobba efter?
Trevlig sommar!
Eder SNO
Adam Malmcrona
sno@e.kth.se

Stjäl mamma din Emissionen?
Ge henne en prenumeration till mors dag!
Åtta nummer för endast 250:lntresserad?
Maila: che@e.kth.se
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Om du raukar ha semestern obokad

Gotland i sommar!
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Du kanske har varit på Gotland någon sommar i några
veckor, här kommer lite tips från en urinvånare.

S

10-tusentals hästkrafter i vatten öppet hav. Vill man träffa Visby
jetmotorer får man nog köpa det. måste man vara ganska nog
En enkel biljett går på mellan rann. Kolla med SMHI innan så
att ni inte hamnar
165:- och 295:Ulll
.........llllW--·-·
· ---·
'ftNU.11ft,lrfiit�,�·.1JN1Mf.. __
i någon storm
om man är
... tar det nog inte
studerande.
eller så. Då är det
ju inte så roligt
Några tips om mer än 5-10 min från
man vill åka
längre framförallt
Bromma.
på denna båt
=...•...=--·-- om man skall
segla.
är att ta med
någon fika för det är rätt dyrt på
båten. Det finns också hörluraru Eget flygplan
tag och de kör en film vid varje Har man tillgång till ett eget
Långsamt dit
överfart och vill man ha ljud till flygplan eller helikopter är det
Slow-boat, man kan åka en den tar man antingen med sig kanske att föredra. Det brukar
vanlig färja från Nynäshamn lurar eller köper några billiga på inte vara så vanligt bland stu
eller Oskarshamn. Ser ut ungefär båten för 25:- (med motsvarande denter men man vet ju aldrig om
som Finlandsfärjorna men ett ljudkvalitet!).
det finns någon som tjänat
varningens finger höjs, tax-free
storkovan på IT-bubblan!
Med Viggen eller Gripen i full
butiken är ALLTID stängd på Snabbast
Gotlandsbåten och roligare Stand-By flyg. Detta är det i kareta med Afterburner tar det
saker kan man göra med sitt liv. särklass snabbaste sättet att ta nog inte mer än 5-10 min från
Men den är billig.
sig till kobben i Östersjön (bort- Bromma. Kolla gärna innan att
,....________ sett från eget flyg- luftvärnet inte har några
"N"""""''"...,..__.,..,_,___
Det tar drygt en övningar med skarpa buler.
...ett varningens finger höjs, hplan).
alvtimme
från
tax-free butiken är ALLTID B r o m m a
eller
stängd på Gotlandsbåten... Arlanda.
Från Bromma är det
Brathens Malmö Avia
Man brukar kunna ta sig till tion som flyger och från Arlanda
Gotland enkel resa för mellan
SAS. Det är relativt billigt och
90:- och 155:- om man är
kosta bara ca 300:- för en
studerande. Det har lite att göra
enkelresa. Nackdelen är så klart
med när man åker. Åker man
att man inte vet om man
natt föreslår jag att man delar på
kommer med, men om man tar Kalksten, expect no other!
en hytt eftersom golvet är hårt
några okristliga avgångar bru
och vilstolarna få. Alternativet
kar det inte vara några problem. När man väl är där
att festa natten igenom funkar
Vad skall man då göra när man
också men är nog dyrare än att Egen båt
tagit sig till den lilla stenkobben?
bo i hytt. Tar ca 5 timmar.
Detta kan vara ett mycket trev
Man kan ligga och sola på en
ligt sätt. Att ha hotellrummet
altan någon stans men det kan
Snabbare
med sig i Visby Hamn är ju både
man ju göra på fastlandet också.
Speedboat, HSC Gotland åker i
trevligt och ekonomiskt. Det kan
Tycker man att sola är trevligt
ca 35 knop eller knappt 70km/h.
däremot bli ganska högljutt där
Detta gör att man kommer till och om man vill sova kl. 20.00 och att packas som sillar är ännu
trevligare kan man ju åka till
Gotland på knappt 3 timmar.
kanske man bör ha trippla skrov
Tofta strand som ligger typ en
Nackdelen är då förstås priset, eller nått i den stilen.
mil söder om Visby.
skall man åka en båt med flera
Glöm inte sjökortet och kom
passen då det är en stund på
ÄR som sagt
kort och det gäller att ta
tillvara på de bitar som
finns. Att åka till Gotland är
nog bland det bästa och roligaste
man kan göra även om man är
studerande eftersom det är gan
ska billigt att åka dit. Det finns
några olika sätt att ta sig till den
stora stenen ute i havet. De flesta
färdmedlen kräver att man
bokar i tid!
OMMAREN
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Tycker man att man gärna vill
kunna vända sig på sin plats
utan att behöva be de 18
närmaste personerna flytta på
sig lite kan man ju leta sig till lite
trevligare stränder.

Tre kilometer sandstrand

Egen tältplats

Vandrarhemmet är inte i Grand
Hotel klass men kostar inte som
det heller. Om man vill tälta så
finns det ingen tältplats men
allemansrätten säger att man får
tälta en natt på ett ställe och det
brukar stå några tält mellan
puben och sandstranden.
Har man tur är det livemusik
just den kvällen man är där och
har man riktigt mycket tur (jag
har haft det!) får man se Bo
Kasper köra några låtar för en
utvald publik.

Jag är uppväxt i en lite håla
kallad Ihre som ligger 3 mil norr
om Visby. Här finns ett vandrar
hem, en pub, en restaurant (med
schyst mat, mycket bättre än a la
carten på Quantum) och en 3 km
lång sandstrand!
Trixet är att när man kommer
ner till Ihreviken som det kallas,
ser man bara en massa sten.
Denna sten är bara till för att lura
bort alla Stureplans-nerdar så att
de kan åka till Tofta istället! Om
man läser lite på skyltarna
kommer man fram till att det ca
200 m åt höger (om man tittar ut lhreviken by night!
över vattnet) finns en sand
Andra saker man kan göra på
strand.
Gotland är att cykla runt en
Eftersom alla Stureplansner massa. Det finns en Gotlandled
dar är på Tofta brukar det vara som går runt hela Gotland. Jag
en lugn stämning här och trev har aldrig gjort det så jag vet inte
ligt bad och 'H.N\l,1tlli1,W,UJUWHll'Nl'u.111Jlffi'ill'',lt11111Mf......,,...,....,dl 1S HU så mycket om
solande. Vill
äta lite god mat med det.Tycker man
man ha lite
mer
fart
trevligt rött vin och se om kultur finns
finns
det
det i princip
solen gå ned i havet.
även en ten
mycket
hur
Um:c.,.....1 g
fl.A'\l, 'l.18' liWill!f.!..ll'•���-r.w1, 'Yf..
nisbana och
som helst. Jag
en Beachvolleybollplan. Efter en tycker nog att man skall börja
match kan man släpa sig över till med museet Fornsalen som lig
puben/restauranten och sjunka ger på Strandgatan i Visby. Där
ner i en stol, äta lite god mat med kan man sedan bestämma sig för
trevligt rött vin och se solen gå vad man vill se.
ned i havet.

