0)

c
:::>

..........
0)

·>
u.J

.,_

>-

L..

-+-

c

(B

>

<(

c

(I)
L..

0

E
E0
V)

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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Lite service och
vänlighet?

V

�EW

Ja, tack!

det så sällan
man möts av vänlighet
och serviceanda nu för
tiden? Vad hände med "kunden
har alltid rätt"? Det är ju knappt
man vågar sig
fram till kas
san ibland när
ska
man
handla, för
akta dig om
du råkar störa
e xpe d i t e n !
Hon kanske
har ett viktigt
samtal m e d
sin väninna
just nu och då
kan du ju inte
k o m m a och
störa hur som
helst!?!
Jag förstår inte, det är ju
faktiskt kunden som ser till att
butiken går runt. Det är ju
egentligen inga extrema saker
jag efterfrågar, ett tack och kan
ske ett leende. Det ger ju så
mycket. Hur mycket trevligare
RFÖR ÄR
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är det inte att äta lunch i
Quantum där man blir vänligt
bemött istället för att gå till
kåren och nästan bli utskälld för
man har fräckheten att besvära
kökspersonalen
där?
Med tanke på
det kapitalistiska
samhälle vi lever
i är det konstigt
att inte fler har
kommit på vilken
konkurrensför
del man får bara
genom att ha
trevlig personal.
Det är ju en gan
ska enkel grej att
förbättra, egentli
gen. Händer det
så kan till och med jag tänka mig
att bli en riktigt snäll och trevlig
kund tillbaka, för sådana växer
kanske inte heller på träd, eller?
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Besöksadress
Osquars backe 12
Telefon
08 · 21 31 18
Epost
emission@e.kth.se

Framsida
"Osquars backe intaget"-Daniel
Berggren,
Magnus Grönkvist
Baksida
"Grönska"-Ulf Kalla
och
Chefemitteur
ansvarig utgivare
Camilla Bemadt
che@e.kth.se,
073 97 75 173
Emitteuser
Anette Johansson
e99_anj
Jenny Nyberg
e99jny

http://www.e.kth.se/esekV
arg/emission/
Tryck
PP Print AB, 447 30 20
Upplaga
1 000 exemplar
Nästa manusstopp
Måndag 5 november
2001

Fredrik Arnerup
e97_far 073 618 80 33
Daniel Berggren
e99_dab
Björn Bertilsson
e98_bbe
Oscar Blomkvist
eOO_obl

Utgivnings datum
Onsdag 17 oktober
2001
Adress
Emissionen
THS
10044STOCKHOLM

www

Emitteurer

Mikael Eklund
eOO_mek
Magnus Erixon
erixon,
570 314 43
Sergej Gratchev
e99_sgr, 756 02 95
Magnus Grönkvist
e98_mag. 070 493 67 78
Anders Hägglund
e99_aha, 070 673 99 58
Joar Jacobsson
e95_jja, 070 189 33 14
Anders Johansson
e99_ajo
Rasmus Kaj
kaj,
656 92 02
Ulf Kalla
e97_uka
Rickard Norströrn
e98_rno, 070 554 23 75
Gustaf Westerlund
e98_gwe

Hur lämnar man
in manus?

Emissionen är Kong
lig
Elektrosektionens
tidning. Den finns till för
att täcka sektionens
verksamhet samt att för
medla information och
nöjsam läsning till dess
medlemmar.
Du som sektionsmed
lern är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
tillhanda
redaktionen
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
epost
till
skicka
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
att
behandla
texter

skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ. 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

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

Emissionen
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Ordf om sektionen
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Det börjar närma sig tentor igen. Fast för vissa är
det de första tentorna på Elektro som närmar sig.

AG

TALAR

NATURLIGSVIS

om våra nyblivna ettor.
Undertecknad önskar alla
lycka till. Jag satt precis och
tittade igenom vilka tentor jag
har tänkt ta och när. Jag blev lite
förvirrad när jag upptäcker att
alla mina gamla favoriter heter
något annat numera. Inte alls
upplagt för oss som
kanske, eventuellt,
mot förmodan kan
ske skulle råka ha en
gammal tenta kvar i
bagaget. Till slut
kom jag i alla fall
fram till en någor
lunda vettig plan.
Ha! Eder ordfö
rande kommer nog
att ta sin examen en
vacker dag.

Sektionsmöte

Över till roligare saker än att
tentera. När du läser detta har
det varit en annan premiär för
våra nyblivna ettor, nämligen ett
SektionsMöte. Jag hoppas natur
ligsvis att det var mycket stor
uppslutning, och att inte alltför
många skrämdes iväg av under-

liga diskutioner. För kom ihåg,
SektionsMötet är till för att du
skall kunna göra din stämma
hörd. Det är du som bestämmer
på sektionen, genom att vara
med på mötet och rösta i de
frågor som dyker upp.

Bli-funktionär!

En annan sak som är bra att
göra, det är att bli funktionär.
Sektionen är alltid i behov av
duktiga elektroteknologer som
gör sitt yttersta för att sektionen
skall fungera. Vi behöver dig!
Håll ögonen öppna efter alla
möjligheter att få reda på mer
om hur du gör för att engagera
dig. Styret kommer att hålla i en
funqpub senare under hösten,
på vilken du får möjlighet att
prata med funktionärer och
fråga vad det innebär att vara
funktionär. Om du redan nu vet
att du vill kandidera till något, är
det bara att slänga iväg ett mail
till val@e.kth.se.

SIK-Gasquen

När vi ändå är inne på saker som
är roliga, hoppas jag att du
besökte Osqvik den 12:e och tog

tillfället i akt att festa med våra
vänner i från SIK, det vill säga
Elektroteknologer från Helsing
fors. Jag hoppas att det blev ett
hejdundrandes kalas. Men med
den mängden SIK:are, vad kan
gå fel?

Vi finns för dig!

Glöm inte bort oss styret. Vi är
här för att göra allt för att du får
det så bra i sektionen som
möjligt. Det finns en utförligare
presentation av oss längre fram i
tidningen. Tveka inte att kon
takta oss. Vi nås lättast på
adressen styret@e.kth.se. Vi besö
ker även 12:an så ofta vi kan, så
det är bara att fånga upp oss där.

Eder ordförande,
Tobbe
PS. Jag måste naturligsvis även
ta tillfället i akt att välkomna vår
sektions vice ordförande tillbaka
till verkligheten igen. Välkom
men tillbaka, David Möller!

idrott

Dags för årets första KTH-mästerskap att gå av stapeln. KTH-mästerskap är tävling mellan
sektionerna, och det är gratis att vara med. Grenarna är 6 st per år och preliminärdatum är:13 okt:
Innebandy , 3 nov: Badminton 24 nov: Volleyboll 16 feb: Basket 27 mar: Löpning 11 maj: Fotboll.
Anmäler sitt lag gör man till mig drygt en vecka innan. Lagantalet är begränsat, det är olika hur
många, men ett eller två per sektion brukar det vara.

Amerikansk fotboll

Dessutom skulle jag vilja slå ett slag för Rookie camps som KTH Osquars ordnar för alla som är sugna
att spela amerikansk fotboll. 18:e oktober är det informationsmöte och sedan drar rookieträningen
igång den 4:e november. Låter det intressant? Läs mer på www.ths.kth.se I Osquars

Mikael Eklund, idrottsledare elektrosektionen
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Bättre förr?
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Vad händer med matteundervisningen?

