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Che stöttar Che
Det är bra att ha någon som stöttar en när det
blåser lite extra hårt, och då har vi det bra som är
tre stycken. Framförallt nu när det är så få aktiva
Emitteuser och Emitteurer.

••

A

sprängfyllt nummer ligger så gott som klart på hård·
disken. Lite ansträngning, en skvätt vånda och ett stort lass
glädje, det är ungefär vad som krävs för att göra en tidning.

Nu ETT

Vi kan verkligen stoltsera med ett att nummer 2 är ett väldigt brett
nummer. Nej, lägg ned linjalen, det är inte fysiskt bredare än tidigare
nummer, men innehållet har en rejäl bredd. Allt från bestämda åsikter,
informativa artiklar och rockreportage, till knep och knåp, serie, novell
och relationsakut. Någonting för alla hoppas vi.

Vi fick en del reaktioner på artikeln om Hallen i förra numret. En
diskussion har utbrutit i redaktionen kring vad som är sant och vad
som är påhittat när det gäller Hallen. Hannes Lind har tagit
studieuppehåll och har inte synts till på de senaste redaktionsmötena.
Förhoppningsvis kommer vi kunna följa upp med en djupare
undersökning i detta ämne i senare nummer.
Har du något du vill säga? Skriv det istället! Vi har alltid en plats över
för just dig!
Ludvig Lindström, K.J. Andersson & Oscar Blomqvist

Emitteuser

Anna Jsenberg, iseuberg
Helena Embo, eOO_her
Jenny Nyberg, e99.J11y
Katarina Samuelsson,

Emitteurer

Fredrik Amerup, e97Jar
Daniel Berggren, e99_dnb
Magnus Erixon, erixon
Sergej Gratchev, c99_sgr
Magnus Grönkv:ist, e98_mag
Anders Johansson, e99_ajo
Rasmus Kaj, kaj
Ulf Kalla, e97_uka
Johan Salw�n, snlwe11
Jon Fransson,

Innehåll
3. Che stöttar Che
4. OrdfOrd
5. vOrdfOrd
6. DEF informerar
7. Inbrott

18. Karossvård
19. I-spexet
20. Ditt livs novell
21. Bli inte förvånad...
22. Rockpub på Kåren
23. Dr. Pill svarar på frågor
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8. Peter Händel
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12. Läs och Lös

lfl_l

14. Barriärrevet
16. The Art of Fika
Att lämna in manus

Emissionen är Konglig Elektro
sektionens tidning. Den firms till
för att täcka sektionens verk
samhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning
till dess medlemmar. Som sek
tioi;,.smedlem är du välkommen
med dina bidrag i tidningen. Allt
material skall vara redaktionen
tillhanda senast på dagen för
manusstopp.
Skicka din textfil per epost till
emission@e.kth.se. Vi tar helst
inte emot texter i ordbehandlar
specifika format, såsom Micro-

soft Word, Staroffice, etc., men
om du inte lyckas exportera en
ren textfil kan vi troligen hantera
vad du har.
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. Om du
vill lämna bilder i digitalt format
går det också bra, men se till att
de är i tillräcklig upplösning och
skicka dem inte per epost.
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
välkomna. Vi förbehåller oss
rätten att ändra i insänt material.
Emissionen kan inte garantera
att inlämnat material återbördas
till ägaren. I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.

V ad håller vi på med?
och varför gör vi det inte tillsammans?
"Konglig Elektrosektionen är en sammanslutning av studerande vid
civilingenjörsutbildningen inom Elektroteknik vid Kungliga Tekniska
Högskolan"