...
1
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Gotland runt

Att bila runt på Gotland är inte
som att bila i Lappland, Gotland
är mindre men ändå typ 15 mil
långt och 4 bil brett.
Vill man hyra billiga bilar
skall man inte gå till Shell eller
Statoil utan till Visby Car Rental
(tror jag de heter). De hyr ut
gamla 240 och liknande till ett
mycket överkomligt pris.
Man skall nog inte förvänta
sig någon klimatanläggning
men klimatet på Gotland är ju så
bra! Visby Car Rental finns straxt
norr om Öster Centrum (som
finns strax Öster om österport
som ... ).
Till sist skall jag kanske ta upp
lite om nattlivet i Visby. Mitt
Munken
hete
favoritställe
(Munkkällaren) och ligger vid
Stora Torget. Det har typ 3 eller 4
dansgolv med allt från Salsa till
vanlig slammer o dunk.
Att förvänta sig något RWD
eller FWRD golv med några
Rare Grooves vet jag inte om
man kan men det finns en
vinylhörna! Har man inte åldern
inne föreslår jag att man tar sin
middag på Munkkällaren och
äter då en pasta för typ 90:
vilket egentligen är typ 50:- då
man slipper betala inträde!
Förfesta får man göra någon
annan dag!
Det var allt för mig och
komihåg att Hoburgsgubben all
tid ser dig!

En riktigt ullluktande Gute,
Gustaf
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Varför Chalmers?
När det finns Teknis? Det kan inte jag förstå! Inte värdens mest
intelligenta textrad kanske, men frågan är ju befogad. Kan det bli
bättre än KTH?

F

svar på denna
fråga åkte vi till Göte
borg. Vi hade blivit
bjudna på middag av elektrosektionens styrelse och det första vi
märkte var att det fanns många
likheter. Styret ursäktade sig lite
för att det inte var så städat som
det borde. Nollestädningen
fungerade tydligen inte perfekt i
år. Att äta i sektionslokalen hade
även här sina svårigheter. Plå
tarna passade inte i spisen och
det var inte helt enkelt att skrapa
ihop till de gafflar som behövdes
till middagen.
Kanske var det så att skillna
den mellan KT H och Chalmers
var mest geografisk. De hade en
förening som ordande fester, en
som skötte sektionslokalen och
en som höll i tidningen. Och ja,
de har en kurs i elfält som av
många betraktades som den
svåraste i utbildningen!
Ö R ATT F Å

Avlönad ordförande

En stor skillnad var dock att de
hade två heltidsarvoderade sty
relsemedlemmar. Detta lät ju
först lite väl överambitiöst, men
när vi fick veta att sektionen
hade ett eget tryckeri och bok
handel och därför omsatte flera
miljoner per år förstod vi.
En annan mer social skillnad
var att när vi, för att vara artiga,
skulle hälsa på livsformerna i
kylskåpet inte fick något svar.
Helt dött! Hur har Chalmers
tänkt hänga med i utvecklingen
om de inte har någon grund
forskning i kylen?
På overallfronten var det ännu
lite sämre än på KT H. Detta
berodde kanske på att det bara
var föreningar och inte sektioner
som hade overall, och att de som
hade overall inte använde den
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berodde kanske på att kårstyrel
sen även på Chalmers aktivt
motarbetar allt studentikost. De
har faktiskt gått ett steg längre
än T HS och kommer att införa
totalförbjud av overaller i det
nya kårhuset när det blir klart.
Nu hade vi ju inte bara åkt ner
för att hälsa på elektrosektionen
utan även för att prova de
enorma kanelbullar som enligt
ryktet skulle finnas i Göteborg.
Dessa motsvarade minst sagt
förväntningarna då de var lika
stora som en vanlig tallrik. Och
så skulle vi ju se Cortegen också!

Squvalp på torra land

Cortegen kan, för dem som inte
har sett den, enklast förklaras
som Squvalp på land, eller
möjligtvis som ett mini-Quarne
valen. Alltså tidningsförsäljning,
spikande, papier-mache-snusk,
gratis byggöl och en klämkäck
låt på repeat i högtalarna.

de klara i tid för på valborg
rullade Cortegen som vanligt
ner för Avenyn.

Klockren kritik

Trots att det regnade var gatorna
fulla av folk som ville se vad
teknologerna hade hittat på i år.
Tåget bestod (som vanligt) av
både aktuella och roliga bidrag.
Ideer som verkade roliga på
pappret, men som föll i verklig
heten varvades med klockrena
smällar mot både det ena och det
andra.
Några personliga favoriter var
Skalman med vänner som rökte
på ordentligt, några finska skid
åkare som varvade skidåkning
med sprutor av modell större,
eller varför inte några "bitar"
från Teliareklamen som drabba
des av "I lave you"-viruset. Sist
åkte maskins studentorkester
Oskar Mutter med texten "For
tare för fan! ; KTH". En passande
avslutning, tyckte vi!

Borta bra?

Fotografen glömde filmen så
här får han en full rulle.
Eftersom Chalmeristerna inte
bär overall till vardags och det är
tråkigt att få målarfärg på sin
nyinköpta vårtröja, jobbar de i
byggrockar. Dessa är prydligt
färgade efter vilken rang man
har i ekipaget, vagnchef, vice
vagnchef och så vidare ner till de
vanliga byggjobbarna. Fantas
tiskt hierarkiskt!
Fastän det var ganska mycket
"sista minuten"-spikande blev

Nu låter ju det här som om det
faktiskt är lika bra att gå på
Chalmers som på KT H, men så
kan det ju inte vara. Och det är
det inte heller. Elektrosektionen
på Chalmers har till exempel
fortfarande sektionsfärgen gult.
Vi påpekade att elektronen fak
tiskt är vit, ett välkänt faktum på
KT H i snart 50 år, men den
upptäckten hade tydligen inte
nått Chalmers än. Huruvida de
trodde att jorden var platt
frågade vi dock inte; Man måste
visa hänsyn för de mindre
lyckligt lottade!
- HEJ OCH HÅ, K T H!

David Möller &
Ced lia Ny lc

Res på d ig

I I I

. . . varje resa börjar med ett första steg!

A.
••

solen hittat
fram ur sitt vinteride
och flyttfåglarna börjar
skvallra om att sommaren ar 1
antåg. Hela vintern har jag
drömt om sommaren och som
marlovet. I drömmen har jag
redan varit där många gånger
men i verkligheten åker jag i juni
efter esquadern. Jag reser till
sydamerika!
TLIGEN HAR

Äventyr och resa följs åt

Många åker till Grekland eller
Mallorca och super i en vecka på
ett hotell med svenskt namn och
äter köttbullar hela dagarna. Det
finns säkert många som tycker
att sådant är kul, men jag har
svårt för europa och vill ha lite

Det finns naturligtvis lika
mer äventyr när jag reser och då
finns det inget som slår rygg många svar som det finns
säcksresandets frihet. Självklart resande, men för mig är det en
kombination av intressanta
skall man resa ensam också.
Läskigt kanske ni säger, men möten med trevliga och gästvän
jag tycker att inget kan slå den liga människor med andra vär
och
livsstilar,
frihet jag får när jag är ensam deringar
fantastiska
platser
som
svindlar
och kan ägna varje dag åt mig
själv. Vill jag trekka kan jag göra tankarna eller kanske en annan
det utan att jag har någon annan livsstil? På "the unbeaten track"
med mig som inte vill trekka och kan man vara vem man vill.
Förra sommaren träffade jag
förstör hela trippen. Vill jag byta
vyer kan jag ta en buss med kort en lokal trekkingguide i norra
varsel och vill jag bara ligga på thailand nära gränsen mot
stranden hela dagen så kan jag Myanmar (f.d Burma). Han hade
göra det om jag utan att jag har jobbat som soldat i sin ungdom
och hade då patrullerat gränsen i
någon annan att tänka på.
Sagans värld ter sig ofta så att jakt på knarksmugglare och
en prins skall resa landsvida för dylikt. Han berättade att han
efter en tid
att döda en drake
med person
eller hitta ett
Sagoprins på resa
liga problem
till --·.,···· -·-··-·- ---botemedel
--------·- had beg
ett sig
någon som är
e
sjuk och på vägen möter han en ut i regnskogen för några år
mängd utmaningar. Men är det sedan och gått i flera veckor in i
verkligen så att resan är ett Burma, och där träffat en man
nödvändigt måste för att upp- som inte pratade samma språk
och som aldrig förut hade sett en
leva äventyret?
Jag tror att resan och äventyret tändsticka (han var väldigt
följs åt. Genom att resa finner imponerad av tändstickorna).
man äventyr längs den slingÄr det inte fantastiskt att det
rande vägen. Det gäller att hålla finns sådana människor kvar i
uppsikt, för äventyrets avtagssti- världen på 2000-talet där IT och
gar är ibland väl kamouflerade marknadsekonomi styr våra liv?
och det är lätt att missa dem. Det Själv så skulle jag vilja veta vad
handlar dessutom inte bara om han värderar högst i livet och
att resa geografiskt, det är även vilka tankar som rör sig i hans
huvud, och det är det som
ofta en resa inom mig själv.
Resan ger ofta gott om tid till resandet i mycket handlar om,
att hinna värdera tillvaron. Att få att få nya perspektiv på livet och
tid för mig själv och tänka alla väga tillvaron med utgångs
dom tankar som aldrig tänktes punkt från dessa perspektiv.
klart

