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 mi n@atlascopco.com
yvonne.sig urd@atlascopco.com
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Eller har det bara börjat?
Nu har väl de flesta nyan
tagna blivit välkomnade till
leda, men Emissionen späder på
med ännu ett; välkomna nyan
tagna. Förhoppningsvis har väl
alla, såväl gamla som nya elek
troteknologer blivit varma i klä
derna och fått upp farten inför
en ny termin och ett nytt år.

Målet
Ibland kan det vara svårt att se
slutet. Fyra och ett halvt år
verkar väldigt lång tid.Så tyckte
även jag när jag började här.
Därför kom det lite som en
chock när jag insåg att jag nu
påbörjade min sista årskurs här
på KTH. Lägg till ett exjobb och
arbetslivet knackar på dörren.
Man har blivit stor och vuxen.
Vad ville man bli när man blev
stor? Vad har vi för planer nu?
Har du svar på frågorna ovan
eller kanske fler funderingar,
tveka inte att kontakta Emissio
nen. Vi tar tacksamt emot insän
dare, kåserier, uppslag och ideer.
Finns det någon vi absolut
borde intervjua, har du blivit

upprörd över något eller överas
kad? Emissionen är öppen för
det mesta.

Annonsörer
Atlas Copco ................ . 2

Vägen
Ett tips kan jag dock ge till såväl
ny som gammal: Engagera dig i
sektionslivet, och gärna i Emissi
onen! Få andra fenomen kan få
tiden att gå så fort, samtidigt
som man får ut mer av sina
studier på Teknis. Dessutom
finns det alltid något att göra om
man behöver göra en paus från
sina studier, om än bara för en
stund, för snart är du klar.

Anders, Che2002
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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
lem är välkommen med
dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara
redaktionen
tillhanda
senast på dagen för
manusstopp.
Lägg en textfil, skri
ven i till exempel Emacs,
I din Public-katalog och
epost
till
skicka
emission@e.kth.se och
berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
att
behandla
texter

skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ. 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 särskilt ange.,:;; 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
mänpolitiska
frågor.
Vad gäller nationellt stu
dentpolitiska frågor är
Emissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen
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Ordford

E

NY TERMIN har helt
oväntat slagit oss i
huvudet. Trots att det
varit så vackert väder har många
(inklusive jag själv) varit
tvungna att sitta inne och plugga
till omtentor. Så ett litet tips till
dig som kanske precis börjat,
försök ta tentorna på en gång så
blir det så mycket lättare och så
får man längre jul- och sommar
ledigt.
Hoppas ni har haft en trevlig
sommar, för det har jag. Lite
lagom med sommarjobb och så
tre veckors ledigt på ett soligt
Gotland. Sektionen har ju precis
kommit till slutet av mottag
ningen och jag hoppas att alla
inblandade, och då framförallt ni
som är nyantagna haft roligt. Jag
har försökt vara med en hel del
men det blir ju inte riktigt som
när man var fadder och var med
på i princip allt!
N

Starta eget

Jag skulle vilja berätta lite om att
starta eget företag eftersom ja
precis gjort det och det är
jättekul. Man lär sig massor som
kan var till stor nytta senare i
framtiden som till exempel en
del ekonomi och företagsjuridik.
Sen ska man ju inte glömma att

man har stor nytta sitt företag.
Man kan ju köpa en massa
prylar i företaget utan moms och
om man jämför det med att ta ut
samma pengar i lön blir det
mindre än halva priset på saker
man kan ta på firman (datorer,
telefoner, digitalakameror, etc.)
Det är också lättare för andra
företag att anställa en som
konsult istället för en vanlig
anställning och när det ser ut
som det gör på arbetsmarkna
den kan det ju vara bra om man
försöker skaffa sommar- eller
extrajobb. Så passa på nu, det
finns bara en sak jag ångrar med
att jag startade företag och det är
att jag inte gjorde det tidigare!
Det kostar bara 800 kr. Kolla mer
på www.prv.se.

Engagemang

Jag hoppas du funderar på att
engagera dig lite i sektionen. Det
är ingenting man får betalt i
pengar för men det är väldigt
kul och man lär känna många
nya roliga människor. Man
måste ju inte hoppa på posten
som ordförande direkt utan kan
till exempel börja med att hjälpa
till att fylla automaterna i tolvan
eller kanske hjälpa till med att
skriva lite i denna fantastiska

Emissionen vill på intet
sätt antyda att ordforanden är ett får. Som synes
är alla får öronmärkta.

!
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tidning som faktiskt är vår egen.
Vill du få möjligheten att lära
känna företag lite bättre och
hjälpa sektionen att få in pengar
får du gärna vara med i vår
arbetsmarknadsgrupp eller i
emissionen för att försöka sälja
annonsplatser. Tidningen har en
väldigt skral ekonomi just nu
och behöver all hjälp den kan få,
så tycker du att det är kul att vi
har en egen tidning kanske du
kan hjälp till med att hålla den
vid liv. Snart drar också elektro
sektionens egna spex igång och
då har alla teaterapor alla möj
ligheter att få sina lustar upp
fyllda! Man kan också vara med
i tekniken eller i någon av de
andragrupperna (fest gruppen,
PR-gruppen m.fl). Är du intres
serad är det bara att skicka mig
ett mail så ska jag vidarebe
fordra det till lämplig person.
Vi hörs eller syns eller vad
man nu kallar det i nästa
nummer! Ha en bra början på
skolåret och kom ihåg att säga
till om något inte är som det ska.

Eder Ordförande, Gustaf
<ordj@e.kth.se>
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Ettans projekt

Under lite mer högtidliga former presenterade e01:orna sina
elektroprojekt på en minikonferens en solig dag i mitten av maj.