D

MAN LÄSA i paragraf 1.1 i stadga för
Konglig Elektrosektionen. Just nu närmare
1000 studenter som har det gemensamt att de
valt att plugga just Elektroteknik på KTH. För 5 år sedan
började 284 stycken förväntansfulla som på gymnasiet
lyckats prestera ett snittbetyg på nästan 16,5. I höst
kommer vi att anta alla 120 som vi lyckats få att tro att de
kanske vill plugga här. Det var bättre förr
Trots att det inte var igår så minns jag fortfarande
första dagen med ett litet leende på läpparna. Det
började med ett upprop i Fl, mängder med människor
från programmet, kansliet och sektionen som alla
försökte övertyga oss om att just deras information var
viktigast. Sussies strålande leende kommer jag aldrig att
glömma. Mitt under ordförandens välkomsttal började
det tjuta i högtalarna, plötsligt blev det helt svart och
tjutande byttes mot någon mystisk musik. In tågade
några skumma typer iförda badrockar och solglasögon
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med en tårta. Man kunde lätt misstänka att även dessa
var e-teknologer och tårtan förpassades ganska raskt till
Herr Ordförandes ansikte.
Vad jag inte förstod då var att detta gyckel inte
utfördes av gamla e-teknologer för nya e-teknologer.
Detta gyckel utfördes av Det Konglig Skrenderi, DKS, i
samarbete med Styret.
På elektrosektionen finns nämligen två grupper av
e-teknologer, de sektionsaktiva och resten. De
sektionsaktiva uppmuntrar dock resten att bli
sektionsaktiva, men framförallt är de väldigt tacksamma
för att resten betalar sin sektionsavgift utan att
ifrågasätta, så att de sektionsaktiva har medel att roa sig
för. För övrigt bör nämnas att på senaste SektionsMötet,
med 28 sektionsaktiva närvarande, höjde vi avgiften för
våra drygt 1000 medlemmar med 20 kronor. Tack resten!
Gruppen sektionsaktiva delas sedan in i kategorier,
t.ex. Källeriet, Tolveriet, ProgramRådet, DKS, Faddrar
och Styret. Det är alla vi som ser till att tolvan är hel och
ren, att det finns möjlighet att köpa godis och kaffe i
tolvan, att det finns fester att gå på, att n0llan får en bra
start på sin tid här på Teknis. Eller vi och vi. "Vi" är inte
ett ord som man använder i det sammanhanget om man
är sektionsaktiv på Elektrosektionen. Vi används för att
benämna de som ingår i samma kategori som en själv.
Utom förstås om du är med i den kategorin som av
gammal hävd och tradition anser sig vara lite mer
speciell än alla andra, Det Konglig Skcenderi, då används
istället benämningen Konglig. Och eftersom man är
Konglig markerar man detta som sig bör med en liten
krona på första bokstaven i förnamnet, se t.ex.
inledningen till Sångboken.
Vad som försiggår i denna lilla sammanslutning är
hemligt, man vill ju inte att de övriga sektionsaktiva ska
veta något om verksamheten, det skulle ju innebära att
det som gör DKS så speciella försvinner och dessutom
motverka hela syftet med verksamheten, som rimligen
borde vara att ge n0llan en bra och rolig start på sina
studier på Teknis. "Än alla andra" förresten, jag glömde
bort 12-åringarna. Eftersom de är så hemliga att man inte
ens vet vad de heter väljer jag att kalla dem 12-åringarna,
jag hade nämligen själv en hemlig klubb när jag var i den
åldern. Och det roligaste som fanns var att berätta för
alla andra att man hade en hemlig klubb och vilken fin
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sammanhållning man hade utan att berätta att man
faktiskt inte gjorde något i sin hemliga klubb, förutom då
att berätta att man hade en hemlig klubb och vilken fin
sammanhållning man hade. 12-åringama, eller ja, många
passerade enligt personbeviset den åldern för decennier
sedan, dyker upp på n0llegasquen och likt ÖSK bär de
ett ordenstecken runt halsen. Festen som n0llan, mot
bättre vetande, tror är slutet på n0llningen och att de
äntligen ska få vara med i den gemenskap, som inte
finns, som de kallar för Elektrosektionen. Medlemmar av
Elektrosektionen blir de redan den dag de betalar sin
sektionsavgift, men med i den gemenskap som vi så
fiffigt delat in i kategorier är inte aktuellt. Eventuellt kan
de så småningom få känna en gemenskap med Tolveriet
och Källeriet, och kanske till och med redan nu få fråga
vad Styret och PR egentligen sysslar med, men bäfva

E-Osquar om du ens frågar 12-åringarna om vad eller
varför?
Och allt detta med motiveringen:
-"Så har vi alltid gjort!".
Är det verkligen rimligt att, när gruppen av nyantagna
har ändrats så radikalt på 5 år och sektionsengagemanget
rasar, göra så som "vi alltid har gjort"? Eller är det
äntligen dags att vi lämnar det här bakom oss. Är det
verkligen bra när vissa kategorier inom sektionen går
runt med inställningen att de är mycket bättre än alla
andra. Eller ska vi försöka förmedla en känsla av
gemenskap bland oss som faktiskt tillhör samma sektion
och istället samarbeta?
Det var bättre förr!

Svante Rohlin

- Ordförande men framförallt E-Osquar

Vad håller du på med?
Vice ordförande Jocke är förvirrad. Vad gör sektionen? Vad har du för
åsikter? Vad har du för åsikter om sektionen? Berätta för Jocke så
kanske han blir mindre förvirrad.