N

ÅR JAG började på
KTH 1998 hade vi
utöver föreläsningar
tre lärarledda lektioner a två
timmar vardera samt tre timmar
räknestuga i veckan på alla
grundläggande matematikkur
ser. Förra året var det bara en
lektion i veckan och tre timmar
räknestuga. I år har lektionerna
slopats helt och istället är det fler
föreläsningstimmar i form av
tretimmarsföreläsningar istället
för 2-timmarsföreläsningar och
en enda räknestuga i veckan. Jag
vill inte låta klyschig men det
var bättre förr!
Anledningen sägs vara att
matematikinstitutionen fått kraf
tigt minskade anslag de senaste
fem åren och har på så sätt

-1--------·
--,

ström och jag träffade den 28:e
september Gunnar Johnsson
(kursansvarig matte I & Il) och
Mats Boij (nybliven studierektor
på avdelningen för matematik)
för att diskutera förbättringar
som kan göras i dagsläget för
matte I och Il. Med stöd av de
åsikter som framträdde under
första ESN-mötet föreslog vi att
tretimmarsföreläsningarna
skulle delas upp till tvåtimmars
föreläsningar och att tretimmars
räknestugorna skulle delas upp
till två stycken tvåtimmarsräk
nestugor i veckan. Eventuellt
skulle man även kunna inleda
räknestugorna med någon kor
tare teorigenomgång (som
påminner om lärarledda lektio
ner).

II· -

! "I år har lektionerna slopats helt och istället är det fler
föreläsningstimmar i form av tretimmarsföreläsningar[...J
! Jag vill inte låta klyschig men det var bättre förr!"
i

!
�
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tvingats säga upp personal i
form av kompetenta övningslä
rare som ersatts med mindre
kompetenta (läs: billigare) räk
nestugeassistenter. Och det är
inte bara Elektro som drabbats,
det ser likadant ut på samtliga
grundläggande matematikkur
ser på hela KTH

ESN arbetar för en bättre
utbildning

På ett långsiktigt perspektiv
måste lektionerna återinföras.
Men mer kortsiktigt måste vi
göra det bästa av nuvarande
situation. Vice SNO Dan Skog-

)I

Mats och Gunnar var mycket
tillmötesgående och menade att
förslaget var ett steg i rätt
riktning. De skulle kolla upp om
det rent schematekniskt går att
göra dessa omstruktureringar.
Så förhoppningsvis ser vi för
bättringar redan i matte Il!

Tentor i period 2 för E3

En miss av schemaläggningen
resulterade i att E3orna skulle ha
tentamen på lördag eftermiddag
(elmät), måndag eftermiddag
(analog) samt tisdag förmiddag
(matstat) i period 2. Med andra
ord hamnade tentorna väldigt

---=i
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! www.e.kth.se/esn
i -.......

tätt inpå varandra, inte minst
analogen och matstaten!
Efter några vändor har ana
logtentan flyttats till torsdag
eftermiddag! Så förhoppnings
vis kommer det extra andrum
met göra att några fler tar
tentorna!

Ny hemsida!

ESNs hemsida (www.e.kth.se/esn)
har tack vare Henrik Åhlander
fått en rejäl ansiktslyftning och
påminner utseendemässigt om
sektionens hemsida. Nytt är att
det finns en sida för varje
årskurs där information som
berör årskursen publiceras! Så
titta in på www.e.kth.se/esn och se
vad som är aktuellt för just din
årskurs! Dessutom får du
hemskt gärna bombardera oss
med information som skulle
platsa på dessa sidor!
Hemsidan är även utrustad
med ett utvärderingssystem som
ersätter de gamla pappersenkä
terna som vanligtvis delades ut i
slutet av kursen! Nuförtiden kan
du direkt gå in på hemsidan och
fylla i utvärderingen under kur
sens gång (ju tidigare desto
bättre för desto mer kan vi
påverka). Gör din åsikt hörd och
besök www.e.kth.se/esn!
Kämpa på med studierna nu!

Adam Malmcrona,
studienämndsordförande
sno@e.kth.se
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Tick tack

Vi tackar och
bockar
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Nu är nOllegasquen förbi och mottagningen över! Vi vill
återigen passa på att hälsa ettan, som de nu kan titulera
sig, varmt välkommen till KTH och Elektro.

H

NI FUNNIT er
väl tillrätta och att de
stundande tentorna
inte skrämmer er allt för mycket.
Vi i fadderiet finns fortfarande
kvar för er om det är något ni
undrar över.
En mottagning är inget som
slängs ihop på en kvartsrast.
Många har hjälp till och vi vill
nu tacka de som på något sätt
varit inblandade.
Först och främst vill vi rikta ett
värmande tack till alla faddrar.
Ni har gjort ett toppenjobb! Utan
er skulle mottagningen blivit
omöjlig att genomföra. TACK!
Det finns fler som hjälp till
under mottagningen och förtjä
nar lite uppmärksamhet för sin
insats
• Tack kansliet (Liselotte med
flera) för all hjälp och allt
ekonomiskt bistånd.
(Er
OPPAS

•
•

•
•
•

•

kopiator har varit ovärder
lig!)
Tack Dagens Industri för de
väl använda (?) förstahjäl
pen-kitten.
Tack Tritech för sponsring av
T-shirts. (Utan dig Sebastian
hade faddermärket inte gett
upphov till så många glada
tillrop som nu!)
Vi vill även tacka:
Styret Hjälp med Skceddern
och annat. Ni är våra led
stjärnor!
PR Diverse hjälp med fester,
ordnande av pubbar samt
en lysande nOllegasque! (Nu
kan du varva ner Vickan.)
FoF-emeritus Stöd, råd och
tips under hela vårt arbete.
Emissionen
Lysande tidning, som vanligt det bästa
sättet att få ut information.

• De nyan
tagna
Utan er hade vi inte behövt
göra allt det här. Tänk vad
trist vi hade haft då .
• Sk�nderiet (Någon bad oss
skriva med er, men jag kan
inte för allt i världen komma
på vad det var ni gjorde. Var
ni med över huvudtaget?)
• Och alla andra som har hjälp
till.
Tillsammans har vi genomfört
en mottagning som vi kan vara
stolta över, det gjorde vi bra!
FoF

__..Wl..,.
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Q?

Vill Du vara med och göra
världens bästa QuarneVAL?

Sök
QuarneVALsStaben!

info:
www.quarnevalen.nu
eller

,.;_;;::::.=:;;...-
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08-10 20 18

Välkommen Ettanl

'lJ'J(S vi[[ tacka a[[a som hjä[pt
ti[[ under nO[[ningen.

'Tack.i det härgjorde vi 6ra!
7
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Taoismen

Taoismen är mer en filosofi än en religion. Ingen Gud, inga
levnadsregler och ingen moral. Istället ett sätt att leva som gör den
komplexa världen enkel. Det är en förenklad modell av verkligheten,
kanske något som kan tilltala en teknolog.

T

rötter i Kina för mer än
2 500 år sedan. Den har
sedan dess haft sina anhängare
främst i Östasien och har där
utgjort en del av den mentalitet
som genomsyrar de stora asia
tiska religionerna och dess sam
hälle. Dessa religioner har inte
samma gudabilder som de väs
terlänska religioner och heller
inte samma syn på livet efter
detta. Taoismen är den av religi
onerna som på många sätt är
mest avvikande från det som vi
brukar betrakta som religion.
AO I S M EN H A R S I NA

Enligt taoismen sitter hela
kosmos ihop och samspelar.
Varje människa har sin plats, sin
funktion och sin väg. I detta
samspel deltar varje organism
och också all materia. Tao är
sättet på vilket allt detta håller
ihop.

-1
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Genom att handla i samklang med
vår omgivning kommer vi hitta
vår personliga väg.

En ateistisk lära?

George Lucas sägs ha hämtat
inspration till sina berättelser ifrån
de öster/önska religionerna.
Ordet "Tao" uttalas egentligen
"dao" och har, som många
bildtecken, mer än en betydelse.
Det kan översättas som "vägen",
men har också betydelse av
"intelligent" rörelse framåt. Till
sammans kan man alltså säga att
ordet "Tao" betyder intelligent
rörelse längs en väg. Tao är den
väg som vi ska följa, men som vi
inte kan se. Genom att handla i
samklang med vår omgivning
kommer vi hitta vår personliga
väg. Det handlar om att inte göra
det som inte går att uppnå, det
som stretar emot, utan att istället
flyta med Tao.