P

projektledare,
kick-off, release, team
building, listan kan
göras lång. Det har skapats
många nya ord i arbetslivet
under de senaste åren. De flesta
av dessa rör sig runt den idag
dominerande arbetsformen
inom teknikbranschen: Projek
tet. Man arbetar i stora projekt,
små projekt och kanske lite mer
våghalsiga projekt.
Under våren 2002 genomförde
eOl:orna sin projektkurs där de
samtidigt som de fått pröva på
projektarbete samtidigt fått för
djupa sig inom ett elektrotek
niskt område.
Ro JE K T,

Presentationen

Den 16 maj presenterades samt
liga bidrag för varandra och
andra under en minikonferens
som ägde rum i ljusgården i E
huset. Projektet hade genom
förts i grupper om ungefär fem
personer. Varje projektgrupp
presenterade sig själv med plan
scher, modeller och demonstra
tioner av vad de kommit fram
till. Under konferensens gång
inspekterades samtliga projekt-

presentationer av betygskom
mitten som bestod av inga
mindre än professorerna Stefan
Östlund och Torsten Cegrell från
KTH och Mats Leijon från
Uppsala Universitet. De flesta
grupperna visade med glädje
upp resultatet av det arbete de
genomfört under de senaste
dagarna, veckorna, månaderna...

Bidragen

Elektroprojektkursen infördes i
samband med Elektroprogram
omläggningen år 2000. Efter att
ha gått runt och tittat på
bidragen på minikonferensen
slås jag av en tanke: Att plugga
inför en tenta är inte enda sättet
att lära sig teknik på en högre
akademisk nivå. Tentor är bra
vid många tillfällen men det
skadar inte med lite variation.
Dessutom kan varierande exa
minationsformer ge en mer
varierande utbildning som kan
ske, jag säger kanske, motiverar
till att man lär sig mer.
Jag ska inte räkna upp alla
projekt här och nu. Och det var
så många som var intressanta
och väl genomförda att jag

antagligen glömmer att nämna
flertalet av dem. Men för att ge
några exempel: Här testades hur
länge man egentligen orkar se på
tv om man driver tv-apparaten
på egen hand, med en motions
cykel. Här fanns karaokemaski
ner som kunde filtrera bort
sången så bara rytmen och basen
låg kvar. Här fanns personer
som hade testat prestandan hos
en el-bil. Listan på bra projekt
kan göras lång.

Buffen

En buffe serverades till alla
inblandade. Då minikonferensen
pågått i en och en halv timme
började maten läggas upp på det
som skulle bli buffebordet.
Många var de hungriga som så
smått började kretsa i cirklar
kring serveringsbordet så fort
doften av mat spred sig i lokalen.
Alla fick snällt vänta i en lång
och välorganiserad kö. Till slut
fick alla i alla fall äta sig mätta.
Slutet gott, allting gott. Till och
med maten.
Text: Daniel
Foto: Fredrik
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StudienämndsOrd
D
att just
du valt att läsa här på
Elektro. Jag är helt
övertygad om att du kommer att
lära dig massor här på KTH.
Det som är Elektrosektionens
StudieNämnds (ESN) huvud
uppgift är just att se till att vi lär
oss så mycket som möjligt på
våra kurser. Du som har blivit
antagen på Elektro uppfyller de
formella kraven för att få börja
att studera här. Det betyder i sig
inte så mycket, det viktiga nu är
att du blivit antagen. Men tro
inget annat, just du har en
tillräcklig förmåga att klara av
studierna på ett bra sätt.
ET ÄR ROLIGT

Upp till dig

Det som främst krävs är att
avsätta tid och engagera sig i
studierna. Kurserna här på
Elektro är krävande. Jag trodde

aldrig jag skulle behöva lägga
ner så mycket tid på plugget.
Men det är bra att de är
krävande, för då ger de något.
Hade det inte krävt någon
ansträngning att läsa kurserna är
det tveksamt om det funnits
något värde i det överhuvudta
get, förutom att det kan vara kul.

Utvärdera

Många kurser här är bra organi
serade och genomförs proffsigt.
Men tyvärr finns det också
kurser som inte alls är vad man
kan förvänta sig. Enda sättet att
få till en förändring är att säga
till. Det är bara du som går
kursen som kan tala om vad det
är som inte är bra. De flesta
kursansvariga är måna om att
deras kurser är bra och det är då
viktigt att du ger dem feedback
på vad som är dåligt, kan

förändras eller är bra. På varje
kurs är en kursnämnd organise
rad, de teknologerna är den
kursansvariges "känselspröt"
bland kursdeltagarna så prata
med dem eller direkt med
lärarna. För att den kursanvarige
skall få ett bra underlag för att
kunna förbättra kursen innan
den är slut har vi till i höst krävt
att alla kurser skall ha en
halvtidsutvärdering som den
kursanvarige genomför.
Om det inte går att rätta till
sådant som inte fungerar eller
om det är något annat som har
med utbildningen att göra så
tveka inte att höra av dig till
ESN.

Dan Skogström,
Studienämndsordförande Elektro
<sno@e.kth.se>

TET-skräcken

1----·-------·------w-•---D-..
- ,,_
___.._
..
,__

.. .,....,.-..-�--..:.a..-,,.IWI·._....
..,.......,.__,...r..-.-:� eew ....... ����-.��-�

Teoretisk elektroteknik borde vara vårtfavoritämne.I stället har det
blivit vår skräck. Går man igenom ESNs arkiv, med utvärderingar
mer än 20 år tillbaks i tiden finner man problemet med TETen.

D

HAR SÄKERT hört
talas om den och
kanske har du också
läst den; TETen. Den har satt
skräck i mången e-teknolog. Hur
sund är egentligen mytbilden av
kurserna i teoretisk elektrotek
nik? Skadar denna osanna bild
mer än vad den gör nytta?
U

En del i mottagningen

Under nollningsperioden får
man lära sig ett antal saker. Det
rör sig, som alla vet, bland annat
om att lära sig hitta på campus.
Det handlar också, och kanske
främst, om att lära känna sina
studiekamrater och äldre tekno
loger. Som en, i min mening,

6

mindre
nödvändig del av
nollningen finns myterna kring
TETen. Från olika håll får den
nyantagne höra hur jobbig och
svår denna kurs är. Som jag ser
det går dessa ut på att skrämma
den nya teknologen för att skapa
en gemensam "fiende". Ett sätt
att skapa mer sammanhållning
på sektionen.
Faktum är emellertid att
denna myt, förutom att vara
osann, också kan leda till en
onödig stress och rädsla inför
TET-kurserna.