V

är en fråga som jag får
ibland. Jag brukar ha svårt att ge ett rakt svar,
och då returnerar jag frågan för att få ett hum
om vilket svar som förväntas. Oftast syftas det till vad vi
i styret gör för tillfället. Vad håller styret på med då? är
en annan bra fråga som jag får ibland. Vi som sitter i
styret tar en massa viktiga beslut som rör sektionen, t ex
ansvarar vi för sektionens ekonomi. Vi försöker att se till
att sektionen är till för alla medlemmar och att ni har
nytta av sektionen. Vad gör sektionen för dig? Vad vill
du att sektionen ska göra för de 70, numera 90, kronor
som du betalar in varje år? Vad är det du tycker är
viktigt? Det är frågor som vi brukar ställa oss. Problemet
är att vi ofta inte har någon aning om vad ni
sektionsmedlemmar vill att vi ska göra. För att vi ska
veta vad just du vill att sektionen ska göra krävs att du
berättar det för oss. Det går bra att du talar med oss
personligen, men vi är ibland lite upptagna och har inte
alltid tid att stå och prata, så ett annat bra sätt är att
skicka mail. Tveka inte att ställa frågor, vi har koll på det
mesta. Information om sektionen kan man annars
ganska lätt få via sektionens hemsida, men ibland är det
svårt att veta vad man ska söka efter, så då är det bara
att prata med oss. Vilka är vi då? Tja, har man inte årets
tidigare nummer av emissionen tillgänglig så är det bara
att titta på nätet (denna outgrundliga källa till
information). Ett annat forum för att få fram vad du
tycker är att gå på sektionsmöte och göra din röst hörd.
Dock behöver du inte ha något att säga för att gå på
sektionsmöte, utan du kan gå dit för att bara lyssna på
vad som händer på sektionen som berör just dig. Om
man inte bryr sig då? Jag tror att alla bryr sig om att
D HÅLLER DU PÅ MED?

deras utbildning och tid på skolan ska vara så bra som
möjligt. Sedan kan jag förstå att inte alla har tid och vilja
att engagera sig och ta initiativ, men det är inte samma
sak som att inte ta ansvar för sin tid här på KTH.

/Jocke
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Christina Gisslander Vikström
Kansli DEF
KTH
100 44 Stockholm

Examinerade
teknologer

Här kommer listan över de som
examinerats se dan för re numre t.
Grattis!
- So rush Sedigh
1

- Johansso n Mats

- CedwaJl Paul
- Von Tiedemann Miriam
- Linden Johan
- Hansson Fred rik
- Norden berg Mikael
- Hommik Toomas
- Sjölin Peter

Funderingar kring exam

ensarbete?

Informationsträff f"
or E-teknologer i D2
den 27/4 kl 16.15
Välkomm en!

SVLAnn l't Ak
� • esson och
Studierektor Fredrik

- Ava tare Karin
- Bökelund Björn
- Nordkvist Lars
- Frendh Eva
- Jirhede Fr edrik
- Bylund Johan
- Janek Sara
- Söderberg Johan
- Renefeld t Henrik

i Matematik 1
Repitionskurseretst
eori & statistik
och Sannolikh
g es i
nskurser a tt
I juni kommer repitio
nolikhe tsteori och
San
Matematik l 58115 och i
och anmäl dig på på
statistik 581501. Läs mer
w:ww.math.kth.se

- W esterlund Gustaf
- Lun garo Pietrn
- Jalden Niklas
- Du Rietz Diana
- Yeo Julie Li Choo
- Öhlin David
- Lithammer Niklas
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Inbrott i Tolvan!

I

Elektrien är ingen säker plats. Elektros sektionslokal Tolvan har blivit
forcerad av personer med extremt smutsigt mjöl i påsen!

ö RJ AN Av februari var det någon usling som bröt sig
in i tolvan. Ytterdörren forcerades varpå han/hon/
de I det antagligen stegade sig rakt till kopiator
rummet1, bröt upp samtliga lådor i källeriskåpet, tog alla
pengar som hittades samt ett gäng med nycklar. Även
FoF-skåpets lås bröts upp, men då det inte hittades några
pengar inne i skåpet fick det i övrigt vara orört.
Personen/personerna lämnade lokalen i övrigt orörd.
Det var tydligt att källeriskåpet var målet för inbrottet.
Ganska exakt en månad senare, i bötjan av mars, var
det dags igen. Dörren forcerades på exakt samma sätt
som tidigare, men den här gången var det funqtionärs
rummet2 som var målet. Även den dörren forcerades och
väl därinne bröts ett arkivskåp upp. P.g.a. olyckliga
omständigheter låg det tillfälligtvis en hel del pengar i
det skåpet. Tjuven/ tjuvarna kom därför över en rejäl
summa pengar. Även denna gång stals ett antal nycklar
som de olika organen på sektionen använde i sin
verksamhet. Dessutom bröts källeriskåpet och FoF-skåpet
upp igen, samt alla låsta lådor i köket. Dock fanns det
inga pengar där och innehållet lämnades orört.
Det som är tråkigt är att tjuvarna så målmedvetet gått
till de ställen där det har funnits pengar. Om det beror
på turliga gissningar eller om de redan innan hade
vetskap om lokalens utformning och funktion kan man
bara spekulera i. Klart är dock att pengarna som
försvann, samt pengarna som måste användas till att
byta lås och/ eller skaffa fram nya nycklar kunde
användas bättre.
Om du har hört eller sett något, tveka inte att berätta
det för oss i styret så kan vi vidarebefordra det till
polisen. Om du ser något misstänkt ska du ringa KTH:s
larmnummer3. Väktarna är medvetna om att vi har haft
inbrott här, men tyvärr har de inte sett något under
något av inbrotten. De lyckades till och med att missa att
dörren var uppbruten. Att kräva att de ska ha koll på allt
är nog att begära för mycket då KTH är stort.
Vad kan man då göra åt det? Ytterdörren går tyvärr
inte att göra något åt, då det är Akademiska Hus som har
hand om lokalen har de även hand om den. Kamera
övervakning kommer att sättas upp i funqtionärsrummet,
och ett säkrare skåp kommer att införskaffas. Framför
allt kommer pengahanteringen att förändras radikalt så
att nästa gång det blir inbrott kommer det förhoppningsvis
endast att finnas ett fåtal kontanter att stjäla. För det
kommer att bli en nästa gång, det verkar vara
oundvikligt.