8

Taoismen har inga levnads
regler för den behöver inga, den
som följer Tao kommer naturligt
att fatta rätt beslut. Samma sak
gäller för etik och moral.
Denna filosofi går att anpassa
på alla problem och är på det
sättet inte lika stel som en
uppsättning regler kan vara.

Till skillnad från de traditionella
religionerna så har taoismen
ingen "konkret" Gud. Det finns
ingen Gud som straffar eller
belönar människorna. Inte heller
någon skapare. Istället finns Tao
som en kraft som genomstöm
mar allt och som varje människa
kan följa. Det är upp till varje
person att bestämma om de vill
se Tao som en Gud eller om man
vill göra som en majoritet av
taoistern, betraktar Tao som en
filosofi. För den som följer
vägen spelar det ingen roll om
det är en gud, en kraft eller bara
det naturliga samspelet mellan
tingen.
Alla religioner har till en
början tillkommit som en förkla
ringsmodell för det vi männis
kor har svårt att greppa, så som
döden, livets uppkomst och
skapelsen. De har sedan gått
över till att vilja styra männis
kors sätt att leva genom att sätta
upp levnadsregler. De tio budor
den till exempel.

H
är en

Frågan om Taoismen
religion eller en filosofi är svår
att svara på. Gränsen är natur
ligtvis flytande. Även om det
inte finns någon tydlig gudabild
eller några profeter så finns det
en inneboende mystisk kraft i
Taoismen, som inte låter sig
förklaras.

En filosofi som
passar en teknolog

En enkel modell för hur hela det
komplexa universum styrs, visst
låter det lockande. I dagens
sekulariserade samhälle finns
det också ett behov av nya
förklaringsmodeller för det
ogreppbara. På frågan vad man
tror på svarar somliga att de tror
på sig själva, men räcker det?
Som teknologer har ju de
flesta av oss svurit en trohetsed
till vetenskapen. Den moderna
vetenskapen kan på många sätt
krocka med de gamla religio
nerna. Även om det är ett
faktum att det går att kombinera
en tro på Gud med en tro på

ennssmnen 8>----"-----··----..-
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vetenskapen, så har detta skapat
ett visst behov för nya förkla
ringsmodeller. Taoismen är långt
ifrån modern, men den kanske
bättre än andra religioner I filo
sofier kan tillgodose de behov av
andlighet som människor i vårt
samhälle har. Inte en tro på
högre väsen utan mer en tro på
oss själva och den värld vi lever

i.

rar är att det i varje ting ryms
något av det motsatta.
Vad man än betraktar och på
vilken nivå man än betraktar det
finns där alltid en uppdelning
mellan Yin och Yang. De repre
senterar inte ytterligheter utan
bara en oförstörbar och oändlig
växelverkan. När mörkret nått
sin kulmen kommer ljuset åter
tillbaka för att skapa balans. Yin
och Yang bildar tillsammans en
harmonisk helhet.

"Den som talar vet
ingenting och den som vet
talar inte. "

Slutpoängen

�
Citatet kommer ut boken Tao Te Ching. Ett !
klassiskt uttryck som leder till problem för den som i
vill förklara Tao. Vem författaren är råder det delade i
meningar om.

I
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Vin och Yang

Yin och Yang är de två delar som
allt består av. Symbolen finns
inom andra "läror" och är
troligen äldre än taoismen. Yin
och Yang är växelverkande kraf
ter som båda kompenserar för
varandra och som tillsammans
skapar harmoni. Den svarta och
vita färgen symboliserar världs
alltets dualism. De symboliserar
mörker I ljus, hårt I mjukt,
skugga I solsken, kvinna I man.
Symbolen kan missuppfattas.
Det den visar på är att alla ting
har sin motpol, inte att kvinna,
hårt och mörker hör ihop. Det är
motpolernas samspel som byg
ger upp världsalltet. Den vita
pricken i det svarta och den
svarta i det vita är något som
också kan missuppfattas som att
det både finns gott i ont och ont i
det goda.
Inom taoismen finns dock inte
begreppen gott och ont. Det
prickarna egentligen symbolise-

Livet - en
slumpgenerator

harmonin" ,det vill säga total
insikt i Tao.
Ett annat begrepp är "Wu
Wei" vilket ungefär betyder
"icke-inblandning". Med Wu
Wei menas att du skall vara
engagerad i livet, men du skall
inte handla. En liknelse är att
Wu-Wei är som en fors. Forsen
drar med sig små stenar som
kommer i dess väg, men när det
kommer en allt för stor sten går
forsen istället runt. Wu-Wei är
inte att vara viljelös eller tafatt.
Det avser att man inte skall göra
något som inte låter sig göras.

Under ett liv ställs vi inför
mängder av val, stora som små.
Varje val kommer medföra nya
val och våra liv kommer gestalta
sig olika beroende på de val vi
gör. Andra människors val
påverkar också våra liv och
dessa saker tillsammans gör
våra liv till en enda stor slump
generator. Det är i alla fall så det
kan uppfattas. Ett val som görs
efter noggrann övervägning
visar sig ofta vara fel ändå.
Enligt taoismen har dock varje
människa en naturlig väg. I varje
val du står inför, finns alltid ett
naturligt val. En typ av intui
tion, som kommer naturligt när
man följer Tao, styr.
Att följa Tao är att lyssna efter
ett inre svar. Inom taoismen
finns flera olika begrepp. Tillex
empel "Te" som betyder "upp
nående av den fullkomliga

Alla olika begrepp inom taois
men syftar till att man skall få
förståelse för vad Tao är och hur
man skall handla för att följa
Tao. När man följer den natur
liga vägen kommer man uppnå
harmoni med omgivningen, kos
mos och världsalltet.
För den som vill läsa om hur
andra människor uppfattar tao
ismen så hänvisar jag till biblio
tek och boklådor. De brukar inte
vara svårt att hitta något som
passar, taoismen har idag en stor
spridning i västvärlden.

Oscar Blomkvist

Yin och Yang , en klassisk symbol
som ibland har misstolkats.
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Det är j u vi som styr
Styrelsen presenterar ... Styrelsen! styret@e.kth.se, glöm inte det!
förstår hur fantastisk
Ele
ktrosektionen är och hur kul
man kan ha det här. Jag hoppas
att ni engagerar er och får det
minst lika roligt som jag har haft
det under mina år på KTH. Vi
ses!

Ordförande
eordj@e.kth.se

Det har ryktats att ordföranden
för Elektrosektionen under året
2001 heter Torbjörn Abrahams
son, men brukar gå under
namnet Tobbe som till mångas
stora förvåning alltså inte står
för Tobias. Han lär visst ha börjat
på Elektro någon gång i fornti
den, närmare bestämt 1996. Ett
illvilligt rykte säger även att han
samtidigt försöker att klara av
ett par kurser. Kan detta lyckas?
Ursprungligen har denne 27åring sina rötter i det stolta
Wermland, men har av diverse
olika anledningar konverterat
till typ en fullfjädrad Stockhol
mare, ba! Nu bor han i en av
SSSB' s bostäder i Sätra tillsam
mans med sin söta flickvän.

Vice ordförande

evordf@e.kth.se
Hej! Jag heter David Möller, och
är vice Ordförande på Ele
ktrosektionen. Som vice Ordfö
rande är det mitt ansvar att
hjälpa Tobbe med hans arbets
uppgifter samt vara styrelsens
representant i valberedningen.
Jag har tidigare varit engagerad
främst i mottagningen, var med i
DKS i höstas och var Förfadder
förra året, något som har varit
väldigt roligt. Jag hoppas att
alla, särskilt alla nyblivna ettor,

10

Nummer ett

ettan@e.kth.se

Amse

amse@e.kth.se
Det här är Joar Jacobsson, han
jobbar på kontor. Han fyller 25 i
mars, och har 45 i skor. Det här
är också Joar, i Joars fantasi. Ju
mer han tänker på det, ju yngre
vill han bli. För tänk om han var
tio eller kanske sju. Då skulle
han va' ute och leka nånnting
nu. Så brukar Joar tänka när han
sitter på sitt kontor. För han är
faktist farbrorn som inte vill va'
stor. Ja, han är faktist farbrorn
som inte vill va' stor.