Bara en myt

Hur kan jag påstå att TETen inte
är så svår som den påstås vara?

Jag har gått igenom samtliga
kursutvärderingar som ESN har
i sitt arkiv. Det är en rejäl bunt
med utvärderingar i TET-kur
serna, som under årens lopp bytt
namn flera gånger. Det första
man konstaterar är att andelen
som får godkänt på sin tenta är
högre än det brukar vara på till
exempel mekaniken som ju
också anses vara en svår kurs.
Bland de ordinarie tentorna i
TET förra skolåret var andelen
godkända hög. Det var istället
fysiken som många fick under
känt på.
När jag såg på kommentarer
för innehållet i kursen, litteratu
ren och föreläsningarna så blev
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som förra årets föreläsare, Gun
nar Petersson, gick igenom på
föreläsningarna är meningslösa.
De är meningslösa eftersom
ingen orkar följa med i dem och
ingen förstår något av dem.
Varför ägna 20 minuter åt att
bevisa att vektorsumman blir
noll när det tar en minut att
förklara det på mer intuitivt och
lättförståligt sätt?
Det finns exempel på pedago
giska missar som inte rättats till
på över 20 år, trots olika kurs
nämders påpekanden.

Dålig undervisning

TET-skrief

jag faktiskt positivt överraskad.
Det tycks som om de flesta e
teknologer uppskattar T ET-kur
serna, tycket att de är roliga och
intressanta. När det gäller litte
raturen så har den bytts ut under
årens lopp och åsikterna om
varje bok tycks också variera.
Det är emellertid föreläsning
arna som tycks variera mest i
kvalite under åren. Det har fun
nits ett antal olika föreläsare
med mycket varierande om
döme. Vissa har bara fått posi
tiva kommentarer medan andra
har fått kritik. Kritiken som har
riktats mot föreläsarna handlar
ofta om en allt för matematisk
framställning. I anteckningar
från kursnämndsmöten kan man
läsa en välkänd kommentar från
kursansvarig. "Man måste för
klara T ET:en med matte"

För mycket matte

Nr 4

Det blir till ett mantra. "Det
måste vara mycket matte".
Genom att säga att TET:en
måste vara matematisk så slutar
man fundera över hur undervis
ningen skulle kunna bli mer
intuitiv. Många tycker kanske att
vi måste ha matte när vi pluggar
T ET. Det måste vi också, men
matten har vi redan lärt oss i
kursen Matematik 3. Långa
matematiska bevis av den sort

En del tycker att undervisningen
på KTH ska vara blytung. Den
behöver inte vara bra, men den
ska vara jobbig. De tycker att
T ET:en borde göras svårare och
kallas elektrisitetslära som den
gjorde förr. För teknologerna blir
bara slöare och slöare.
Jag har svårt att tro att bilden
av teknologen som slö verkligen
stämmer. De flesta studenter
lägger faktiskt ner mer tid på
skolan än vad statsmakterna har
tycker att vi ska göra. (Heltids
studier = 8 timmar om dagen)
Det faktum att så många hoppar
av utbildningarna här säger nog
också något om att kurserna inte
är så lätta att ta.
Tankarna att kurser som T ET
borde bli svårare tycker jag är
dumma, för det är samma sak
som att be om sämre föreläsare.
Målet bör ständigt vara att
undervisningen ska vara sådan
att vi studenter lär oss så mycket
som möjligt på den begränsade
tiden.

Den onödiga stressen

Att plugga är stressigt och
jobbigt, det vet alla. Att mottag
ningen som är till för att stötta
teknologen, bidrar till att
skrämma upp densamma är inte
bra. Det är många som väljer att
mer eller mindre hoppa över
T ET-kurserna för att de uppfat
tas som för svåra.
Det ironiska är ju att TET
kurserna är det som är unikt
med vårt program, det ska ju

vara vårt stora intresse. Trots
detta väljer vissa att inte läsa
kursen och andra kanske miss
lyckas med tentan för att pressen
blir för stor.
I sommras hölls det sommar
kurser i TET. Detta för att många
ingenjörer ute i arbetslivet inte
kunnat få sin examen på grund
av att TET-kurserna var för
svåra. Detta är ju mycket pin
samt för TET-instutitionen. Det
säger Gunnar Larson, ansvarig
på TET-instutionernen, öppet
under kansli DEF:s kurspresen
tatatio inför hela årskurs 2, och
skrattar. Tycker han att det är
roligt, eller är det genant att

-,·-------.

Vad tycker-·-···
du-- om
TET?

I Speglar artikeln din åsikt? Vad tycker du
I om T ETen? Har instutitionen en förlegad
· syn på undervisning? Hur kan vårt
huvudämne bli lättare att ta till sig? Ger
kurserna för få poäng i förhållande till
ansträngning?

!I

Gör ett inlägg i debatten. Skriv till/
emission@e.kth.se
iI
I
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undervisningen, som han är del
av, är så dålig att man måste läsa
extra sommarkurser för att
kunna ta den?

Slutsatser

Slutsatser man kan dra av detta
är att det är onödigt att skrämma
upp de nyantagna med att
TETen är så svår, dels för att den
inte är så svår och dels för att det
skapar en onödig stress för
teknologerna. Kanske är det
också denna stress som gör att
vissa ständigt misslyckas med
kursen.
Om T ET-instutitionen lade
mer energi på en bättre under
visning med pedagogiska lärare
och gav upp matteprestigen så
skulle vi teknologer lära oss
mycket mer. Det har funnits bra
föreläsare i TET. Därför måste
det finnas fler.