Saker man kunde ha gjort för pengarna som försvann:
• Renoverat hela tolvan
• Haft gratis flipper i nåt år.
• Låtit samtliga nyantagna gå gratis på festerna under
mottagningen i höst.
• Köpt nytt biljardbord
• Haft gratis kleggbollar i ett par år.
• Köpt nya soffor till tolvan.
• Totalrenoverat elektrobussen eller varit på god väg till
en ny.
• Hyrt in en städerska till tolvan som städar en gång i
veckan.

• Ställt till med ett dunderkalas för alla på sektionen.

osv osv...
Fotnötter:
1: Rummet där det bl a är en massa galgar
2: Rummet innanför vita dörren som tvetydigt är märkt
'Hotell Diplomat'
3: 08-7907700

Jocke
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Emissionen möter
Peter Händel

L

Peter Händel är elektros nye programansvarig sedan januari 2003. Han
undervisar i S3s båda kurser, Signalteori och Estimeringsteori.
Emissionen beslutade att ta reda på vem vår nye programansvarig
egentligen är.

M Ö T : R Peter Hän�el på hans arbetsrum i Q-huset,
.
en vanmg ovanfor STEX. I arbetsrummet är
stök/ ordnings-faktorn på en mänsklig nivå.
ppers- och bokhögar trängs med mer organiserade
pärmar. Mittemot arbetsbordet finns en whiteboard-tavla
som är fullklottrad med olika formler. Vi sätter oss ner
och börjar intervjun.
AG

Lång omväg till KTH

Du är programansvarig på elektro men vilken
utbildning gick du själv?
Jag läste fysik med elektro-inrikting i Uppsala. Examen
tog jag 1987.
Vad gjorde du sen?
Först jobbade jag vid The-Svedberg laboratoriet. Där
arbetade jag med en partikelring kallad "Celsius". 1993
doktorerade jag i reglerteknik vid Uppsala Universitet.
Efter det började jag jobba på Ericsson. Där var jag med
och utvecklade buller-redusering till Ericssons
mobiltelefoner. 1997 började jag som vikarierande
53; institution som blivit en institution
univeristetslektor på 53 och fick sedan fast tjänst 1998.
Många föreläsare har favoritbevis eller älsklingsformel. på elektro
Hur arbetar ni med pedagogik på 53?
Har du någon sådan?
Alla
som undervisar erbjuds KTHs kurser i pedagogik.
Nej, någon sådan böjelse har jag inte.
Vår
tanke
är att om studenterna inte tycker att kurserna
Har du någon favoritkonstant? Pi kanske?
är bra så kommer inte studenterna välja
Nej, jag har nog varit på KTH för kort tid.
våra
kurser heller. Ekonomiskt går vi
Forskar du också när du är
"någon
sådan
böjelse
back
på
undervisningen, därför är det
universitetslektor?
viktigt
att
kurserna blir bra så vi får
har
jag
inte"
Ja. Hälften av tiden är undervisning och
många
studenter.
Vi får betalt för varje
hälften är forskning. Just nu har jag fyra
student som läser en kurs hos oss.
stycken doktorander som jag är handledare åt.
Hur upplevde du din egen studietid? Vad är skillnaden Finns det något hemligt knep för att klara S3s kurser?
Nej, inte direkt. Det är viktigt att matematikkunskaperna
mellan att vara student nu och då?
Idag är det mer valfrihet. När jag läste bestod hela från tidigare kurser är goda. Har man hängt med i
grundutbildningen av fasta kurser. Det fanns bara fyra tidigare matematikkurser så är det enda som krävs att
inriktiningar och deras kurser var bestämda i förväg. man tar seriöst på kurserna.