Hej på er, det är jag som är
"nummer ett". När den förra
presentationen skrevs, i början
av året, visste jag inte mycket
om vad som väntade mig. Styret
2001 visade sig innehålla en
samling glada och roliga tekno
loger, vilket har gjort tiden som
en del av styret till en tid att
minnas (och än är det inte över).
Jag läser andra året. Förutom en
del av styret var jag även
superfadder för en underbar
spexgrupp under årets mottag
ning.
På tiden-utanför-teknis bor jag
i studentkorridor och praktise
rar, som så många andra studen
ter,
levnadssättet "compact
living". Det är inte allt som är
värt att veta, men nu får det
räcka ... I Anders Karlsson

Kassör

ekassa@e.kth.se
Hej allesammans! Mitt namn är
Jenny och jag är sektionens
kassör i år. Det innebär att jag
har hand om alla pengarna, ser
till att budgeten följs någotsånär
och att allt blir bra bokfört. Detta
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inte klarar av. Jag delar även det
ironiska ansvaret i styrelsen med
till exempel David. När jag inte
styr sektionen så kan man hitta
mig ute med en kamera eller
kanske, eventuellt i mörkrum
met i Q-huset. Att jag har
märklig musiksmak tillbakavi
sar jag å det bestämdaste. Något
som däremot stämmer är att
Tobbe heter Tobias ...

är mitt andra år i styrelsen, förra
året satt jag som sekreterare.
Jag började min karriär på
sektionen 1997, då som källerist.
Jag hoppas att alla ni ettor
kommer att åtminstone prova på
att engagera er i sektionen, och
att ni kommer att ha det lika
roligt som jag har haft det. Om
inte annat hoppas jag att ni
provar på att gå på ett Sektions
Möte, och gör er åsikt hörd. Vi
ses!

Ambassadeur

ambassadeur@e.kth.se

Hejsan. Rickard heter jag och är
Ambassadeur. Det betyder att
jag har hand om kontakter med
andra sektioner och skolor, t.ex.
SIK i Finland. Bland mina upp
gifter ingår även att hålla koll på
diverse ordföranden på sektio
nen och, ibland, hålla tal som de

sekreterare
esekret@e.kth.se

Tjena! Jag heter Peter Svahn
(e98) och är pappers-exercis
ansvarig här på Elektrosektio
nen. Med andra ord så är det jag
som är sekreterare i styrelsen det
här året. Jag ser till att aktuella
protokoll från SM, SÖT och SR
alltid finns tillgängliga på styrel
sens anslagstavla och på sektio
nens hemsida. Om det är någon
som behöver ett utdrag ur ett
SM-protokoll för att till exempel

,---

få tillgång till något postgiro
konto, så ska ni prata med mig.
Jag är inte bara sekreterare utan
även Västeråsarkontakt, som är
en inofficiell post och inte finns
på papperet. Som en sådan
kontakt så sköter jag helt enkelt
kontakten mellan E-sektionen
och våra systrar och bröder i
Västerås. Jag vill avsluta med att
hälsa ca 30 västeråsare väl
komna till 3:an här på KTH och
hoppas att den första perioden
här har fungerat bra.

Hoppsa n !

D

Ligger din elektrooverall och samlar damm?
ju en mängd
tillfällen när den pas
sar perfekt! Till exem-

E T F I NNS

pel vid fallskärmshoppning som
Staffan Ekvall, e98, förevisar på
bilden här brevid.
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Som maren

En kall och mörk höstdag kan man börja undra var
sommaren egentligen tagit vägen. Emissionen begav
sig ut på jakt efter vår mest saknade årstid.

D

Var är Uffe?

EN

MORGON

MAN

vaknar, drar upp rull
gardinen och det fort
farande är lika mörkt, då vet
man att det är höst på riktigt. Så
långt har vi inte nått än. Men det
är nära. Löven har börjat falla.
Man sitter nedgrävd i studier.
Matstat, Teoretisk Elektroteknik,
Signaler och System ... SUCK!
Medan man pluggar brukar
hjärnan ta lite sidospår.
Som nu, var är sommaren?
Vart tar den vägen så här års?
Går den i ide? Grillfester, glassar,
kubbspel, öltält och det klassiska
fjortisfyllegänget. Du vet de med
bergsprängaren, som skrålar i
otakt till "sommaren i city
nittonhundranitti..." Vad hände
egentligen
sommaren
1990, kom
mer vi ihåg
det? Är det
samma som
som
mar
återkommer
år efter år?
Varför och

Spanarna ...

vart försvann Top Hat? (Inte
tidningen, Glassen! Red. anm.)

Dags att agera

Emissionen bestämde sig för att
bedriva aktiv studieflykt och
försöka leta reda på sommaren.
För trots allt höstmörker och
kylan som väller in måste det
finnas några ljuspunkter och lite
kvarglömd sommar någonstans.
Emissionen tyckte att klassiska
Rålis och Smedsuddsbadet
borde ha ackumulerat lite som
mar. Sagt och gjort, vi gav oss av
på spaning efter den sommar
som flytt.

vakt (läs: arg svan och då inte
Lennart ( eller Gunde Red.
anm.)) hade satt det som sitt kall
att se till att ingen drunkade
genom att helt enkelt inte låta
någon komma nära vattnet. Är
det månne denna vakt som
skrämt iväg badgästerna och så
även sommaren? Nåväl, vi trot
sade upprepade hot och fortsatte
att leta efter sommaren.

En dag på stranden

En aningen folktom strand . . .
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När vi närmade oss playan
verkade det lite tomt trots blå
himmel och strålande sol. Vi
undrade över varför det var så
folktomt. Detta brukar vara ett
klassiskt tillhåll under vackra
dagar. När vi så gick ner på
stranden fick vi svaret. Där
spatserade Smedsuddsbadets
svar på Pamela Andersson.
Dock i något fjädrigare utfö
rande. Denna befjädrade bad-

Måhända ett parti croquet . . .
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Det är lite kyligt i vattnet. Tur att svanen håller koll . . .
Det kändes lite sommar, till en
Sommarsporter
början.
Plötsligt sprang två jog
I ett första försök att känna om
gare
med
toppluvor och hand
det fanns någon sommar kvar
skar
förbi.
De
log och skakade på
tag vi oss an de gamla somhuvudena.
Med
en höstbris
marsporterna. Vi tog mod till oss
och spelade strandtennis mitt på blåstes vi tillbaka till den kalla
svanens territorium. Den rätta verkligheten. Ska det vara så
känslan ville inte infinna sig. svårt att hitta sommaren? I
Dessutom försökte strandvakten sommarsporterna fanns inte
upprepade gånger få oss att längre någon sommarkänsla att
sluta. Vi valde en helt ny strategi hämta. Vi övergick istället till att
att finna sommarkänsla. Vad är leta efter de spår av sommaren
mer sommar än att bada?! Med som andra lämnat efter sig.
tanke på vissa fysiska längdkon
traktioner kunde vi konstatera Spaningen fortsätter
att inga spår av sommaren fanns Vi gav oss ut på upptäcksfärd i
i vattnet. Vi valde istället att naturen. Var kunde bortglömda
värma oss i solen och försöka sommarspår gömma sig? Vår
locka fram sommaren med lite jakt startade i en soptunna. Döm
om vår förvåning när vi hittade
croquet.
en beachvolleyboll. Luften hade
gått ur bollen. Hade luften även

Nr 6

gått ur sommaren? Måhända har
Sverker Olofsson varit här och
underkänt både bollen och
sommaren ... e de så, e de så, ska
det vara på det viset? Ja, det
undrade vi också. Trots mot
gångar fortsatte vår jakt med
brinnande entusiasm.
Vårt nästa
försök var att
se hur många
gröna löv som
fanns kvar och
på så sätt för
söka räkna ut
ungefär
när
sommaren kan
ha smitit. Som
maren måste
kvar,
finnas
men den håller
sig väl gömd. ,
Försöken gav
knappa resul
tat.
Frågan
kvarstod: Var
är sommaren?
Vid det här Vart har luften tagit vägen ?
laget var vi
trötta på dess
kurragömma
lekar.
Vår
vandring fort
satte. Vi miss
tröstade lite
men var fort
vid
farande
gott mod.