Granskande journalist:
Oscar Blomkvist
- som klarat både TET EA och EB
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- "Ska vi gå och käka lunch? "
- "Ja, men vardao . . . .? "

D

u

känner igen
samtalsgången, alltid
lika svårt att veta var
nästa måltid ska intas. Men nu är
den här, Emissionens lunch
guide. Smaklig måltid!
KAN SKE

Bullens cafe

Bullens cafe är beläget på Valhal
lavägen, strax bortom bankoma
ten. Intar man sin lunch på
Bullens vet man vad man får.
Det smakar ungefär likadant
varje gång du går dit, och det
smakar bra helt enkelt. Menyn
består av sallader, pastasallader
och w raps. De kostar mellan 4555:- och då får man tillräckligt
med mat för att bli ordentligt
mätt (tycker Camilla iaf. reds
anm).
Lokalen är tyvärr ganska liten
och det blir fort fullsatt, men det
går bra att få med sig maten i en
påse så man kan inta den på sin
favoritplats, till exempel, i solen
på Borggården, Tolvan eller
kanske i datasalen framför
någon matlabplot.

Nymble kök & matsalar

I kårhuset ligger, som de flesta
vet Nymble kök och matsalar, i
dagligt tal kårhusresturangen.
Kårhusrestaurangen har flera
serveringar och den stora loka
len som rymmer många lunch
gäster är helt ok även om den
kan bli något slamrig när det är
fullsatt.
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De många olika serveringarna
ger valmöjlighet på menyn men
det gäller att välja rätt. När
testpanelen besökte resturangen
drog vi en nitlott. Dagens rätt
(43:-), som bestod av en kyck
linggryta, visade sig vara en
flottig sörja som det inte gick att
få ner mer än ett par tuggor av.
Salladsbuffen var inte mycket
bättre den. Kårresturangen har
ett egendomligt sätt att riva
morötterna på så de tappar all
tillstymmelse till smak och saf
tighet, vi har ätit björkved som
smakat bättre.
Kaffet är dock helt okej, så
även om lunchen inte är något
att rekommendera så kan ni
alltid titta förbi på en eftermid
dagsfika istället.

Brazilia

Är man sugen på en lite längre
lunchutflykt är Resturang Brazi
lia ett bra mål. Den ligger borta
hos maskin, men låt er inte
avskräckas av det. Lokalen är

l
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trevlig och fräck
t
etage,
dagens rätt kostar bara 40:- QC
är riktigt god. Vid testtillfället
serverades champinjoncrepes
som var riktigt goda, och sal
ladsbuffen höll även den måttet
med föredömligt rivna morötter.
Dessutom är vattnet ordentligt
kallt, något som uppskattas efter
promenaden dit.
Något som saknas är däremot
ett flashigt diskband. Här får
man själv sortera tallrikar och
bestick vilket gör att det skram
lar en hel del om man råkar sätta
sig i närheten av diskinläm
ningen. Passar man på att
besöka resturangen under mot
tagningen så kan man dessutom
ha turen att få höra skönsång i
form av "Theodor" både en och
två gånger under måltiden.
O

Quantum

På Quantum, i Q-huset, jobbar
teknis trevligaste personal. Här
blir man alltid väl bemött och
har du tid så rekommenderas en
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Då allt hände.
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13:E
augusti
begav sig de gruppe
rade nollorna till
Bogesund för en heldag med
pinsamma lekar.
EN

Pang!!! Plötsligt stod de kong
liga där i hela sin uppenbarelse.
Väl framme vid målet blev vi
serverade på en delikat trerätt
tare med skumpa, mums!

När den spännande turne
ringen till sist hade avgjorts var
det dags för den stora finalen;

Bogesund

På den fyrtiofem minuter
långa, nervösa, trevande båtre
san så fick nOllegrupperna i
uppdrag att vara kreativa och
producera en liten humoristisk
sång och ett "spex". Detta var
inte så lätt då nOllegrupperna
Fin och välbyggd brygga

Nu skulle varje grupp fram
föra sitt exceptionella skådespel
inför en otroligt förväntansfull

Lekandet

Sedan satte det stora spektak
let igång. Det hela bestod av ett
antal pinsamma lekar som
utkämpades grupperna emellan.
och stor publik.
Kvaliten på framförandena
var varierande men i lag rätt så

Sånggossarna på båten
knappt visste namnet på varan
dra, men där kom den glamo
till
namnbrickan
rösa
användning. Det var grant
väder, B-song-gruppen sjöng för
hela slanten och stämningen var
allmänt hög.

Flickor och pojkar i trikåer

Somliga har det skönt...

0

imponerande.
Vinnarna: Äfentyr med deras
spektakulära "Indiana Jones"
imitation.
Efter en mycket trevlig och
lång dag var det dags att knyta
ihop säckarna, sadla om och åka
hem.

Sångargasque
NOllans första fest.

Enkronasberät t e l s en

J
1

Efter de kongligas befallning
att köpa en biljett samlades
nOllorna på borggården i ett

Om man vill vara fin får man

Fan så läcker!!

lida pin

Tolvan

Bzzzzzzzzzzzzzzz

"schlemled".
Kalaset skulle kosta en ballo
bas och på den stora dagen, två
dagar senare, stod återigen de
förväntansfulla nOllorna i upp
ställda led. Resan bar av i
snirklande, sjungande formatio
ner med anhalt i en aula. Där
spelades galen dragspelsmusik
om och om och om igen. Det
påminde om en gammal Disney
klassiker.
Till slut tystnade "musiken"
och De Kongliga påbörjade en
häftig show, med blai:1;d annat
återuppståndelsen av Overstes
kändaren, "finna - fälla - och
fräsa på" scener samt tortyr.
Spektaklet var ordentligt kul,
sen var det alltså dags för det
alla väntat på.