"The travellers bug"

Men vad är det då som lockar år
efter år. Varför återvänder dom
som blivit bitna av "the travel
lers bug" ut i världen gång på
gång?
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Trekking

Trekking är något som ligger
mig varmt om hjärtat. En bety
dande del av varje resa jag gör
ägnar jag mig åt trekking och då
gärna regnskogstrekking.
Regnskogen är en fantastisk
plats där man finner all världens

ennssmnens
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kryp, fåglar, djur och fiskar.
Regnskogen pulserar av liv och
det är aldrig tyst, man finner
ibland urgamla ruiner i sann
lndiana Jones-anda och bor i
primitiva hyddor eller bara i
hängmattor längs vägen.
Den har en attraktion som är
svår att beskriva för den som
inte varit där, men har man
besökt den så längtar man
tillbaka. Vem drömmer inte
ibland i smyg om att bada i ett
tropiskt vattenfall ute i regnsko
gen men hur många har prövat
det på riktigt?
Ät vad som bjuds
Regnskogstrekkingar bjuder
även på intressanta kulinariska
upplevelser. Utbudet är klart

begränsat på trekkingarna och
man får äta det som bjuds.
Det kan vara sådana saker
som vi av tradition upplever
som motbjudande men som
andra är beroende av för att
överleva och tänker man efter så
kanske det inte är så stor
skillnad på att äta hund mot att
äta gelehallon som är gjorda av
koöron?
Vad jag vill få fram är att resan
bjuder på många överraskningar
och utmaningar och det är till
dem som jag längtar till varje
vinter här hemma. Visst kostar
det en del pengar att resa, men

det handlar om att prioritera,
man kanske inte behöver en ny
mobiltelefon varje år och man
kanske kan stanna hemma istäl
let för att gå på bio? Ibland så har
man råd med det också.
Små besparingar räcker långt
om man är beredd att sova i ett
rum med fläkt istället för aircon
och man kanske kan välja bort
tv:n? Har jag rest runt halva
jorden så kan jag lika gärna vara
ute så mycket som möjligt och
uppleva och bara vara på rum
met för att sova och möjligtvis
för att skriva kort hem.
Det sägs att varje resa börjar
med ett första steg och jag
hoppas att även ditt nästa steg är
början på ett äventyr!

Mikael Eklund

----------

E M i inneba ndy

T

Elektromästerskapet i innebandy den 1 8:e m ars

I ÅR ordnades
det idrottsfest på ele
ktrosektionen. Det var
nämligen dags för innebandyturnering! Det var 6 starka lag
som hade orkat ta sig upp till
den något tidiga starten kl 10.30
i KTH-hallen. Dessa var DKS 1 &
2, styret, B-song, B-Idrott samt
E98:orna.
Det blev mycket innebandytid
för samtliga lag och stämningen
var god. En del lag spelade för
att vinna och ett fåtal var där för
I D I G AR E

att ha roligt (läs styrelsen) vilket
är ett skäl nog så gott! När röken
hade lättat stod DKS 1 klart som
segrare tätt följt av DKS 2 på
andra och B-sång på 3:e plats.
Men påpekas bör att inget lag
gick genom serien obesegrat. Jag
fick uppfattningen att alla var
nöjda, att alla lag gjort sitt bästa
och det är ju som de säger, "Det
viktiga är inte att vinna utan att
deltaga" och det bör poängteras
att deltagandet var mindre än
året innan. Visst det var kul att få

spela mer, men det är nästan
roligare om fler är med ...
Jag hoppas kunna ordna en till
innebandyturnering ev. nästa
termin och en volleybollturne
ring. Jag hoppas att många vill
vara med och kämpa om den
eftertraktade
elektromästar
titeln!
Simma lugnt!

Mikael Eklund
Idrotts ledare

---�·--·---·------------------·----------·

Hyllad med ett Epsilon
TA c KAR för den fina
utmärkelsen (silver-epsilonet)
jag fått för arbetet med sektio
nens webb. Jag gjorde redan
innan jag sökte infomansposten
en lista med funktioner jag
skulle vilja lägga in. På vägen
JAG

har nya utmaningar dykt upp
och än finns det många saker
kvar på den ursprungliga listan.
Med andra ord, det kommer
mera. Om någon vill hjälpa till
så hör bara av er!

Tack än en gång.

Henrik Ählander
infoman
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Coqtail utan Cruise
. .. eller en KTH-förening som vet hur man blandar drinkar.

D

ÄR fredag kväll.
Klockan ä r nio.
Innerstan börjar fyl
las av människor. Förväntansfulla människor. Några ska på
bio, andra ska festa loss på
krogen. Än har inte långa köer
bildats utanför stans hetaste
dansställen. Än har ingen supit
sig själv under bordet. Vid den
här tiden då de flesta är på väg in
till stan beger vi oss ut från stan.
Vi sätter oss på tunnelbanan
mot Kista. Där ska vi träffa några
som står på den andra sidan
bardisken. På den sidan där man
är nykter och servicevänlig. Vi
ska träffa Coqtail, en förening
som åker runt på olika fester,
både på och utanför K T H , för
att blanda all världens drinkar
till alla som vill ha.
ET

Ge mig det starkaste ni har!

Svart fluga och färglade
paraplyer

K T H s Coqtailsällskap, eller
Coqtail som de kort kallar sig
själva, har funnits sedan början
av 90-talet. Ni kanske har sett
dem på någon fest någon gång.
De bär alla en bartenderuniform
bestående av vit skjorta och
svart fluga. Till alla fester de
kommer har de med sig massor
av sprit, otaliga likörsorter, jui-
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cer av all världens frukter,
paraplyer och annat som kan
användas när man blandar drin
kar.