Dags för glass

Vi bestämde oss för att köpa en
glass på det klassiska sommarfi
ket mitt i Rålis. Men vafalls? Här
var det ju stängt. Det enda spår
som fanns kvar var en gammal
glasssked, ett glasspapper och
en glasskylt. Vi begrundade
glasskylten och drömde oss
tillbaka till sommaren i city...
Till slut kände vi oss bese
grade. Vi valde att ge upp.
Kanske skulle vi åka hem och
titta på SOS istället. Kanske var
det dags att återgå till studierna.
USCH! Motvilligt hälsar vi dig
Välkommen höst!
Text: Uffe, Danne & Mertzi
Foto: Ajo

Stängt för semester. Eller var det tvärtom ?
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Forever Young !
Who wants to live forever
Who wants to live forever
Forever is our today
Who waits forever anyway ?

Drömmen

Drömmen om evigt liv. I alla fall
till dess att någon sätter en pistol
mot huvudet på en och trycker
av. Är den egentligen så långt
borta?
Man håller nu på med stam
cellsforskning, man anylyserar
hur celler skapas och hur de
specialiserar sig. Man kommer
då förr eller senare att komma
fram till hur föråldringsproces
sen fungerar för celler. Varför
dör de? Varför dör vi?
Artutveckling kontra individ
utveckling, dvs. om man börjar
från andra hållet. Fram till den
tidpunkten i evolutionen då
människan blev självmedveten
och intelligent var det de evolu
tionära framstegen som drev på
utvecklingen. En individ hade
inte stor betydelse och inte det
__ _ = _.. --..w - samhälle
de bodde i
Död åt individen !
-=.. -..... heller.
Men i och med att människan
började skapa ett komplext sam
hälle steg individen fram i
centrum och den individuella
och samhälleliga utvecklingen
vida översteg den evolutionära
kan man börja ifrågasätta om
döden verkligen behövs. (Jodå,
tänk bara på Hitler, Stalin, Pol
Pot ... Red. anm.)

Döden

Döden av en individ är ju en
förutsättning för att en art skall
kunna utvecklas. Det är alltså en
av hörnstenarna i evolutionär
utveckling. Men i ett samhälle
där individutvecklingstår i cen
har döden verkligen
trum,
något positivt värde?
Varje individ i vårt samhälle
måste nu för tiden gå i skola i 15-
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20 (Borde det inte bli 9+3+(10 till
15)? Red. anm.) år för att kunna
bidra till samhällsutvecklingen.
Detta bidrar man med i c:a 40 år
sedan pensioneras man och
väntar på att dö. Inte speciellt
ekonomiskt.

Biologisk anledning?

_____ ___.._______
.,_,

Människan
blev självmedveten
och intelligent
WJd :aeu:.:a:
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insjuknandet har med åldern är
ju en annan intressant fråga. Vad
kan man inte göra om man kan
styra upp DNA lite bättre?

Finns det verkligen någon biolo
gisk anledning till att man måste Psyket
dö? De flesta människor ser det "Varför skulle man inte vilja
som en självklarhet, men är det dö?" - Varför skulle man? Ponera
det egentligen? När man är cirka vad Einstein hade kunna tillföra
19 har man nått toppen av sin världen om han levt 50 år till och
fysiska utveckling och därefter att han levde dessa 50 år i
är det bara utför. När man nått samma fysiska kondition som en
19 års ålder har man ju redan
19-åring.
bytt ut alla levande celler i
Jag tror att relationen mellan
kroppen minst en gång. Nu har psyket och de kroppsliga signal
man ju till och med sett att systemets signaler om föråldring
hjärnceller
...,-.-..-,,
,,,... ..._._.. bara är en effekt
nybildas.
att kroppen
T •.f.··
"Tvar,
or s ku lle man av
När man pas
fysikt håller på att
serat
toppen
inte vilja
dö. Om man varit
kommer de nya
120 år gammal
.
do""?"
cellerna
som
.. ,_.. ---- med en kropp
när
skapas
som en 19-åring
någon gammal dör att vara tror jag inte att man känt sig
sämre än de tidigare.
varken gammal eller trött på
Detta måste vara en del av den
livet. Man hade däremot haft
specialisering cellerna har, det enorma erfarenheter för att
vill säga att det behöver inte hjälpa den samhälleliga utveck
finnas. Kan man modifiera DNA lingen framåt.
eller eventuellt störa processen
så att de nya cellerna inte är Samhället
sämre? Man byter celler så som Detta är nog den absolut svå
man gjort upp till toppen av den raste frågan att lösa. Man skulle
fysiska utvecklingen. Sedan fort givetvis vara tvungen att införa
sätter man detta så länge man bestämda regler mot att skaffa
vill! Varför skulle man då dö av för många barn om man vill leva
ålder?
mycket längre. Annars skulle

__

--

Sjukdomar med mera

Nu finns det säkert de som
påstår att de flesta dör av
sjukdomar i alla fall. Detta må
vara sant men hur stark relation

jorden ganska snart drabbas av
överbefolkning.
Ett annat stort problem är:
Ponera att ett stort läkemedels
företag skulle komma på en

ennssmnen 8 ______
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tablett man kunde ta som block
erade kroppens föråldringspro
cess. Sådanna tabletter skulle
man då behöva äta ganska ofta
och de skulle med stor sannolik
het inte vara gratis.
Detta skulle få effekten att de
rika och mäktiga skulle köpa och
äta medan de mindre rika skulle
få klara sig utan. Om man
extrapolerar detta i tiden ser
man att effekten skulle bli att de
rika och mäktiga skulle bli ännu
rikare och ännu mäktigare och
besitta mer och mer kunskap och
erfarenheter.
De mindre rika skulle behöva
säkra sin framtid och om man
tittar på världen idag så görs det
framförallt genom att man skaf
far många barn (framförallt i U
länder). Detta skulle göra att de
rika blev färre och färre i
förhållande till resten av befolk
ningen. På sikt skulle detta leda
till en ohållbar obalans.

och säga att "Det är ju så mycket
nytt som händer och jag hinner
bara inte med!".

har man med stor sannolikhet
lyckats spåra vad det är som gör
att man dör.
Vad man kan fråga sig är vad
vi skall göra? Det är bra att ha
påbörjat diskutionen innan vi
sitter där med

25 år?
Jo därför att min kropp håller på
att DÖ! Antagligen lever jag
minst 60 år till men är de några
60 år som jag vill att de skall vara
eller är de 60 år av förfall?
Som tur var är minnet så
dåligt att jag aldrig kommer att
märka att jag håller på att dö
förän det är för sent.

problemet i knät.

Jag hinner med hyfsat nu,
varför skulle jag inte göra det om

Individen Gustaf

Jag känner själv att det vore
himla trist att inte få se de saker
som man kommer att hitta på
om 100 år. Jag känner också att
tiden och åldrandet kommer att
förstöra det som är jag, sakta i
smärtsamma små steg, man
tappar lusten och farten.
Man saktar ner och tynar sakt
men säkert bort. Jag lever för
min kreativitet och jag kan bara
se hur de lite mer "erfarna"
individerna i vårt samhälle ver
kar sjunka ner i sig själva redan
när de kommer mot sådana
ringa åldrar som 35.
Jag vill inte vara låst i min
tanke (vem är inte det föresten!?)
jag vill inte tappa orken eller

Döden är det största här i livet.
Det är därför som man har
sparat den till sist.
wu

.....