Fes ten

I
I

En öl eller två läsk. Ett fint
dukat kalas med många kypare
och servitriser. Ett försiktigt
nOllegäng blev bjudna på förrätt
och ett mindre försiktigt sken
deri höll i sången. Det hela var
mysigt och blev bara bättre ju
fullare blåsan blev.
Kårspexet kom in på ett
uppskattat besök och blev flera
gånger inropade.

Vidare till tolvan för efterkör.
Mycket folk, mycket kul, nya
bekantskaper med schysst pub.
På dansgolvet dansade och röjde
folk som aldrig förr till DJ
Martins heta låtar.

The house of the houses... !

Hallenvakan

Oj oj oj....

Kvällen var snart slut, man
hade fått många nya vänner och
de flesta mådde bra.

Stadsvandring
Samling på Borggården där
uppdrag kastades ut av... gissa
vilka... ? de Konglige! De olika
grupperna for iväg på sitt upp
drag som gick ut på att man
skulle besvara ett antal roliga
men dumma frågor. Vissa tid
punkter skulle grupperna, två
och två, samlas på vissa speciella
ställen där olika tävlingar gick
av stapeln.
Efter fikat försvann Doq-grup
pen mystiskt och inga fler
händelser dokumenterades.

Grupp för grupp blev militä
riskt bortförda av en fös på en
hemlig vandring i kolsvarta
korridorer efter små röda lam
por. Vissa av gruppdeltagarna
har berättat i efterhand att de
varit livrädda. Ett besök hos
smiskaren i lack och läderställ
gjorde också ett beständigt
intryck. Men med lite tecknat på
duken blev alla glada igen.
Efter en paus med spontana
frivilliga aktiviteter, som att sova
på gräsmattan, var det efterläng
tad mat till tomma magar och
vakan var ett faktum.
Det berättades om den strikte
och stränge Hallen och sånger
sjöngs friskt blandat med sprit.
En rätt så tom tolvan var ändå
en okej avslutning på en helt
okej vaka.

Doq
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hon brukar alltid ha tid att växla köket inte ska stängas.
ett par ord, även om hon tar
Tolvan är ganska populärt
emot betalningar från fyra per- som lunchhak, och vid tolvtiden
brukar kön ringla sig lång och då
soner samtidigt.
Maten är helt okej, om än av gäller huggsexa om både bestick
lite varierande kvalitet. Ibland och sittplatser. Ett hett tips är att
har man tur och får något riktigt erbjuda sig att diska en färdig
gott och en annan gång går det äten kamrats bestick och om
knappt att äta. Testpanelen lyck- man inte gillar att diska finns det
ades under testet pricka in både plastbestick till salu på T-snab
och. Salladsbuffen är helt ok ben.
även om Quantum har tagit efter
kårens sätt att grovhyvla moröt T-pizzan
terna, helt klart underkänt. Det Eller T-restaurangen som den
är ganska mycket institutions egentligen heter. Här finner man
folk som äter på Quantum så diverse grillrätter, sallader,
man kan med framgång ägna sig kebab samt stans flottigaste
åt att titta efter gamla föreläsare pizzor. Om man vågar sig dit på
och labbassar. Den som sett flest vissa lördagsluncher under året
när lunchen är över har vunnit.
finns det en viss risk att man
stöter på Emissionens redaktion. .------·----..
··--..--w=-.....Det har hänt att vi lunchat där.
På väggarna ser man något
som bäst beskrivs som en jeans
reklam från mitten av 80-talet
samt en något föråldrad resepos
ter från Österrike. Lokalen andas
funktionalitet, man kan alltså
sitta ner och ha tallriken på ett
bord framför sig.
Men hur är käket då? Pizzorna
är enligt vissa en aning flottiga,
men det har väl inte dödat
någon? De flesta av dem smakar
faktiskt riktigt bra, man kan
kanske förvänta sig lite mer
pålägg på en pizza för 50 pix.
Läsken är sådär, men den är ju
färgad i alla fall. Kebaben är
direkt hälsovådlig och bör kan
ske undvikas om man inte har
plåtmage. Hamburgarna smakar
Tolvan
schysst, dock är stripsen desig
Om man tycker att det är för
nade enligt samma modell som
dyrt att äta ute varje dag, eller
kårens morätter, raka, tråkiga
om man helt enkelt inte litar på och helt utan smak. Pizzasalla
Hej!
någon annan kock än sig själv är den är däremot rejält välsma
Vi i FoF hoppas att just Du, som
Tolvan platsen man ska bege sig
kande. Kaffet bör drickas endast
precis
börjat här på Elektro tycker
till.
om bryggkannan är fylld, dvs.
att
mottagningen
är kul och att
Här är det självservering som
kaffet är nybryggt.
Du
trivs
på
sektionen.
Passa på att
gäller. den medhavda matlådan
deltaga
så
mycket
som
du kan,
värms i någon av mikrovågsug
Testat av:
det
är
nu
du
har
chansen
att
narna och bestick hämtas i
Rickard & Camilla
knyta
kontakten
med
dina
studie
köket. Observera att besticken
kamrater.
sedan ska diskas, torkas och
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Plugga, men glöm inte bort att ha
kul!

Anders, Lyna och Magnus
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Sovjetunionen var en gång i tiden en jätte inom allt från rymdresor
till billig högteknisk utrustning. Idag är det en delad union med
Ryssland som frontfigur. Mycket har hänt sedan det kalla kriget och
idag blandar ryssland förfall med fantastisk kultur.