Det är Fest i Kista

Den här kvällen är det vårfest på
K T H i Kista. Här har studenter
från Kistas ingenjörssektion och
I T -program just avslutat kväl
lens sittning när vi från Emissio
nen dyker upp. Efter en lång
tunnelbanefärd, efter att ha for
cerat garderobskön, lämnat in
våra jackor, fått ut våra brickor Det gäller att välja rätt flaska · . .
och efter att ha fått den obligato honom ett kort men artigt svar.
riska stämpeln på handen så är "Asså, det tar schåån j-a tiid.
vi äntligen inne i Ljusgården.
Man måsschte ju vänta heela
En plats som till vardags är kvällen på en drink" fortsätter
lite av en medelpunkt för stu han. Sedan vänder han sig om
denterna här i Kista. Det ser ut och försöker på nytt få ögonkon
lite som ett modernt Singsing. takt med någon av bartendrarna.
Fast
Något som han
utan
samma fängsinte är ensam om.
••• ge studerande en
lande atmosMånga står i kö
chans att prova nya runt den ganska
fär.
Denna
ljusgård
har
korta bardisken.
drinkar
kvällen till ära ---. . . ... .---·--- -----------·- Samtidigt sliter
förvandlats till
de bakom baren
ett stort dansgolv. Ur stora hårt för att alla ska få sina
högtalare ljuder tonerna av Da drinkar. Utan rast och utan vila.
Rudes "Sandstorm". Dansgolvet Trots det verkar kön aldrig bli
är fullt av dansande människor. mindre. På andra sidan dansgol
Som vanligt på den här typen av vet finns en annan bar so�
fester är vissa mer dansanta än serverar öl och cider. Där är det
andra. Alla verkar i alla fall ha ingen kö alls. Så även om det tar
kul.
lite tid att få en något lyxigare
På andra sidan dansgolvet drink så tycker folk att det är
tonar den upp sig. Baren. Dansar värt att vänta.
man inte så samlas man kring
baren. Som ett vattenhål på Lär dig mer om Drinkar
savannen. Innan vi kan få vår Alla kanske inte vet så mycket
pratstund med Coqtail behöver om drinkar. Genomsnittets
vi bara forcera ett hinder till: drinkkunskap sträcker sig inte
Den stora folkmassan som bildat mycket längre än till Gin & Tonic
någon slags kö framför baren.
och Vodka-Redbull. För de som
ändå vill pröva någon ny, intres
Kändisar går inte före
sant drink så finns det drinklis
När jag står där i kön framför tor i baren med ett sextiotal
baren vänder sig en kille mot drinkar att välja bland. Vi får oss
mig. "Tsssccchhheena, hur e en pratstund med Johan, ordfö
läget?" säger han. Jag ler och ger rande i Coqtail.

-----
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Coughlin's law: Never show surprise, never /ose your cool.
Samtidigt passar vi på att ekonomiskt utan att göra någon
prova ett av kvällens drinktips: större vinst eller förlust. Det som
En "Spanish bomb". Vodka, förloras på whiskeyn tas igen på
Likör 43, apelsinjuice och och andra drinkar.)
I dagsläget består Coqtail av
mjölk i en fungerande symbios.
Rejält skakad, serverad med ett tretton medlemmar. Ikväll står
sex av dem
sugrör och en
bakom
baren.
apelsinskiva. Tro
Man får sig ett och
det eller ej, men
Under
året
besöker Coqdet smakar fak- anna t skra tt åt falla
tail flera fester,
tiskt bättre än en
människor
---·····- ---·-·-·------·-----·- främst
runt
Vodka-Redbull.
"Huvudsyftet med Coqtail är om på K T H men även på
att ge studerande en chans att privata tillställningar. Det tar
prova nya drinkar och ge dem inget extra betalt för att komma
nya drinktips" berättar Johan. till en fest. De tar med sig sprit,
"Vi har flera sorter single-malt likörer och groggvirke till de
whiskey som vi säljer billigt. fester de besöker. Sedan drar de
Billigare än inköpspriset. Bara in pengar genom drinkförsälj
för att få folk ska få en chans att ning under kvällen.
prova". (Som de flesta andra
ideella K T H-föreningar är det Kung bakom Baren
meningen att Coqtail ska gå runt Vi står och pratar en stund. Om
Coqtail. Om drinkblandning och
drinkar. Vi får lära oss att en Dry
Martini ska röras, inte skakas. Vi
får veta att vinnaren i bartender
S M jobbar på Kickis ( !). Samtalet
fortsätter och glider in på andra
drycker. "Har ni någon punsch
med er bakom baren?" frågar jag
plötsligt. Det blir tyst. Efter en

Sprit, sprit här var det sprit.

stund svarar Johan: "Nej, öl,
punsch och bäsk får qlubbmäste
rierna hålla på med. Vi blandar
drinkar!". När vi lite senare
under kvällen får hälsa på
bakom baren hittar vi en flaska
bäsk bland likörflaskorna. Som
en katt bland hermelinerna. Vi
frågar vad den gör där men
Johan säger bara att han inte har
någon aaaaning om vem som
har skaffat den. Den fanns där
före hans tid påstår han.
Bakom baren är det fortfa
full aktivitet.
rande
Bar
tendrarna verkar vara lite
stressade. Trots deras ihärdiga
drinkblandande blir kön aldrig
kortare. Inte ikväll. Inte förrän
baren stänger. Det är lite så att
jag börjar undra: Vad är det som
är så roligt med att stå bakom
baren, vara nykter och under
stress blanda drinkar, när andra
blir fullare och fullare och
gladare och gladare?
Jag passar på att fråga lite
snabbt mellan drinkblandning
arna. "Man lär sig mycket. Både
om spritsorter, drinkar och fulla
människor", "Man kommer in
på olika fester som man annars
inte skulle komma in på" och
"Man får sig ett och annat skratt
åt fulla människor" är några av
de svar jag får. För även om de
har det slitigt bakom baren så ser
man på dem att de trots allt har
det ganska roligt när de står där
och blandar.

Sista Drinken ...

Det är fredag kväll. Klockan är
två. Dags att stänga baren och
packa ihop. Det värsta är över
nu. Under en sådan här kväll har
det gått åt ungefär 15 flaskor
vodka. Några av bartendrarna
grämer sig lite för att man hade
köpt för lite groggvirke. Limejui
cen tog slut lite för tidigt den här
kvällen. Det var dock något som
gästerna inte märkte så mycket
av. De hade en rolig kväll ändå.
De fick prova en hel del drinkar.
Med eller utan limejuice.

Text: Daniel
Foto: Anders J
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Något är i nte bra !

---=w._,....,.,.....,..________._________

Något är inte bra. Genomsnittsteknologen behöver tydligen cirka
ett år extra för att ta examen. Orsakern a till detta kan ju diskuteras, men
jag är övertygad om att huvuddelen av alla som påbörjar sin utbildning
vid KTH har för avsikt att klara av den på 4,5 år och inte 5,5 år.

A

T E KN O L O G E R har
förmågan att klara av
samtliga kurs er m ed
godkända studi eresultat. Vi
människor har en hjärna m ed
fantastisk förmåga till bland
annat inlärning och jag t ror int e
att de kurs er som KT H g er är så
komplic erad e ell er kompl exa att
en antag en t eknolog inte skulle
kunna klara av d em om han
vill e, men d et finns tydligen
vissa hind er.
A

Tes: det finns en bot.

Om vi ser till att alla kurs er har
utbildningsmål och att vi ut
värde rar g enomförda ku rs er
komm er huvudd el en av t ekno
log erna att klara av sin utbild
ning på 4,5 å r. Nu är d et säk ert
någon som tänker att vi har ju
utbildningsmål och vi b rukar
visst utvärd era kurs erna. Om så
var fall et skull e inte undervisningen inte vara så katastrofalt
dålig som d en nu ibland är.

Varför finns teknologer?

flesta svara att kunskap är något
som de kan använda sig av.
Det är h elt uppenbart att
kunskap kan anta olika form er,
tänk bara på:
)( Fakta, till ex emp el att Sv eriges
huvudstad ä r Stockholm.
)( Förstå els e, som att kunna d ra
slutsats er av olika fakta: "Alla
människo r är dödliga, kungen
är människa, alltså är kungen
dödlig."
)( Färdighet, till exempel att
kunna cykla.
)( Komp etens. Vad skilj er en
som pr ecis lärt sig att sp ela
violin och en konsertvioli
nist? I alla fall en massa
övning! Skall man ha komp e
t ens i något avs eende måst e
man ha skaffat sig erfar enhet
inom sitt om råde .
D et kan vara bra om d en som
skall formulera utbildningsmål
någon gång r efl ekterat öve r vad
kunskap ä r.