Idag är utbildningen mer storskalig också, även om
elektroprogramet är mindre nu än det var förr. När jag
läste var jag tvungen att anstränga mig och lägga ner
mycket tid. Utbildningen hade höga krav och så hoppas
jag det är idag också.
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Elektros nye programansvarig

Du är programansvarig på elektro. Vad innebär det?
Jag ansvarar för att programmet fungerar och att
kurserna som ni läser är relevanta. Det gör jag

Vadå S3?

53 står för Signaler, Sensorer och System. Det är en
institution som håller kurser i ämnen som:
Signaler och system Il, Reglerteknik, Mätteknik,
Ljudperception, Antennteori, Radionät,
Talsignalbehandling. Varav de tre första är kurser
i basblocket. Väljer man t.ex. systeminriktining
kommer många av kurserna att gå här.

tillsammans med elektros studierektor, Fredrik
Lundevall, och elektros studievägledare, Anneli
Åkesson, med flera.
Hur känner du för elektro? Har du lärt känna elektro?
Jag känner elektro bättre och bättre. Jag har möten med
ESN(ElektrosStudieNämnd) och elektros styrelse
regelbundet.
Har du varit på något arrangemang på elektro?
Jag har bland annat varit med på Bogesund m1der
mottagningen och så ska jag gå på vårbalen hade jag
tänkt. Så är jag med och delar ut diplom till examinerade
elektroteknologer i Stadshuset tillsammans med rektorn.
Det känns viktigt att vara med på olika arrangemang.
Finns det något som du vill förändra med
elektroprogrammet?
Inga stora, plötsliga förändringar. Nu ska vi utvärdera
det nya, periodlösa, kurssystemet i årskurs ett. Sedan vill
jag att datormiljön ska bli bättre. Till nästa år kommer
Nada ge en introduktionskurs i datormiljön för ettan.
Sedan har elektroprogrammet bekostat installationen av
trådlöst internet i 12:an. Tanken är att om man har en
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Maj SM
6 maj

Styret
••

•

Oscar Blomqvist

Anonymt brev till Emissionen

Den 6 maj är det dags för Maj SM. Då gäller det att
dyka upp i tolvan kl 17.17 om man vill vara med
och bestämma om sektionsavgift och liknande.
Dessutom ska vi välja "sektionens kamrat" med
flera.

---·--••

bärbar dator så ska man ha nytta av den på KTH.
Förhoppningsvis så kommer man i framtiden inte
behöva gå till datorsalarna för göra enklare saker som att
läsa mail. Kanske kommer det finnas datorer utanför
STEX. Samtidigt måste datorsalarna bli billigare, de
kostar för mycket nu.
Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar
intervjun?
Att vi, studievägledaren, studierektor och jag, finns till
för er och att ni gärna får komma och prata med oss.
Emissionen tackar Peter Händel för att han tog sig tid
för att intervjuas och vi önskar honom lycka till i hans
arbete.

-u ,._......._.........__
,._.,,w
_
_____,____

27 mars inkom följande anonyma brev till Emissionen.
I morse blev jag både arg och ledsen när jag besökte
tolvan före föreläsningen. Där såg det rent ut sagt för
jävligt ut. Jag har gått på elektro ett tag och nog har
tolvan ibland varit ostädad men så illa som idag tror jag
aldrig det har varit. Hur kan man använda vårat biljard
bord till matbord och grisa ner så till den grad förstår jag
inte, tomburkar, skitig disk, matrester m.m. Detta biljard
bord som tolveriet slitit för, givit sitt blod för (se tidigare
nr. av Emissionen) och som är en omtyckt del av tolvan.
Att sopsäckarna ibland blir lite fulla, sånt händer, alla vet
väl inte var sopprummet ligger (Osquars backe 2, t.ex.).
Så allt jag vill säga är att jag är trött på svinstian: STÄDA
OCH DISKA EFTER DIG!!! Dessutom ett stort tack till
tolv:eriet, det är ett ibland tråkigt jobb an hålla efter
tolvan, jag vet.
A,;g E-Osqulda!
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Ursäkta röran vi bygger om
I eviga tider har byggnationerna på KTH pågått. Nu påstår Akademiska
Hus att ombyggnaden av Campus Valhallavägen snart är klar.