P

Å

G RU N D av ett fantas
tiskt sammanträffande
fick jag tillsammans
med 65 utbytesstudenter här på
KTH möjlighet att besöka Ryss
land under en femdagarsperiod
i mitten på april. Det var ISS,
kårens organ för internationella
studenter som grenar av sig i
"intsekterna" på varje sektion,
som arrangerade resan.
Det var första året som ISS
ordande en resa till Ryssland och
St Petersburg, tillsammans med
en finsk resebyrå.

det bara var att tejpa (!) fast den i
passet igen och att det inte skulle
bli några problem. För att åka till
Ryssland lämnar man in passen
till Ryska ambassaden för att få
Visum. Det första som guiden i
Finland sade till mig var, "du har
tejpat ditt pass, det kan bli
STORA problem".
Så när jag klockan två på
morgonen anlände till den bun-

Resan

Resan kostade 2800:-. För det
fick studenterna resa och boende
i fem dagar. Det fanns även
möjlighet att anmäla sig på
"optional programs" som hade
teman som dans, tsarpalats,
flodbåtssafari och museum.
Tilläggsprogram brukar vara
ganska "turistiga", men de här
kändes ganska genuina, om det
beror på att ryssland inte är
världens mest exploaterade land
eller för att tilläggsprogrammen
var högkvalitativa låter jag vara
osagt.

Gränsen

Ryssland är inget lätt land att ta
sig in i. Mycket av det kalla
krigets vanor lever kvar, även
om de har lättats upp betydligt.
För mig var första mötet med
Ryssland lite skrämmande men
väldigt faschinerande. I de nya
Svenska passen finns en person
lig informationssida med bild
och personnummer. Den är fel
konstruerad, så den kan ramla
ur. Så har skett i mitt pass.
Svenska ambassaden i Ecua
dor lugnade mig dock med att
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Kyrka i St Petersburg

ker som ligger i ingenmansland
på gränsen mellan Finland och
Ryssland så hade jag lite fjärilar i
magen. För är det något som
man får lära sig i värnplikten är
det att Ryssland är fienden och
dom har spioner som vet allt och
ubåtar i skärgården.
Bunkern såg ut som att den
härstammade från andra världs
krigets tidiga dagar. Bredvid den
stod en rysk soldat med päls
mössa och pekade med hela
handen samtidigt som en stark
lampa omöjliggjorde all form av
mörkerseende.
Men Problem i Ryssland är
inte som problem var i gamla
Sovjetunionen. Passkontrollen

gick bra och det gjorde även de
följande 3 (!) kontrollerna för att
komma in i Ryssland. Därefter
var det inga problem att nå St
Petersburg.

St Petersburg

St Petersburg är den stad i
Ryssland som är mest kosmopo
litisk. Vilket i och för sig inte
säger så mycket. Staden är
STOR, större än Moskva till yta,
men har betydligt färre innevå
nare.
Staden har ett brokigt förflutet
där vi (svenskar) ägde staden
under stormaktstiden och sedan
kom tyskarna under andra
världskriget och belägrade sta
den under dryga 900 dagar.
Det sägs att Hitler beslutat
hålla en stor segerfest i hotell
Astoria som ligger i centrala St
Petersburg men att stadens mot
stånd var så hårt att han fick
ställa in festen och då givit
ordern att istället utplåna St
Petersburg från jordens yta.
Trots detta har staden en
kulturellt central roll i Ryssland
med sina dryga 100 museum.
Med konst som Ryssland tog
från Tyskland när de intog Berlin
så som Da Vinci, Rembrandt,
Monet, Degas, Renoir, Picasso
och Matisse så håller huvud
konstmuseumet högsta klass.
Faktum är att om man stannar
och tittar på varje tavla som
finns där i en minut så får man
hålla på i nio år för att se hela
utställningen.
Det finns även
många
museum om revolutionen och
om Lenin. Men även storheter
från St Petersburg som Pushkin,
Dostojevskij och Tchaikovsky

ennssmnens
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har gett upphov till den kultur
som genomsyrar St Petersburg.

Dans

Kulturella stoheter i all ära,
men är det något som man är
duktiga på i Ryssland så är det
dans, akrobatik och musik.
Mariinskyteatern är världskänd
och Balletskolan i St Petersburg
rankas högst i världen. Om man
har ballet som intresse får man
inte missa att besöka en föreställ
ning om man är i St Petersburg.
För er som inte vet vad jag
pratar om kan jag bara säga att
det handlar om
naturlagar
som
bryts med stor
slagna hopp. Det
tycks
som
om
tyngdkraften lokalt
sätts ur spel ...
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St Pauls fort, eller åtminstone
flertalet av dem. Två kroppar
har inte återfunnits så deras
gravar står tomma.
Men är det något som Ryssarna
imponerar med så är det tunnel
banestationer. Tänk dig att du
gräver ner tunnelbanan ett par
hundra meter ner i berget så att
det tar fem minuter att åka
rulltrappa ner och att du sedan
inrättar perrongerna med olje
målningar, kristallkronor och
statyer så kanske du får en bild
av tunnelbanan i St Petersburg.

Statyer och
Kyrkor

Ryssland är duktiga
på att bygga STORA
saker, vilket inte
minst märks på sta
dens statyer och
kyrkor. Det tycks
som om större är
bättre, huvudregeln
är dessutom att det skall stå en
staty på Lenin på varje plats som
han någonsin varit på också. En
speciellt imponerande Lenin
staty står framför Rymdinstitu
tets byggnad vid Moskovskaya
torget. Kyrkorna är många och
oftast väldigt imponerande.
Dessutom finns det massa olika
sorters kyrkor, spetsiga, runda,
höga och breda. Tsarfamiljen har
sin grav ute i St Peters och

Förfall

Att åka till ryssland är som att
resa tillbaka i tiden till 1970.
Sovjetunionens mastodontpro
jekt i form av hus och byggnader
blandas med förfall. Gatorna har
inte reparerats sedan de bygg
des. Husen saknar färg, fönster
och tak ibland.
Folk i Ryssland tjänar lite
pengar och det leder till brotts
lighet och korruption. Runt 17 %
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av alla ryssar har suttit i fängelse
för stöld eller grövre. (Det är var
6e person, vilket låter orimligt
mycket.
Red. anm.)
St Petersburg är inte farligare än
Stockholm, men man gör rätt i
att ta det försiktigt, skillnaden i
pengar är stor.

Billigt?