Varför utbildning

Varför o rganis era r vi utbild
Det finns åtminston e en gem en- ningar när vi v erkar kunna lära
sam nämnare till att vi t eknolo- oss en massa sak er utan att gå en
g er är här och ---. . ·--- ------- ------------·--- utbildning.
det är att vi
Till exemp el
• •. n0llans tio till femton
vill lära oss så
så lär vi ju
år på teknis
myck et att vi
oss
vårt
- - ---------------·-·--·--till sist kan t a - ·. . · ·mod e rsmål
examen. D et som skilj er en
utan att gå i skolan.
nyantagen t eknolog f rån en
En rimlig fö rklaring kan väl
ut examin erad civiling enjö r är vara att vi vill på ett effektivt sätt
någ ra å r och kansk e f ramförallt att människor lär sig något.
kunskap.
På en utbildning b ruka r d et
för ekomma undervisning.

···

Vad är kunskap?

Det kan verklig en diskut eras
vad kunskap är, m en då jag
frågat olika människor vad kun
skap är för d em så bruka r de

14

Lära in eller ut?

Kan man säga att någon som
d eltagit i und ervisning lärt sig
något? Innan vi kan svara på

detta måste vi försöka definiera
undervisning och inlärning.
)( Inlärning är en m ental pro
c ess.
)( Undervisning är att skapa
goda förutsättningar för inlär
ning.
Om man accepterar d etta ins er
man att d en enda som kan lä ra
någon någonting alls ä r hon
själv. Vad skall man då göra fö r
att skapa goda fö rutsättningar
för att någon skall lära sig något?
D et finns massor av utbild
ningsm etode r för en lä rare att
välja mellan och d et som kan
va ra avgörand e för vilk en m etod
han väljer är:
)( Vad han vill uppnå, alltså vil
k et är utbildningsmål et.
)( Vilka resurs er finns, tid, salar,
antal
el ev er,
utrustning,
böck er, och så vida re.
)( Vilken ä r utbildningsstånd
punkten hos el ev erna.
)( Egna föreställningar om vad
bra undervisning är.
)( Egen ambition.
)( Hu r har man gjort tidigare.
Det finns dock en sak som han
int e skall göra, d et största hin
d ret för inlärning. Om man
v erkligen vill försvå ra inlä r
ningen för någon skall man s e
till att inte tala om fö r honom
vad han skall lära sig, det vill
säga inte tala om vad målet m ed
utbildning en är.
Låt mig ta ett exemp el:
Du skall lägga ett sto rt pussel,
du gillar att lägga puss el. Vad ä r
d et första du vill ha r eda på? Du
vill ju s e en bild på hur pussl et
skall s e ut när d et är klart! M en
d et får du inte, d essutom får du
bara en bit i tag et. Du ins er då att
det här pussl et kommer d et att
bli svårt att lägga och inte
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speciellt roligt heller. Jämför
detta med en kurs eller en
föreläsning där du inte har en
aning om vad den kommer att
leda till.
Man kan
Målinriktad
ganska
enkelt ytter
ligare försvåra inlärning och det
genom att inte tala om varför du
skall lära dig något, alltså syftet
med utbildningen.
Tänk dig själv att du vet att
om en kort stund kommer du att
ha användning av en kunskap,
till exempel en sifferkod eller
hur du hanterar en maskin. Du
kommer att lyckas dra igång den
mentala processen inlärning.
Men om du skall lära dig
hantera en oljepanna men inte
förstår när du skall använda dig
av den kunskapen så kommer
det antagligen att gå trögare.

ningsmålen så att vi vet vad vi
skall lära oss och där är det inte
något problem. Ett exempel är
årets lärare på K T H Nicholas
Apazidis. Jag

--r�,... .......-..--... ..--�--------'-·'"-"'--·--

Utbildningsmål

För att ett mål skall vara
användbart måste det vara mät
bart eller åtminstone bedöm
ningsbart och känt av alla.
Utbildningsmålet är den vikti
gaste styrningen för den kursan
svarige och om han har lyckats
göra det känt för teknologen så
har undervisningen redan bör
jat.
Konsekvenser av otydliga mål
X Om den programansvarige
inte bekymrat sig om vilket
utbildningsmål en kurs skall
ha, varför finns den kursen på
programmet?
X Om den kursansvarige inte
vet vilket utbildningsmål kur
sen har, hur skall han då veta
hur han skall planera och
organisera undervisningen?
X Om läraren inte vet målet
med sin lektion, spelar det då
någon roll hur den genom
förs?
X Om inte teknologen vet vad
han skall lära sig, hur skall
han då få igång den mentala
processen inlärning?

Men det funkar ju, eller?

Det finns ett fåtal lärare som
bryter ned de flummiga utbild-

har aldrig träffat honom men
i en intervju i
Osqledaren berättar han om sitt
pedagogiska trick: "Man måste
se till att man själv vet vad som
är det viktigaste med dagens
föreläsning, sedan formulera det
på ett bra sätt." Det är i de kurser
där man inte lyckas förklara vad
som är viktigast, alltså inte
lyckas göra klart för sig vad som
är målet med det man håller på
med, som det blir problem.

utbildning

Hur blir det bättre?

Man utvärderar. Vad är syftet
med en utvärdering? Om den
genomförs efter kursen som
oftast sker nu kan den bara få en
summerande karaktär, vad var
bra, vad var dåligt. Men då är
det för sent att göra några
förändringar!
En utvärdering av en kurs
måste ske innan den är slut. Den
som organiserar utvärderingen
är självklart den som är ansvarig
för utbildningen, den kursan
svarige, det är han som är
utbildningsproffset i samman
hanget till sin hjälp har han
naturligtvis kursnämnden. Tek
nologens del i det hela är att ge
feedback, utvärdering är bara en
organiserad form av feedback.
Observera att utbildningsmål är
en förutsättning för att genom
föra en utvärdering, om man
inte känner verksamhetens mål
och syfte hur skall man då
kunna ge konstruktiva förslag
på förbättringar?

Resultat av utvärdering

De positiva effekterna av funge
rande utvärderingar som hela
tiden förbättrar undervisningen
är många, några kan vara:
X Gladare och kunnigare tekno
loger
X Gladare och duktigare lärare
för
X Minskade
kostnader
KT H, genomsnittsteknologen

klarar av utbildningen ett år
snabbare, alltså på 4,5 år (när
pengar är inblandade brukar
det hända saker).

Avslutning

Jag är mycket förvånad över att
undervisningen här på K T H
varit så bristfällig, det skall
nämnas att när det gäller ämnes
kunskaper har jag inte någon
gång stött på en lärare eller
assistent som inte kunnat ge svar
på en fråga, men det finns
oerhörda pedagogiska brister
som framför allt visar sig i
bristen på utbildningsmål och
frånvaron av utvärderingar.
Alla kan bli bättre utbildare
och alla utbildningar kan för
bättras. Feedback är en effektiv
metod att påverka en utbildare
eller utbildning i positiv rikt
ning, men endast en gång har jag
varit med om att en lärare
självmant delat ut en utvärde
ringsblankett.
Det går att komma tillrätta
med de här bristerna, det är bara
att se över utbildningsmålen i
kurserna och formulera vad man
verkligen vill att en kurs skall ge
och därefter planera och genom
föra undervisning som leder mot
utbildningsmålen.
För att kontrollera att under
visning verkligen skapar förut
sättningar för inlärning bör
institutionerna dessutom fun
dera hur man på ett lämpligt sätt
utvärderar den. Vi teknologer
ställer gärna upp så gott vi kan
för att förbättra vår utbildning,
varje program har en organise
rad studienämnd. Nu krävs lite
engagemang och avsättande av
resurser från skolans sida för att
genomföra det också.