A

har de senaste åren arbetat med lerpölar och dundrande lastbilar är ett minne blott. Efter
ett projekt kallat "Levande Campus". Det att försvarshögskolan är färdigbyggd sommaren 2005,
började i maj 2002 med att Sing Sing började ska Campus Valhallavägen ha fått ett rejält ansiktslyft.
renoveras. Sedan dess har ett antal projekt genomförts.
Oscar Blomqvist
Nu är det nästan bara ett år tills alla sprängningar,
ADE M I S KA HU S

Ett levande campus

Sing Sing
Byggstart: Mars 2002
Klart: JA
Operahögskolan
Byggstart: Maj 2002
Klart: JA
Cykel-/Gångbro
Byggstart: Hösten 2002
Klart: JA
KTH L-huset
Byggstart: Oktober 2002
Klart: JA
KTH Nada
Byggstart: November 2002
Klart: JA
KTH Kemikvarteret
Byggstart:Januari 2003
Klart: September 2004
Teknikringen
Byggstart: November 2002
Klart: Juni 2003
Cykelstationer
Byggstart: 2003
Klart: 2005
Röda Korset
Byggstart: Sommar 2003
Klart: 2004
Försvarshögskolan
Byggstart: Hösten 2003
Klart: Sommaren 2005
KTH-hallen
Byggstart: 2004
Klart: 2004/2005
Forskarbostäder
Byggstart: Hösten 2004
Klart:

10
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Exempel 2.4, Hyror på KTH
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Bibliotek
Lokaltyp: Bibliotek
Byggår: 2002
Yta (LOA): 10 000 kvm
Hyra per kvm: 2 127 kr
Övrigt: Avser varmhyra exklusive el
Lösning: 10.000 * 2.127 = 21.270.000
Shitt, pomfritt...

Historia

Huvudbyggnaderna på Campus Valahallavägen stod
klara 1917 och dess arkitekt var Erik Lallerstedt. Förutom
KTHs pampiga och tillika kulturminnesmärkta byggnader
här på Valhallavägen så finns lokaler i Kista, Haninge och
Södertälje. Dessa har en total yta på ca 250 000 kvm.

Akademiska Hus
De flesta av KTHs lokaler ägs av
Akademiska Hus. Det är Sveriges
största fastighetsbolag och ägs i sin
tur av staten.
Akademiska Hus har en marknads
andel på 80% på universitetsorterna
och ca 40% på övriga högskoleorter.
Vinsten var 502 miljoner kronor efter
skatt år 2003. Året innan var
resultatet 495 miljoner kronor. Staten
lägger vantarna på 50 procent av
vinsten efter skatt. Resterande 50
procent återinvesteras i verk
samheten.
Institutioner klagar över för höga
hyror, Akademiska Hus försvara sig
med att de håller marknadsmässiga
priser. Frågan är vad vinsten ligger i •
att staten ger skolan pengar som
staten sedan får tillbaka från
Akademiska Hus.
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Läs & Lös
Var med i Emissionens roliga tävling. Lös Gunnars problem och vinn
grymt snygga epsilon-underkläder.

Väg till himlen

Föreställ dig att du just har dött och står vid
ett vägskäl. Den ena vägen leder till himlen,
den andra leder till helvetet. I varje riktning
står det en pojke. Båda pojkarna ser exakt
likadana ut. Problemet är det att ena pojken
ljuger alltid, ena talar alltid sanning. Du får
ställa en fråga till en av pojkarna, bara en
fråga, vilken ska du ställa för att få rätt svar så
att du kommer till himlen?

Gunnars problem

Ett 1 m långt snöre ligger först helt rakt på
golvet. Därefter tar någon upp det, slår en
knut på det och lägger tillbaks snöret på
golvet igen utan att låta det vara rakt. Dock
ligger ingen del av snöret till vänster om den
tidigare vänstra ändpunkten eller till höger
om den tidigare högra ändpunkten. Snöret är
fortfarande helt. Visa att någon punkt på
snöret ligger på samma punkt i sidled som
tidigare.

Tid mätning

Du har två olika timglas. I det ena rinner
sanden igenom på 5 minuter och det andra
tar 8 minuter. Hur ska du göra för att mäta
upp 12 minuter?

Pool

I en trädgård finns det en kvadratisk pool, ett
träd sitter vid varje hörn. Du vill fördubbla
poolens area men träden sitter i vägen, hur
skall du göra om du inte får ta bort träden
eller ändra på simbassängens kvadratiska
form?

Vilka priser!
Klart att du ska vara med i Emissionens
tävling. Bland de som löser "Gunnars
problem" lottas en vinnare ut. I vinstpotten
finns epsilon-underkläder, epsilon-handduk
och Emissionen-kylskåpsmagnet.
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Elektriker & fysiker

Femton elektriker och femton fysiker seglar över havet i en båt. Ute
till havs möts de av en storm och skepparen börjar tvivla på att de
kommer att klara sig. Han är tvungen att kasta hälften av
passagerarna över bord. Han ställer alla trettio passagerare i en ring
och börjar räkna från en bestämd person. Var nionde person han
kommer fram till kastas omedelbart överbord. Vilken ordning ska
passagerarna stå i för att det bara ska vara elektriker kvar i slutet?