Många saker är billiga i ryss
land. speciellt sprit och mat. Öl
kostar fyra-fem kronor och
vodka fås för under tjugan.
Något som däremot inte är
billigt är boende, reser man själv
kommer hotelllen
snabbt äta upp dina
pengar. Det finns
helt enkelt inga
vandrarhem eller
hostals som är bil
liga.
Ryssland var för
mig en överras
kande upplevelse.
Vi passerade 6 (!)
passkontroller
på
ryska sidan för att
lämna landet ...
Landet har en rik
historia och en stark
kultur. Det är en helt
ny värld som jag
inte trodde existerade så pass
nära sverige som det ändå är.
Om du är sugen på att besöka
Ryssland så kommer ISS ordna
en resa i höst som även kommer
att inkludera ett par dagar i
Moskva. Utforska Ryssland du
också, och du! Du behöver inte
vara utbytesstudent för att åka ...

Det ryktas att.

• ...E99 inte är helt hundra.
• ... Någon har slarvat bort utgivningsplanen.

Mikael
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• ...NOllan missade festen.
• ...Vissa glömmer att låsa funqrummet.
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Äntligen var sista tentorna skrivna. Det gick kanske
inte lysande, men det var glömt och förlåtet. Flak efter
flak lastades ur bilen. Norrlands guld var självklart,
annars ville inte NorrlandsAnders vara med. En billast
räckte inte, vi fick åka två gånger och stuva bilen full
från golv till tak. Sedan bar det av. Vad var nu detta?
Det var ju dags för Esquader precis som vanligt!

V

Å R, första veckan
efter tentaperioden rivs
alla gamla elektrotek
nologer ut ur tolvan och sätts på
båtar. Vissa tror att det är
båtflyktingar eller kanske pirater
på jakt efter den ädla varan
nubbglas, men det är bara
elektrosektionens esquader - en
vecka av sol, bad och en
fantastiskt massa skoj!

förbereda. Dessutom var det ju
fotboll i Japan-Korea, vilket
krävde en enorm kreativitet i
form av en medtagen 5 tums tv
samt hopp om att svt läst
antennteori och anpassat sin
sändare för folk i skärgårdens
utkant. Fotboll var nämligen ett
krav för att Anders Viring skulle
följa med.

Alla var med

Till slut bar det så av, med
proviant stuvat upp till relingen.
Vi hade en lång första etapp och
i ett svagt ögonbli ck seglade vi
på fel sida om Vaxholms fäst
ning, precis som alla andra båtar.
Där låg kustbevakningen och
lurpassade och plötsligt var vår
glada båt ledsen och 800 kronor
fattigare. Så här gick diskussio
nen med kustbevakningen
ungefär:
Hej. Ni har seglat på fel sida
om kastellet precis som alla
andra båtar, men vi har inte tid
att ta alla så vi tog er. Vi har ett

ARJE

Det var ett 20-tal båtar som
deltog i årets esquader. Kompot
ten var blandad, stort, litet, rött
och blått, tidigt och sent.
Alla var där utom några som
inte var där. Styret hade två
båtar, b-sång hade en och en hel
del andra var också med. Om
esquaderstaben såg obekant ut
berodde det på att det var en ny
stab som inte var den gamla
staben från året innan. Under
tecknad seglade, som alltid med
mina vänner B-idrott. Vi hade
inte haft så lång tid på oss att

12

Bordade!

fartyg vid hamnen och de har
filmat er, erkänner ni att ni har
åkt här? Då så, då kommer det
hem ett inbetalningskort på 800
kronor om ett par veckor. Ha en
trevlig dag.
Visst var det snöpligt, men vi
hade den bästa historien första
kvällen när vi anslöt till resten av
esquadern, nästan lika bra som
den båts som blivit rammad av
en segelbåt med ett stort jack i
sidan som följd.

Mutat vädergudarna?

Veckan fick en tråkig början,
men desto bättre väder. Sällan
har en esquader sett så mycket
sol under en och samma vecka
då staben gjort ett bra jobb och
bokat i förväg. I sedvanligt lugnt
men med omväxlande blött
maner avklarades sillis, lekis och
grillis. Det var till och med så
lugnt att båten ibland inte hade
avsikt att föra sig i de svaga
vindarna. Under en sådan dag
med mycket sol bestämde sig en
av besättningsmännen på våran
båt, jag vill inte nämna några
namn, men vi kan kalla honom
för Anders, för att bada. Vi
gjorde 1,6 knop vill jag minnas
och en tamp fästes i aktern.
Med ett ödestiget långt hopp
från fören mötte Anders det
svalkande vattnet. När sedan
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ytan återsågs stod det klart att
Anders kurs inte ens med hjälp
skulle konvergera mot tampens.
Det var bara att vända. Allt gick
som tur var bra, ingen gick vilse
eller så vid det tillfället.

Vilse!

På kvällen var det esquaderme
lodifestival. Den vanns av båten
Tompa som med sin låt Vilse tog
hem en delad förstaplats tillsam
mans med KJ som producerat en
halv miljard olika tävlingsbi
drag. Vilse baserade sig på den
tragiska händelse när en av
besättningsmännen på Tompa
gick vilse under 6 timmar När
han skulle bada. Vilse, det är
inge kul med det. Som tur är
kom ingen till skada, besätt
ningsmannen var dock inte med
och framförde tävlingsbidraget.
Natten började bra och slutade
blött. Samme besättningsman
som badade tidigare skulle bril
jera med sin damm-vattensäkra
Ericsson. I fyllan och mörkret
föll den i vattnet bakom båten.
Vad "sur" den blev! Att Ericsson
R310 inte tål att ligga i Östersjön
över natten med laddnings
luckan öppen, det är numera
empiriskt bevisat. Inte ens solens
torkande strålar kunde ändra på
den saken.

Dokusåpa?