---=----------------

glädjen i att få läsa Ny Tekniks
tekniksidor och fascineras och
förundras över allt nytt som
kommer. Jag vill inte sitta där

Till slut

Jag tror att detta är ett problem
som kommer att uppstå inom en
mycket snar framtid. Om 5-20 år

Ett tips till er alla som hunnit
så här långt, läs Science Fiction,
framförallt Isaac Asimovs Stif
telse och Robot romanserier och
David Wingroves Chung Kuo
romanserie. (De är alltså inte
serietidningar utan en följd av
romaner!). Dessa handlar i
mångt och mycket om dessa
problem.
Framtiden är närmare än vad
ni tror och antingen kan man
blunda eller surfa på vågen.

En upprörd,
Gustaf Westerlund
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Om studier
Il

Eller: hur du ställer fler frågor, undviker att bli
kvar alltför länge på KTH, svammel, svammel.

H

och anteckna!"
verkar vara mottot för
en majoritet av studen
terna idag. Fenomenet beskrevs
redan 1975 då man genomförde
en studentundersökning där
studenterna skulle berätta om
sina mörkaste hemligheter. Det
visade sig att majoriteten var
rädda för att avslöjas som en
intellektuell bluff ( oförmåga att
älska var en av de näst vanli
gaste källorna för bekymmer).
Detta ledde i sin tur till att man
inte vågade ställa frågor under
lektioner och föreläsningar.
Idag har läget knappast för
ändrats. Man sitter på föreläsÅLL TYST
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föreläsningen, på så sätt lär man
sig oerhört mycket mer än
vanligt.

Att glömma
eller inte glömma

Ett återkommande problem är
att man glömmer det man läst
några dagar tidigare. Det finns
flera sätt att gå runt detta. Om
man tycker att något är tråkigt
eller pinsamt har hjärnan för
vana att försöka tränga bort det
obehagliga minnet. Alltså måste
man intressera sig för ämnet för
att kunna lära sig det på ett
effektivt sätt. Ett knep är att

"På kort sikt kan droger faktiskt öka koncentrationen,
men då finns det risk för att man råkar ut för
"tillståndsberoende inlärning", det vill säga att man
måste droga ner sig igen för att kunna minnas det man
lärt sig senast man tog droger"
'

ningar och vågar inte fråga om
något är oklart utan går i dvala
så fort man tappar tråden.
Väldigt många försöker dess
utom skriva ned precis allt som
står på tavlan, vilket gör att de
inte hinner ta till sig innehållet
utan förvandlas till rena kopie
ringsmaskiner.
Det bästa man kan göra när
man sitter på föreläsningen är att
verkligen försöka förstå vad som
sägs och samtidigt skriva ner
nyckelbegrepp och liknande. Att
anteckna långa exempel (som
oftast kommer från kursboken)
kan vara helt onödigt. Däremot
är det mycket viktigt att man
sedan går igenom anteckning
arna hemma, helst samma dag.
Dessutom bör man läsa igenom
det som kommer att tas upp på
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försöka förstå vilken praktisk
nytta man kan tänkas ha av ett
avsnitt man för närvarande
läser.
Det är svårt att koncentrera sig
på en sak i mer än 30 - 40
minuter, ibland ännu mindre.
Dessutom minns man bäst det
man läst i början och i slutet av
en "pluggperiod". Detta kan
man utnyttja genom att ta korta
raster (cirka fem minuter) med
20 - 30 minuters mellamum,
vilket har visat sig fungera
mycket bättre än "tentaplugg"
då man sitter framför boken flera
timmar i sträck. Att snabbt titta
igenom det nygenomgångna
materialet innan rast gör att man
minns ännu bättre.

Duktig
teknolog!

Att berömma sig själv är faktiskt
en jättebra ide i pluggsamman
hang. Så fort man har gjort bra
ifrån sig - löst ett tal eller förstått
ett krångligt samband - kan man
ta en paus och belöna sig själv
med en kopp kaffe I te eller
liknande. Man bör dock inte ta
en alltför lång paus, om rasten är
längre än femton minuter har
man svårare att åter börja kon
centrera sig på studierna.

Drugs are bad, m'kay?

Man ska inte plugga när man
sover. En hel del forskare anser
att oavsett hur morgontrött man
än är, är man mycket mer vaken
på morgonen än på kvällen,
andra anser att det är precis
tvärtom för vissa människor. Det
är dock klart att man ska försöka
hitta en tid då man tänker "bäst"
och utnyttja den till fullo (läs: till
att plugga).
Droger anser en del vara en
lösning när man känner sig trött.
På kort sikt kan droger faktiskt
öka koncentrationen, men då
finns det risk för att man råkar ut
för "tillståndsberoende inlär
ning", det vill säga att man
måste droga ner sig igen för att
kunna minnas det man lärt sig
senast man tog droger. Förutom
rent praktiska problem (tyngre
droger brukar kosta en hel del
och är dessutom olagliga) bru
kar narkotika ofta medföra att
man börjar begrunda stora frå
gor som världsekologin och

f
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livet i universum och glömmer
bort hemuppgifterna.

Eliminera störningar

När man pluggar hemma kan
det vara svårt att koncentrera
sig, orsakerna till det kan vara
många. Om man till exempel
brukar spela på sin dator blir
datorskärmen på skrivbordet ett
störande moment när man väl
börjar plugga - man börjar tänka
på annat så fort man får syn på
datorn, vilket sker rätt ofta. Ett
sätt att få rätt associationer är att
till exempel vända på skärmen
eller plocka bort tangentbordet
så att man inte ser det. På så sätt
signalerar man till hjärnan att
"nu får du faktiskt skärpa dig".
Man ska försöka eliminera så
många störande moment som
möjligt. Stolen ska vara bekväm,
och det ska inte vara för kallt i
rummet (inte för varmt heller,
för då somnar man). Stäng av
mobiltelefonen, se till att ha dina
favoritpennor I suddgummin i
närheten och att alla papper och
läroböcker finns tillgängliga så
att du slipper gå för att hämta
dem.
Bakgrundsmusik är ofta (dock
inte alltid, detta är individuellt)
ett störande moment. Den kan
visserligen hjälpa att hålla dig
vaken, men då är det nästan
bättre att ta oftare pauser och
kanske även sänka innetempera
turen något.

Planera

Ett fast pluggschema är jättebra
att ha. Om man har för vana att
till exempel plugga en timme
varje dag mellan klockan sju och
åtta på kvällen blir det lättare att
komma igång med pluggandet
när klockan är sju.
Att planera sina studier är
aldrig fel. Om man till exempel
delar antalet sidor i boken med
antal dagar till tentan kan man få
ett ungefärligt hum om hur
mycket man måste läsa varje
dag.

Plugga inte för mycket

Att plugga för mycket kan
rentav försämra inlärningsför
mågan! Enligt en undersökning
som genomförts vid Harvard
bör upp till 20 timmar i veckan
gå till något helt annat än studier
för att man ska kunna prestera
bättre på tentan.
När man väl pluggar ska man
däremot vara koncentrerad. Så
fort man blir trött eller börjar
tänka på annat är det dags att ta
en paus. Innan pausen får man
gärna repetera det man gått
igenom, på så sätt får man både
ökad förståelse och bättre själv
förtroende (man inser förhopp
ningsvis att man faktiskt har lärt
sig något).
Kör du fast på någon uppgift
ska du inte sitta och grubbla för
länge. Det är mycket bättre att
istället fråga en övningsassistent
eller kursare nästa dag.