Domino

Består i att ersätta de
tomma brickorna med
brickorna från en mindre
dominouppsättning med
O till 3 prickar på varje
fält (alltså med brickorna
o-o, 0-1, 0-2, o�3, 1-1, 1-2,
1-3, 2-2, 2-3, 3-3) så att
antalet prickar längs var
och en av de · åtta
sidorna är samma. Det
är inte nödvändigt att följa den dominoregel som säger att två
intilliggande brickor måste ha samma antal prickar på de
angränsande fälten.
Lösningar finns på sidan 21!
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Var med i vår rittävlning. Dra linjer på ett godtyckligt sätt mellan prickarna. Klipp ut din bild och lägg den i
Emissionens nya "brevlåda". Den finns vid Emissionens anslagstavla i Tolvan. Bästa bidraget belönas genom
publicering i nästa nummer.

-

mmw ,._........

Lösningar till förra numrets knep & knåp

j

1

Gunnars problem
a) Det var 12 personer som hade 1 1 st möjliga
handskakningsantal: 0,1, ... ,10. (Ingen skakade ju hand
med sig själv eller sin partner). Enligt brevlådeprincipen
(12 brev i 1 1 lådor medför att någon läda får minst två
brev) måste minst två personer ha samma antal
handskakningar.
b) Vi kallar de 12 gästerna för 10:an,9:an, ... ,0:an och F
(frågaren). 10-6-gänget har totalt 40 handskakningspoäng
(10+9+8+7+6=40). För att få ihop dom måste minst en
handskakare i varje handskakning . ha varit en ur det
gänget. De kan nämligen få högst 20 p av varandra (om
alla 5 skakar hand med varandra, får de 5*4=20p). De
kan högst få 5+4+3+2+1=15p från 5-0-gänget, om alla ur
det gänget bara skakat hand med 10-6-folk. Och F måste
då ha skakat hand med alla ur 10-6-gänget för att de ska
få de resterande 5 poängen (20+15+5=40). Men F kan
inte ha skakat hand med någon ur 5-0-gänget för då
skulle 10-6:arna ha fått mindre än lOp därifrån. Så F
skakade hand 5 gånger. (Man kan också visa att 10:an
och O:an var partners, liksom 9:an och 1:an, 8:an och
2:an, 7:an och 3:an , 6:an och 4:an samt 5:an och F.)
Evationslösning
Rätt svar är 826359+431354=10576Bl. Räkningen sker i
basen 12, där B är siffra/tal/symbol nummer 11. Det
finns lösningar även med högre baser. Vi räknar inte

basen noll som ett riktigt svar.
Rebus
NIOOS; 100 kan läsas som ett
hundra. Svaret blir då "en hundras".
Trigonometriskt problem
Svar: 25/5
Kretsproblem
För fullständig lösning, besök:
http://www.s3.kth.se/cgi-bin/signal/
sigsys/downloads_2E1313.cgi
Tändsticksproblem
Förutom det två lösningarna som
visas i bilden så kan man också
lösa det genom att göra en
pyramid. Pyramiden har fyra
tändstickor i basen och de fyra
övriga reser sig sedan från varje hörn upp i rummet och
möts.

Vinnare av epsilon-underkläder
- Anders Selhammer
- Johan Classon
- Joakim Lövkvist
- Melissa Naghibian
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V