På torsdagen var Anders
tvungen att lämna resten av b
idrottbåtsbesättningen. När vi
släppte av honom såg han
ovanligt klurig ut efter att själv
spenderat en tid
i kajutan.
När vi senare
skulle äta lunch
hittade vi inte
osthyveln och
norrlandsan
ders snus var
borta, tillsam
mans med solkrämen och ett par
andra saker. Anders prat om hur
deltagarna i tv5' s Big Brother
alltid tog med sig viktiga saker
ur huset när de åkte ut fick
plötsligt en innebörd. Vid tele-

fonförhör visade det sedan att
varken fågel, fisk eller mittemel
lan dög. De försvunna sakerna
fanns i sjön. Osthyveln hittades
dock senare bland underklä
derna (de var rena).

Het styrelse

På kvällen när Anders inte
längre var med oss och spexade
tog styrelsebåten vid och satte
eld på sin båt.
Styrelsen ställde upp med två
båtar. Den ena styrelsebåten var
het, så het att den fattade eld två
gånger. Det var ett spritkök som
inte fungerade som det skulle.
Första gången började det bara
brinna lite så elden kunde
släckas med hjälp av kvävning,
men andra gången övertändes
köket och den medhavda eld
släckaren kom till användning.
Festutbildningen räddar liv!
T änk på det!

Kappsegling

Dagen efter var det kappsegling.
Starten gick besvärande nära
slutsignalen på Sverige-Nigeria
matchen. Men till slut kom vi
iväg och för tidigt dessutom, så
det var bara att vända och börja
om. "Tompa" hade samma start
tid, men de väntade inte, de for
iväg som ett skott. Faktum var
att de var först över mållinjen,
men i sin iver tog de en genväg
som senare visade sig bli ödesti
gen då de diskvalificerades. De
var dock en fröjd för ögat då de
bara körde rakt fram genom

sundet där ALLA andra krys
sade. Men vilka var det som
vann kappseglingen egentligen.
Det var inte Elabvraken, men jag
tvivlar på att någon kommer
ihåg vilken båt som vann, annat
än att det var de som gick riktigt
hårt på grund nere vid fyren.

Slutfest

Sedan var det dags att runda av
veckan. Vi hade lite problem
med en sten i hamnen då vattnet
var ovanligt lågt i Östersjön,
men till slut fick även vi ha
slutfest.
Slutfesten blev riktigt bra,
trots svikande sponsring. Staben
skall ha en stor eloge för att de
löste allt så bra. Vad kan sägas
om festen? Staben åkte i vattnet,
det dracks en hel del och ni som
gick och lade er den natten
missade den fantastiska solupp
gången. Esquadern är inte bara
fest för mig. Det är en chans att
komma ut och se ett par av de
vackraste platserna vi har i
Sverige. Att kunna göra det med
alla er mina vänner på elektro
sektionen är ett enormt privile
gium. Dessa var tankarna som
vandrade genom mitt huvud
morgonen efter slutfesten när
himlen gick från sovande lila till
brinnande orange då solen
gjorde entre för ännu en dag av
segling där havet låg stilla och
spegelblankt. Tack för årets
esquader. Jag längtar redan till
nästa.
Mikael
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Till slut

Klara,
Fä rd iga,
G a .I
o

Följande elektriker har nu passerat Gå.
Gå för att gå härifrån.
Emissionen gratulerar till examen!

I

II
.I
i

I

Tove Söderlund
Caroline Hagström
Tommy Niitula
Tommy Huhtaoja
Josep Forrol
Guillaume Bigonzi
Cathrine Maurel
Victor Sandin
Eva Jedermark
Mikael Gunnarsson
Javier Perez Mayos
Karin Karlsson
Emil Johansson
Pontus Svärd
Dennis Lundqvist
Fredrik Sjöqvist
Karl Gerhardsson
Zacharias El Banna
Jani Onttonen
Klas Kristiansson
David Alven
Stefan Uppgård
Temesghen Beraki
Åsa Lindtröm
Juan Cabarello Bayerri
Fillipo Tempia
Marielle Mähl
Semir Ercin
Michael Johansson
Joakim Quensel
Robert Thrhuus
Saman Ahmedi
Daniel Malmkvist
Fadi Iskander
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Håkan Ask
Hamid Reza Sharif
Maricio Andres Aracena Kovacevic
Torbjörn Holmer
Peter Nysten
Wenngren Tomas
Carlson Anders
Dahlstrand Martin
Per Viberg
Stefan Kinnestrand
Wilhelm Jakobsson
Erik Ek
Linda Ehn
Stina Sandebrg
Petter Flodström
Jörgen Rickan
Carl-Johan Silfwerbrand
Per Hallin
Anders Nordqvist
Fabienne Chataignere
Johan Jansson
Amanda Yushu Zhao
Walter Schyberger
Lars Rådvall
Daniel Lehnberg
Calle Gustavsson
Andreas Kämpe
Peter Siden
Reza Fahrang Haeri
Mats Sandberg
Jonas Olsson
Peter Takacs
Björn Beckius
Alexander Piatidis

Under sommarmånaderna söker
många kolonilevande arter
skydd i klippskrevor nära havet.
Till dessa hör sillgrizzlyn, som liv
när sig uteslutande på fisk.
Jonas Mohlin
Jenny Schiöld
Daniel Färnqvist
Håkan Karl Torsten Magnusson
Henrik Söderkqvist
Rickard Gunnarsson
Erland Nilsson
Dan Mehlqvist
Henrik Brodin
Robert Pedersen
Oscar Sverud
David Kassuja
Fredrik Thernelius
Roland Regamey
Babak Ayani
Anders Agner
Johan Rilegård
Ola Blom
Jenny Berglund
Fredrik Arnerup
Stefan Lindvall
Michael Roterman
Fredrik Strandberg
Iris Baldursdottir
Marcus Hugo Amos Dahlberg
Jessica Hallonquist
Stefan Einerman
Petter Fransson
Djamila Holmlund
Katrin Strandemar
Matias Rauma
Roland Standert
Bejroz Moradi
Jian Liu