Repetera

Att repetera är väldigt viktigt.
Att lösa uppgifter är ännu
viktigare. Har du ont om tid är
det bättre att gå på räkneuppgif
terna än att lära sig härleda
satser (med undantag från vissa
ämnen med tyngdpunkt på just
teorin).

Konsten att skriva tenta

Att tentaplugga natten innan är
oftast en dålig ide, som kan löna
sig endast om man kan extremt
lite om ämnet ifråga. Man ska
helst repetera det man redan vet
och lägga sig tidigt.
Under själva tentan är det
viktigt att läsa igenom uppgiften
mycket ordentligt och se till att
man inte missförstår den. Då får
du mer tid till att lösa uppgifter
du kan, dessutom stärks själv
förtroendet. Kör man fast på
någon uppgift ska man alltid
fortsätta till nästa. Dessutom kan
det ibland vara bra att först
svara på alla teorifrågor innan
man blir förvirrad och glömmer
sina formler.

Sergej

En pluggalgoritm
Börja inte plugga direkt när du
kommer hem. Du får gärna äta,
sova lite, titta på tv, lyssna på
musik eller allt av det ovanstå
ende. Efter cirka en timme är det
dock dags att komma igång:
1 Ta bort saker du inte behöver
från skrivbordet (eller var du
nu tänker sitta).

2 Ta fram alla böcker och anteck
ningar du kan tänkas använda.
Se till att ha papper, pennor och
sudd nära till hands.

3 Stäng gärna av telefonen. Bak
grundsmusik fungerar för vissa
människor, det kan dock fung
era minst lika bra om det är
tyst.

• Skumma igenom dina anteck
ningar (gärna anteckningar
från morgonens föreläsning)
snabbt. Försök få ett hum om
vad det handlar om.
• Skriv ner viktiga begrepp.
• Läs igenom det hela noggrant
från början, gå igenom alla
exempel.
• Slå upp boken och läs igenom
motsvarande kapitel. Gå inte in
på detaljer för mycket!
• Lös rekommenderade uppgif
ter. OBS! Titta INTE i facit om
du inte har kört fast helt och
hållet. Försök alltid lösa upp
giften på egen hand med hjälp
av egna anteckningar och
boken. Använd ALDRIG lösta
exempel som lösningsmallar,
tänk i stället själv!
• Sitt inte för länge med en upp
gift som du inte lyckas förstå!
Fråga i stället en övningsasse
eller kursare om det nästa dag.
• Skriv gärna ner en kort sam
manfattning med nyckelbe
grepp, som du gått igenom
nyss.
• Ta en kort paus på högst tio
minuter minst en gång per
timme (helst varje halvtimme).
Efter två-tre sådana pass kan
man ta en längre paus.
• Cykl, cykl.
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Vem är Nym ble ti l l för?
Får man ta overallen med sig in på kåren?
Den är snäll, och den har vatt en riktig vän . . .

O

rubrik
är även titeln på en
motion som lämna
des in till kårfullmäktige 30
september. Motionären är
Robert Andersson, Datasektio
nens ordförande. Robert vill
hindra festarrangörer från att
neka THS-medlemmar tillträde
till fester på Nymble (kårhuset
heter Nymble) med motive
ringen att de har "fel" klädsel
eller ålder. Det har nämligen
förekommit att teknologer inte
blivit insläppta på till exempel
Rekyl för att de varit klädda i
overall. Ett eventuellt förbud
mot klädkod skulle emellertid
inte gälla "slutna" arrangemang,
det vill säga sådana man måste
köpa biljett till i förväg.
VA N S T Å E N D E

Motionen har vållat en hel del
debatt, som alltid när "Kårens"
påstådda "antistudentikositet"
är på tapeten. Vissa hävdar att
motionen skulle göra det omöj
ligt att ordna bland annat cock
tailpartyn och fracksittningar.
Andra menar att ett påbud om
särskild klädsel fungerar lika bra
som ett förbud mot annan
klädsel. En del av kritiken mot
motionen kan förmodligen här
ledas till den vaga formule
ringen, som blev något bättre i
och med ett tilläggsyrkande av
motionären. Programgruppen
säger att de inte alls vill ute
stänga overaller och b-frackar
och att det varit ett misstag när
så skett. I kårstyrelsens svar på

motionen yrkade de på avslag,
samt
• att det är upp till den
enskilde arrangören att i
varje enskilt fall avgöra vil
ken klädsel som ska gälla.
Åldersgräns, annan än 18,
ska ej tillämpas för THS med
lemmar.
• att vid programgruppens
arrangemang
klart
ska
framgå om särskild klädsel
krävs.
Kårfullmäktige biföll kårstyr
elsens förslag.

Fredrik
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Det ryktas att ...
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FoF wos here!
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..."symmetri" ä r ett uttjatat begrepp p å T ETen .
... Sebastian tycker att latinet har många konstiga slutelser.
... Kemisektionen är gift med Elektro, men egentligen är det ju
Uffe Kalla .
...Uffe Kalla gör sitt X-jobb i Tolvan
... och han är inte ensam.
...Kongl. David inte kan fastna med skägget i brevlådan, men
väl med frackskörten i dörren till svarta rummet.
...någon har glömt en P E T-flaska full med punsch
mörkrummet.
...KTH Osquars inte fick någon mandeltårta till efterrätt
stugan.
...somliga faddrar hängde i baren och väntade på öl istället för
att hjälpa till på Kåren, varför de oxå fick vänta ... Länge ...
...att Mats pratar så högt på föreläsningar och övningar att det
hörs 11 bänkrader framåt.
... S3 borde ta en titt på www.skrivihop.nu innan de gör nästa
hemuppgiftpek
.. . S3 borde sluta sär skriva
... TET inte är Gympa.
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Fysikcentrum invigt!
Den tredje oktober invigdes Fysikcentrum.

Centrat är ett samarbete mellan KTH och Stockholms
Universitet. I byggnaden huserar nu forskare och
studenter inom fysik, astronomi, bioteknik och ett flertal
andra områden. Huset
är designat av arkitekten
Henning Larsen och vann honom årets Stockholmspris.
Vid invigningen närvarade HM Konungen, utbild
ningsminister Thomas Östros, rektorerna vid KTH och
SU samt en hel del andra dignitärer.
Enklaste sättet att ta sig dit är med buss 43 eller 44 från
Körsbärsvägen bakom Q.

Mange Grön
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Svampigt värre
Såhär på höstkanten kan det ibland vara skönt att komma
bort från studiernaför en stund. Vad passar då bättre än att
bege sig ut i skogen och plocka lite svamp. För den som vill
göra (något slags) intryck på sina svampplockarkamrater
presenterar Emissionen här lite svampskämt som den
världsvane kan slänga sig med.

- \fet d1.1

sou-, lt/11de ult1r
{qyf- Jo�M, <; Vtlu,,fevi
sht!/e 6q/q ?'
- !./ar,, fd o, kttlls "// .
11t1 d

P A s vA M P M I D D A G A R träffas svampar och pratar om sånt som svampar brukar
prata om när inga andra hör på. Familjen Skivling hade bjudit in jästen till sin årliga
höstmiddag. "En förtryfflig måltid", utbrast smörsoppen och bredde på ordentligt.
Tråkigt nog hittade champinjonen en flugsvamp i sin sopp. Musseronen fick föras till
sjukhus efter att ha drabbats av försporning i tolvfingersvampen.
Efter middagen spelade vinylskivlingen plattor på dansgolvet. Klåfingersvampen
kunde inte låta bli att fingra på alla vackra (s)vampdamer. Trattkantarellen hällde i
sig lite för mycket och trattade omkull mitt under dansen. Att han sedan råkade kasta
upp i städskrubben var något han försökte murkla. Björkmoppen fick städa upp efter
honom.
När alla skulle hem uppstod bråk vid garderoben. "Tagga ner" sa fårtickan till
taggsvampen. "Passa dig, annars plockar jag dig!" röt taggsvampen tillbaka. "Stor
risk", svarade blodriskan och rök ihop med röksvampen. När röken hade skingrats
hade den stolta fjällskivlingen fått korgen av sin flickvän sillkremlan. Hon försvann
istället iväg med en stor rödprickig flugsvamp.
Så kan det gå till när svamparna har middag.

t,t '"

Svampskribenter:
Danne, Fredrik & Uffe
Teckningar: Fredrik
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En resa in i
solnedgången
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Många resenärer som styr mot Sydamerika finner
en oväntad favorit i Bolivia. Detta lilleputtland,
bortglömt högt upp i Anderna, utan havsförbindelse
visar sig vara en charmig tillflykt i tillvarons hets.