Dan Skogström
e99
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Vetengalenska p
Vad vore Elektro utan Tesla? Utan hans magnetfältsforskning skulle
nog TET förvandlas till en tvåpoängskurs i lödning.

N

han
som konstruerade elmo
torn, tämjde blixtar och
växelström, upptäckte
mikrofonen och filmprojektorn
samt banade vägen för den
trådlösa elektroniken. Samtidigt
hade Tesla propagerat för mag
netterapi och påstod sig ha fått
mystiska radiomeddelanden
från Mars.

"dumma" frågan om man kunde
konstruera en växelströmsmo
tor, som saknade borstar. Profes
sorn skrattade ut honom, Tesla
blev ledsen och spelberoende,
körde sina examina och stack
från den tekniska högskolan sammanbiten och fast besluten
att uppfinna en borstlös växel
strömsmotor.Han hade svårt att
sova om nätterna, och när han
ändå somnade såg han säkert
Bli teknolog - eller dö
ordet "HÄMND" i stora röda
Den serbiske vetenskapsmannen bokstäver vart han än tittade.
föddes i juli 1856 exakt vid Tesla blev allt mer deprimerad,
midnattslaget då det lär ha varit fick ett nervsammanbrott och
en elektrisk storm. Hans pappa blev överkänslig mot ljus och
var en ortodox präst och förvän ljud. Klockans tickande flera
tade sig att Tesla skulle följa hans rum bort uppfattade han när
goda exempel. Tesla hade dock mast som bombnedslag i Hiro
andra planer. För honom fanns shima. Under hans sängs fötter
det bara två val: att dö eller att låg gummikuddar. Dessa däm
börja på en teknisk högskola. pade vibrationerna orsakade av
Han var inte sen med att bevisa folk som passerade på gatan
detta och insjuknade prompt i utanför. Men så upptäckte han
kolera. Efter nio månader sa sin berömda växelströmsmotor
läkaren att den bråkige sjutton - ja just det, den utan borstar åringen inom kort skulle dö. och de akuta symptomen bör
Pappan blev riktigt skrämd och jade lätta.
tillät sonen att börja studera
till ingenjör. Tesla till Likström och dödshjälp
frisknade snart År 1884 kom den lovande
därefter.
vetenskapsmannen till USA.
Tesla fick Med sig hade han fyra cent,
börja vid en tek några dikter som han hade
nisk högskola i skrivit, beräkningar för en "flyg
Graz i Österrike. maskin" samt ett rekommenda
...,,,,.,
Det gick för bra för honom, han tionsbrev till Edison. Utan att
fick femmor i samtliga ämnen. förlora tid gick Tesla direkt till
Detta skrämde hans lärare till Edisons kontor i Menlo Park den milda graden att de skrev ett och blev anställd där. En dag
brev till Teslas far där de frågade han Edison om vad han
uttryckte sin rädsla för Teslas skulle kunna få om han gjorde
hälsa. Tesla själv var däremot Edisons likströmsgenerator 25
inte rädd för något - förutom procent effektivare. Edison sva
kvinnors örhängen, beröring av rade: "50 000 dollar" (över tio
människohår och andra hemska miljoner kronor med dagens
saker. Snart råkade han dock mått).Tesla blev överlycklig och
komma i bråk med sin professor. genomförde sina förbättringar.
Under en föreläsning om lik Hans höga löneanspråk avfärda
strömsmotorn ställde Tesla den des dock av Edison, som
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menade att Tesla helt enkelt inte
förstod amerikansk humor. Tesla
blev förbannad, hoppade av och
grundade ett eget elbolag med
inriktning på växelström där
han bland annat försökte hitta
tillämpningar för sin växel
strömsmotor.Därmed blev Tesla
Edisons värste fiende. Edison
hade redan investerat en massa
pengar i likström och var fast
besluten att till varje pris stoppa
växelströmmen. Striden blev
lång och bitter. Edison startade
en massiv kampanj där han
underströk växelströmmens far
lighet. Bland annat hjälpte Edi
son till att konstruera den elek
triska stolen (driven av
växelström förstås), medan det
ryktades att växelströmsan
hängarna ordnade advokathjälp
åt stolens förste provsittare.

Lysande lampor

Växelström vann till slut, och
Tesla blev tillfälligt rik - åtmins
tone tills han sålde sina patent.
Nu var Tesla verkligen på gång.
Han gjorde en lång rad viktiga
upptäckter, bland annat tesla
spolen. Hans föreläsningar om
starkström gjorde ett starkt
intryck på åhörarna - särskilt
biten då han stod med en
lysande lampa i handen. Lam
pan hade inga sladdar, ström
men flöt rakt genom Tesla till
publikens fasa. Hans senare
experiment där han stod mitt
bland över 40 meter långa blixtar
var ännu mer magnifika. Efter
sin upptäckt att jorden kunde
agera som ledare lyckades Tesla
slå på 200 lampor på fyrtio
kilometers avstånd - utan att
använda några sladdar. Nu var
Tesla på toppen av sin karriär,
men snart började lyckan vända �
för honom ...
�
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Va l borgspu b
En odysse i Stockholms studentpubsvärld.

D

2 8 A PRI L var det
dags för den, vad jag
vet, traditionella val
borgspubrundan. I år var det tre
pubar öppna på campus (data,
fysik och kåren) samt ett par av
de andra högskolorna och uni
versiteten. Den rackarns stabila
kommiten från Elektro besökte
dock inte alla dessa, utan nöjde
oss med Stockholms universitet
och Karolinska institutet, för
utom data och fysik. Tolvan var
stängd för ombyggnad till vår
balens efterkör.
EN

Data

Datas pub var förlagd i Escapen
där det bjöds på öl och drinkar
med skapligt utbud. Det spela
des bakgrundsmusik och var
mysig pubkänsla. I baren fanns
det klassiska pubsnacks, dock
saknade åtminstone jag de för
data nu så välkända grillmack
orna!

Valborgaren

Inträdesbiljett för en del av
pubarna var "valborgaren".
Detta var ett häfte som såldes
några dagar innan samt på
pubarna. Dessa tog slut snabbt
på pubarna, vi kom till teknis
vad sex-halv-sju någon gång och
då var de slut på både data och
kåren. Valborgsmärken såg jag
inte till över huvud taget. Vi fick
till slut tag i våra, i en av
bussarna.

Fysik

Till fysik kom vi lite senare på
kvällen, jag i alla fall. Där hade
fysiks klubbmästeri meckat ihop
en schysst pub. Störst utbud av
whisky skröt de med, och det är
möjligt att det är fallet. Det enda
som kan sägas mot denna pub är
att musikvolymen var alltför,
eeehh, volymiös.

Stockholms Universitet

Universitetets pub var förlagd
till allhuset. Inte jätteoväntat,
och en rätt schysst lokal. Det var
inte fantastiskt mycket folk där,
så man kunde faktiskt andas,
något som inte var helt möjligt
sist jag var där, på Quarne
VALens presentationspub då det
var fånigt mycket folk. Bra
utbud av både drinkar och öl,
med både Kilkenny och Guinnes
på tapp! Drinkblandarpersona
len var tyvärr lite för trött när vi
kom dit så det fick bli öl. Nu
visade det sig att ölpersonalen
också var trött för jag fick
tydligen min Kilkenny i felaktigt
glas. Detta löstes med att bjuda
på en stor stark, jag tackar!

Medicinska föreningen

Vid Karolinska institutet ligger
medicinska föreningens lokaler.
En riktigt bra festlokal om jag får
säga det själv. Flera våningar och
balkong på övre våningen. Trev
lig personal i baren och jag fick
en otroligt välblandad GT (und-

rar
det
gin i den,
för den sma
kade inget
sådant!). På sce
nen stod ett band
som spelade pop I
rock med irlänskt inslag. Detta
tillsammans med personalen ger
MF första plats i vårt spontan
pubtest. Otroligt bra. Vet inte om
jag omedvetet väver in den bästa
spelning jag någonsin varit på i
ömdömet, men ni som såg
Herreys spela där 1999 håller
nog med om att det var ös.

Nymble

På Nymble var det i stort sett
tomt runt klockan åtta, sedan
gjorde vi vår lilla odysse runt
Stockholm, för att komma till
baka framåt halv tolv. Då var det
inte tomt, däremot var det 200
meter kö, som inte verkade röra
på sig överhuvudtaget. Jag vet
inte om det var så fullt att det
inte gick att släppa in folk eller
om det var någon annan orsak.
Däremot rörde sig knappt kön
när vi kom tillbaka till Nymble
framåt halv ett heller. Tyvärr blir
betyget, rätt trist vid halv nio,
samt odefinierat till slutpuben, ]
vi vet helt enkelt inte vilket ös -tj
det var inne på Kåren, sorry!
�

Tesla och de sexton baggarna
RED A N SO M B AR N hade Tesla gjort
en del uppfinningar. Bland annat
kom han på en anordning för att
fånga grodor, vilket gjorde att den
lokala grodpopulationen i det när
maste blev utraderad. Hans brin
nande intresse för förnybara
energikällor ledde till en annan

uppfinning - en turbin som drevs av
baggar. Han klistrade fast sexton
levande baggar vid en propeller. När
baggarna försökte flyga iväg satte de
fart på turbinen. Det hela slutade
dock illa för baggarna. Tesla påstods
sedan ha skrivit i sin självbiografi att
"dessa varelser var otroligt effektiva,

för så fort de hade satt igång fanns
det ingen mening för dem att stanna.
De fortsatte snurra i timme efter
timme, och ju varmare det blev desto
hårdare arbetade de. Allting gick bra
tills en skum kille kom till platsen.
Han var sonen till en pansionerad
österrikisk officer. Den kufen åt upp
baggarna levande och njöt av det
som om det var de finaste ostron".
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Ringström Regerar
Ulf Ringström, universitetslektor i fysik, är sedan många
år ett välkänt ansikte för elektroteknologer. Nu ska han
snart gå i pension. En epok går i graven.

V

U L F en efter
middag uppe på hans
kontor. I den välsorterade
bokhyllan står hyllmeter efter
hyllmeter, mestadels med fysik
böcker och pärmar av olika slag.
På skrivbordet ligger ett par
orättade tentor. Det blir en del
tentor att rätta när man ansvarar
för fyra fysikkurser, varav tre på
elektro och en på data. Men nu
är det alltså slut på det. Kursen i
Modern Fysik som går just nu är
den sista kursen Ulf håller för
elektroteknologer. Den slutgil
tiga pensionen sker visserligen
inte förrän vid årskiftet men
fram till dess kommer han
successivt att trappa ned.
1971 anställdes Ulf på K T H
som universitetslektor. En tjänst
som har inneburit att han bara
sysslat med undervisning i sitt
arbete, forskning har andra fått
hålla på med. Men undervisat
har han gjort bra. Efter en tid
som som universitetslektor blev
han även studierektor på fysik
institutionen. Ett tag blev det lite
mycket att göra med att både
vara studierektor och dessutom
hålla i fyra fysikkurser. De
I TRÄFFAR
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senaste tre åren har han koncen
trerat sig på undervisningen.
Under åren har han av Elektro
sektionen blivit utnämnd till
årets lärare två gånger (1987 och
1999). Att få studenternas upp
skattning på detta sätt är något
han sätter värde på. Tråkigt nog
får denna utmärkelse väldigt lite
uppmärksamhet på institutio
nerna.
Trots att du hållit fysikkur
serna så många gånger har du
ändå lyckats variera tentor och
tentatal som ingen annan.
Ingen tenta är den andra lik.
Hur har du lyckats med det?
Ja, ur min synvinkel tycker jag
inte att det har varit så stor
variation på tentorna. Men vi
lägger ner många timmar på att
fundera ut nya uppgifter och är
noga med formuleringarna. Vi
försöker alltid få en tenta utan
typtal som verkligen testar för
ståelsen av kursen.
Du har undervisat i många år,
men hur började din egen
studiebana?
När jag tog studenten i Göte
borg ville jag läsa till elektroin
genjör. Men min far ville istället
att jag skulle bli kemiingenjör.
Så som någon sorts kompromiss
började jag läsa matematik och

fysik i Uppsala istället. Sedan
forsatte jag till Stockholm där jag
sedemera disputerade. Efter det
blev det bland annat ett år på ett
universitet i Kanada innan jag
slutligen hamnade på K T H .
Vad kommer du sakna mest
med K T H ?
Det är nog framför allt kontak
ten med studenterna. Det har
varit både roligt och lärorikt att
undervisa. Men jag skulle vilja
att ni frågade lite mer. Jag skulle
vilja ha en korseld av frågor på
föreläsningarna. Jag förstår ändå
att problemet för er studenter är
att tiden inte räcker till för att
man ska vara påläst inför varje
föreläsning så att man kan ställa
många frågor.
Sista frågan: Vad ska du göra
när du snart går i pension?
Jag kommer inte försvinna
helt från K T H . Även om jag inte
kommer att hålla några egna
kurser så kommer jag att ha kvar
mitt kontor här. Och om det
skulle behövas någon gång så
har jag lovat att rycka in som
lärare. Bland andra intressen
som jag vill fortsätta odla finns
musik och segling.
Text: Daniel
Foto: Fredrik
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I HÖST!
Slutet av j u l i början av
augusti ...

Undrar Du något är Du vålkommen att stå/la frågor.
Vet Du att Du vill vara med och hjålpa några vilsna sjå/ar till rätta i
höst är du mer än välkommen. ..
Jag är till for att hjålpa Dig och besvara Dina frågor.
För att kunna fora ett bra arbete beho·ver man kompetent
personal!
Ar Du det? Visst!
Det enda du beho·ver göra år att vara trevlig.
Sluta tveka och BLI FADDER för en UTBYTESS TUDENT i HÖS T.
Anmåla sig gör man på kårens hemsida.

www.ths.kth.se/bli_fadder

MED DIG I
CENTRUM!

frågor kan Du ställa till mig på :
intsekt@e.kth.se

Sektionens internationella sekreterare
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Idrottsledaren infarmerar

VI L L B AR A skriva och
berätta vad som är på
gång inom idrott på sek
tionen och slå ett slag för
elektromästerskapet i HOCKEYSPEL, DART och FLIPPERSPEL
om vi får ett nytt efter inbrottet.
Detta evenemang går av stapeln
torsdagen den 17 I 5 i tolvan. Jag
har bokat från 17:00 och framåt,
vi får se hur länge vi kör
beroende på hur många som
kommer. Det skulle vara bra om
jag fick ett hum i förväg om ni är
intresserade, troligtvis blir det
gratis deltagande eller en ytterst
liten anmälningsavgift i stil med
5-10 kr för ev. priser. Flippret
kommer kosta att deltaga i även
det till "Självkostnadspris ..."
AG

övriga arrangemang

Den 21/5 ordnar IT en PAINT
BOLL - dag för alla intresserade
från alla sektioner. Minsta pris
för deltagande är 250 kr. I det
priset ingår 50 bollar, vapen och
skyddsutrustning. Anmälan
måste in snabbt, senast den
15/5.

Den 20/5 är det KTH-Mäster
skap i FOTBOLL! Deltagande är
så klart gratis och tävlingen
kommer gå på gärdet bakom
"filmens hus" (eller vad den nu
heter...) kl 14.00. Varje sektion får
ställa upp med max två lag.
Reglerna är enligt följande: 7
spelare på plan varav två tjejer
(lagen får vara större än 7).
Lagen ställer upp med en
domare till matchen efter. Kom
igen, det är KTH-mästerskap
och vi skall väl vara med??
Anmälan till mig senast 14/5.