M

oET
Ä R inte
Inte bara ros
faktumet att Boli- Tyvärr så är det inte bara ros.
via har världens När man har rest ett tag i mindre
belägna
stad, golfbana, utvecklade länder så vänjer man
högst
flygplats eller skidbacke som sig ganska snart vid omfattande
lockar.
Det är inte fak__
tumet att landet är --i---------·
! Det är inte ens fotbollen som lockar, Bolivia
det mest kultuI hamnar alltid sist i de stora turneringarna
rella med sin stora
andel indianbefolkning, är väl
digt billigt att leva
strejker, terrordåd, sabotage och
i och att de flesta hantverk som naturkatastrofer, men för första
kan köpas i Peru och Ecuador är gångsresenären kan det vara en
gjorda i Bolivia, som är landets omskakande upplevelse.
främsta dragplåstret.
Bolivia är inte något undan
Det är inte ens fotbollen som tag. Befolkningen är nästan all
lockar, Bolivia hamnar alltid sist tid missnöjd med regeringen på
i de stora turneringarna, utom något sätt, när jag besökte landet
när de spelar på hemmaplan i somras så hade regeringen just
utanför La Paz ( runt 3500 meter arresterat en högt uppsatt fackle
över havet), där har de till och dare vilket resulterade i att
med besegrat Brasilien med 5 - 0.
Nej, det som lockar är naturen,
den häpnadsväckande , mång
skiftande, oförstörda och stor
slagna naturen. Det är inte på
många ställen i världen som
man kan känna att man har
kommit till ett av turismen
oförstört naturområde, i Bolivia
kryllar det av dem.
Vill man se djur så säger
många att Bolivias regnskogar är
ett av de bästa ställena att göra
det på, men man bör nog ta
flyget dit från La Paz för att
undvika världens farligaste väg,
där ett fordon kör av varannan
vecka.
N

-1
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bönderna gjorde barrikader och
blockerade de största vägarna i
landet. De kastade stora sten
block på bussar som ändå
försökte kryssa sig fram genom
barrikaderna och det
hela
slutade med att
�--. ....--.-.........
alla
landgränser
stängdes och militä
I ren gick in och arres!
terade
de
flesta
;
/-1- strejkande med våld.
Vägar
är
inte
något som det finns gått om, och
bra vägar finns det ännu sämre
av i Bolivia , så genom att spärra
dem så gör man stor skada. Men
med lite trix, finurlighet och
humor så brukar det gå bra att ta
sig fram ändå, ibland är det bra
att kunna lite spanska, ibland är
det bra att inte kunna någon
spanska alls ...

________

,�.,
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Bo i Bolivia
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Är det värt det?

Passa på att kräva att ni övernat
tar på Isla del Pescada, för
platsen är fantastisk. Ön ligger
mitt ute i salthavet. Den har
formen av en fisk vilket har givet
den dess namn. Ön är täckt av
enorma kaktusar och det enda
djurliv man kan ana är en
population av chinchillor. Det
fina med ön är dock den
fantastiska solnedgången.

3000 meter kan ge dödliga
följder om man inte är vaksam
på symtomen.
Två veckor innan jag besökte
saltöknen i somras så dog en
kvinnlig turist i världens högst
belägna stad, Potosi 4090 meter
över havet. Hon hade mått
dåligt i saltöknen, men ändå åkt
vidare till Potosi där hon tyvärr
Saltöknen i Uyuni
omkom.Trots detta skall man
I sydvästra Bolivia ligger värl
inte bli avskräckt, saltöknen i
dens största saltöken, stor som Mångskiftande landskap Uyuni är en fantastisk plats med
Vänern till ytan. Utgångspunk Ibland ligger det ett tunt lager ökenrävar, chinchillor och fla
ten är en liten "turiststad" vid med vatten på saltet. Eftersom få mingos i enorma mängder.
namn Uyuni, 14 timmars buss saker kan leva i så salt vatten så
Det är främst vyerna som är
resa från La Paz på mycket är det kristallklart och reflekte imponerande, men också att
rar vyerna i dubblett. Det är en turen är så skiftande, man ser
dåliga vägar.
Ett överlevnadstips är att ha slående och kittlande upplevelse inte samma sak dag efter dag,
med sig mycket kläder på att fundera på vad som är upp ingen dag är den andra lik, och
bussen och en
man ser
saker
bred tejp för
som man aldrig
att tejpa igen --i
sett förrut .
fönsterru! Vare sig man dras till Bolivia för den kulturella
Viktigt med
' mångfalden, för dess rika djurliv eller för att man vill
som
torna
klättra i gruvor i Potosi så får man inte missa att besöka
annars har en
bra Bil
saltöknen.
tendens att
Något att tänka på
l
skaka upp på
L _ är att välja en
de
dåliga
/,
arrangör med bra
vägarna och
och ner, verklighet eller illusion bil. Saltet i saltöknen äter bilarna
för att det blir ganska kallt på så och vyerna är i sanning stor väldigt fort och det är vanligt att
hög höjd som det handlar om slagna i vanliga fall, men här tar de går sönder när man är ute
här.
de formen av dubbel storslagen eller får soppatorsk.
Framme i Uyuni finns det ett het.
Bilen som vi använde förlo
tjugotal olika resebolag som
De följande dagarna går rade bromsarna och ena fram
förmedlar resor ut i öknen, 4- genom ett storslaget landskap lycktan dag 3 och växellådan
dagars resan är ett måste och med rykande vulkaner, geijsrar, dag 4, fast då är man ju i stort
kostar runt 70 $ inklusive mat, varma källor som man kan bada sätt redan hemma. Det finns inte
boende och transport. Det finns i och laguner i alla regnbågens många arrangörer som klarar de
ingen bankomat i Uyuni så se till färger. Vidsträckta öknar blan 4 dagarna utan någon som hellst
att ha med kontanter.
das med offroadkörning på hög incident, det kan vara soppa
nivå upp över bergen, tyckte du torsk, eller så kan det vara värre
Viktigt med bra grupp
att det var roligt att åka terräng saker ...
Resan sker med fyrhjuldrivna bil i lumpen så kommer du att Vare sig man dras till Bolivia för
jeepar i små grupper. Det är älska saltöknen, det är karg den kulturella mångfalden, för
mycket tid i jeeparna, så en bra terräng och bra förare.
dess rika djurliv eller för att man
grupp är en förutsättning för att
Det finns lika många vägar vill klättra i gruvor i Potosi så får
resan skall bli riktigt lyckad.
som det finns förare. Högsta man inte missa att besöka saltökDet finns lite olika rutter som nivån är dryga 5000 meter över nen.
man kan ta, men en typisk rutt är havet och det är lätt att få
att man besöker salthotellet som höjdsjuka om man inte är ackli
Mikael
är helt byggt av salt och "Isla del matiserad innan. Höjdsjuka är
Pescada" (fiskön) första dagen. inget att skämta om, höjder över
Det kan te sig som att det kan
vara mycket möda att kämpa sig
igenom för att se en varan,
traska upp för ett berg eller se en
solnedgång, men i det här fallet
är det värt det. Stället man inte
får missa är konstigt nog öken,
en saltöken...
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Pssst, PR ordnar tenta pub den 27 / 1 0,
g löm inte det!
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