Bergsklättring

Jag har funderat på om vi kanske
skall åka ut en helg över dagen
eller campa i skärgården åt
T y r e s ö h å l l e t o c h K L IP P 
KLÄTTRA innan sommarlovet
börjar. Finns det något intresse
för en sådan grej? Jag har klättrat
"litegrann" och har sele, rep,
karbiner, slingor och skor, och
det skulle vara bra om det fanns
någon mer som har utrustning
som följer med, men min för
hoppning är att även nybörjare
som aldrig I någon gång har
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klättrat får följa med. Behöver
jag påpeka att säkerheten kom
mer först? Jag är öppen för
förslag om när och var, vi
behöver inte vara i skärgården.

Till hösten

Vad händer då nästa år? KT H
Hallen kommer byggas om och
därför kommer Elektrotiden
påverkas marginellt. Tiden är
från och med nästa termin
flyttad till onsdagar klockan
17.00 - 18.00 Lite tidigare, men
som sagt, det var det vi fick.
Tietoenator kommer kanske
sponsra en stor innebandyturne
ring mellan de tekniska högsko
lorna som kommer gå av stapeln
i stockholm förhoppningsvis.
Detta kommer eventuellt bli ett
återkommande evenemang. En
turnering mellan handels och
KT H kommer även eventuellt
att genomföras nästa termin på
hösten Det var nog ungefär det.
Då får jag tacka för mig

Mikael Eklund
Idrotts ledare
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Utexaminerade
Ett nytt gäng teknologer kan numera kalla sig civilingenjörer i
Elektroteknik, grattis!
Magnus Bager
Andrei Dulski
Fredrik Jansson
Cecilia Jondring
Patrik Lahti
Mattias Larsson

Magnus Levin
Mikael Nilsson
Riham Rafael
Nirwan Salih
Patrik Sandgren
Nabil Sebaa

Malin Sjödin
Maria Sjödin
David Lilljegre Trillo-Figueroa
Christofer Zetterquist
Margareta Zetterquist
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Vå rba l
Det var valborgsmässoafton och således även dags för den årliga
vårbalen. Vi var ett glatt sällskap som hade samlats för att få uppleva
en trevlig kväll.

A
0

var förlagd
till det vackra Hassel
backen på Djurgården.
Uppklädda i frack och balklänning gick vi med förväntansfulla
steg uppför trappan på Hassel
backen. I trappan stod Petter
Flodström, fan- och råttbärare,
med den vita fanan stolt fladd
rande för vinden. Victoria
Olstedt hälsade oss alla varmt
välkomna. Med en välkomst
drink i handen blev visade upp
till terassen. Många av kvällens
par hade redan samlats. Det var
en syn av färggranna klänningar,
den ena vackrare än den andra,
och stiliga frackklädda herrar
som mötte oss. Många med mig
var på vårbalen för första
gången och vi var alla lite
spända över vad kvällen hade
att vänta.
ETS V ÅR B A L

En lyxig middag

När alla hade samlats förflyttade
vi oss ner till en vacker sal med
elegant dukade bord. Målningar
och kristallkronor prydde sin
plats i taket och jag tror att en
känsla av lite lyx spred sig. När
hedersgästerna hade anslutit sig
till oss satte vi oss till bords. Det
serverades gubbröra med kav-

Före detta Peter Roos,
numera El-Peter, lamell av
Den Stora Kommutatorsorden
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ring och löjrom, pärlhönsbröst
med potatiskaka och kantarell
sås samt chokladkaka med jord
gubbar. Till detta serverades det
ädla drycker. Erik Gunnheden
var frekvensnormal och sång
varvades med tal. Rikard Nor
ström höll talet till kvinnan. Det
var mycket uppskattat. Therese
Marve höll ett tal till mannen, en
ny tradition för i år.

band med ettans fest tidigare i
vår. Ulf Kalla fick vandrings
bucklan. Själv var jag framme
och tog emot en tavla gjord av
femtio (ett)öringar som tilldela
des hoftorskarna Mikael Roos
och mig. Sebastian Ritter blev
belönad som sektionens kamrat.

Sångartäflan

Sångartävlan hålls under vårba
len, naturligtvis även i år. Flera
bidrag kom in, bl a från elogen.
Domartrion med GP i spetsen
utsåg vinnarna för kvällen. Vin
narna blev bord fyra ledda av
Gabriel Paues. Middagen fort
löpte. Det sjöngs och det skåla
des. Erik reste sig upp igen, men
den här gången var det inte för
att ta upp en sång. Han upplyste
oss om att nOlleschlemmet är i
antågande, men kom även med
lösningen på problemet. Han
presenterade DKS. I år består de
av Erik Gunnheden, Pontus
Haglund, Maximilian Hermelin,
David Möller, Mats Westerlund,
Johan Svahn, Andreas Blom
qvist, Henrik Åberg, Thomas
Wahlström, Malin Öhlander
samt Susanne Celper.
Ett antal utmärkelser delades
även ut under balen. Finast var
silverepsilonet som
Henrik
Åhlander fick för det arbete han
har lagt ner på sektionens hems
ida. Grattis. De fyra utmärkel
serna av ElO(r) fick, i nämnd
ordning, Joar Jacobsson som fick
en enhet uppkallad efter sig. En
Joar är sektionens samlade
arbete under ett år. David Samuelsson fick en utmärkelse för
incidenten med fiskarna i sam-
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Arets lärare på Elektro:
Carl- Olov Stawström

Himmel & helvete

Efter middagen var det många
som tyckte att det var tid för lite
dans. Till levande musik virvlade dansparen omkring i vals
och foxtrot. Tiden går fort då
man har trevligt och den började
närma sig sitt slut på Hassel
backen, men detta betydde inte
att festen var slut. Med bussar
åkte vi vidare upp till Tolvan. PR
hade lagt ner ett stort jobb på att
förvandla lokalen. Det hade
dekorerats på temat himmel och
helvete. I himlen låg dansgolvet
där tunna tygskynken hängde
ner från taket, som en antydan
av skyar och moln. Baren fick
motsvara helvetet och i Vext
rummet hade det även gjorts
mysiga små grottor. Festen
kunde fortsätta.

Text: Anette
Foto: Fredrik

Foto: Viktor Brott/Global Repor

H ögtel<nologi för elekt ron i l<i ndustri n .
D u har nog i nte h ö rt talas om oss. Men varje
d ag använ der du prod u kter som vår tekn i k
gj ort d et möjl igt att til lve rka - kanske en P C
e l l e r TV.
M i c ro n i c t i l lverkar l a s e rr itare fö r fra m 
stäl l n i n g a v foto m a s ke r s o m anvä n d s v i d
m i kro l itografi . Det är d e n tekn i k s o m g ö r d et
möjl igt fö r e l e ktro n i ki n d u stri n att massti l l 
verka b i l d s kärmar o c h halvledarc h i p.

M i c ro n i c , som börsnoterades i mars 2000,
h a r h u v u d ko n t o r i Täby o c h d otte r b o l ag
i U S A o c h J a p a n o c h fö r s e r d e n g l o b a l a
e l e ktro n i k i n d u stri n m e d i n n ovativa lösni ngar
fö r fram stä l l n ing av foto maske r. Bland våra
ku n d e r fi n n s Sony, Tos h i ba och P h i l ips.
V i ä r ett fö retag i s n a b b expa n s i o n , är
d u nyfi ken på att få red a på m e r om M i cro n i c ,
besök v å r h e m s i d a www. m i c ro n i c . se
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