V A R S E X P E R S O N E R , kände varandra som
skulle med på resan, jag, Iris, Iris kompis Jenny
från Tyskland samt Justin från Australien, Kalle,
kompis till mig som var nere och hälsade på och till sist
Nya Zeeländaren Rob, kompis till Justin. Båten vi skulle
ut med heter Broomstick och är en "gammal" avdankad
kappseglingsbåt av modell Maxi som mäter hela 75 fot.
Båten kan ta upp till 19 resande plus en besättning om
4-5 personer. Båten är lätt modifierad för att klara av
charter med dykinriktning.
Den del av Barriärrevet, Whitsundays, som vi skulle
besöka ligger i södra delen av Queensland och för att
komma dit flög vi till en liten flygplats som heter
Proserpine via Brisbane. När vi flög upp var det lite
småkallt och hade regnat en del i Sydney, så vi var lite
oförberedda på den hetta som mötte oss. Det var som att
stiga rakt in i en bakugn. Själva flygterminalen var inte
särskilt stor, för att inte säga väldigt liten. Från
Proserpine var det en cirka 45 minuters resa med taxi till
Airlie Beach där vi skulle bo över natten.
Vi checkade in hos företaget som ordnar den segling vi
skulle ut på och vi fick information om lite elaka djur, s k
stingers, små maneter som är riktigt giftiga. Det var
tydligen innesäsong för dessa och alla som skulle ut på
revet och deltaga i några som helst vattenaktiviteter
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råddes att hyra en stinger suit. En stinger suit är en
helkroppsstrumpa i lycra som troligen skulle passa bäst i
någon dålig sci-fi-rulle från 60-talet. Nåväl, vi hyrde
dessa för att vara på den säkra sidan. Vore ju onödigt att
bli medvetslös med andningnöd och/ eller hjärtstillestånd
bara för att man inte ville betala 80 kronor för tre dagar.
Så kom äntligen lördagen då vi skulle ge oss av. Fyra
av oss var på plats medan Justin och Rob ännu var på
ingång. Det visade sig att vi skulle bli 10 personer på
båten plus besättningen om fem personer. Förutom oss
sex så var det, Berdette från Irland, James och Gayle från
England, Cameron från Skotland samt besättningen som
bestod av: kapten Kirk, dykare Rick, däckare Dan,
däckare/ dykare Sarah samt däckare/matansvarig Jay.
Efter en del information och vätskeinköp så kom så
Justin och Rob intrillande. Vi embarkerade Broomstick
och fick lämna våra skor i en stor säck. Efter en del
genomgång ombord av stuvningssäkerhet, hur man
använder toaletten, säkerhet i allmänhet, hur man
använder toaletten, kort om båten, hur man använder
toaletten, hur det går till då vi äter, hur man använder
toaletten . . . Det var verkligen viktigt det här med
toaletten och det visade sig att Jay, som höll i
informationen, var den som var ansvarig för att rensa om
det blev stopp. Tydligen hade de haft tidigare gäster som
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trots information och lappar hade gjort allt som man inte
ska göra. Så om någon skulle väcka mig mitt i natten och
fråga något om toaletten på Broornstick, så skulle jag r'ak
i ryggen redogöra för de steg som involverade i hur man
nyttjar densamma.
Så äntligen bar det av och seglens hissades. Hurra! I
strålandes sol och med god vind bar det av. Vi fick
information att vi skulle ge oss av ut mot ett av de yttre
reven, Bait Reef. Jay berättade en del om öarna runt
omkring som vi passerade, ibland korrigerad av någon
annan i besättningen. Det var ganska mörkt när vi korn
fram till Bait Reef och nu var det till att hitta "ingången"
till den cirkel av rev som bygger upp Bait Reef. Efter ett
tag så hade vi tagit oss in och ankrade upp inne i Bait
Reef och middagen dukades upp. Alla var rejält
hungriga även om vi hade fått i oss en del snacks och
småplock på utvägen. Resterna från middagen användes
till kvällsunderhållningen, eller "TV", som det kallades
på båten. Det bestod i att maten skickades i bak vid
båten och mängder av 60 cm stora fiskar hade party.
Travelly, tror jag att de kallades. Snabba som bara attan
och de visste att när båtar fanns i närheten så vankades
det mat.
Efter att ha vaggats till sömns av vågornas skvalpande
och vindens sjungande i masten vakande man upp
fräsch ... ja i alla fall, man vaknade upp och frukosten
åkte fram. Solen tittade ner på oss från en nästan molnfri
himmel. Frukosten avslutades och de som skulle ut dyka
gjorde sig redo för sitt och vi snorklare gjorde oss redo
för vårt. Sedan bar det av och plums i vattnet. Plötsligt
var allt där. Allt det man sett på TV, fiskar, färger,
koraller allt bara öppnade sig för en, som om man dykt
in i TV:n. Det var nästan så man slutade att andas
genom snorkeln. Iklädda våra käcka stinger suits och
med färglada cyklop, snorklar och fenor plaskade vi
omkring i det otroligt klara vattnet, som även här vid de
yttre reven höll en temperatur av 29 grader. Fatta, 29
grader! Snacka om ljummet. Denna temperatur och allt
det fantastiska som vi såg gjorde att man knappast
märkte av hur tiden gick. Huden däremot kunde tala om
genom sin skrynklighet att vi varit länge i vattnet. Så,
upp ur denna underbara undervattensvärld och lunchen
dukades fram.
Efter lunchen såsades det en del och sedan var det
dags att flytta Broornstick en liten bit för att få tillgång
till en annan del av revet, som kallas Labyrinten.
Lågvattnet var på väg och en del rev skymtade ovanför
vattenytan. Efter en stunds snorklande omkring vid
Labyrinten fick vi så syn på vår första havsköldpadda.
Den mätte c:a 30 cm snett över skalet och var en riktig
skönhet. Det märktes att vi befann oss i deras element.
Det fanns inte en chans att man kunde simma ikapp den
när den väl bestämt sig för att du kommit för nära. Efter
ett tag var det så dags att bege sig tillbaka till Broornstick
igen. Dykarna skulle göra sitt nattdyk här ute på Bait
Reef, vilket innebar att vi skulle stanna över natten.
Dock var man inte tillåten att snorkla nattetid på grund

av att detta var hajarnas jakttid, och simmar du på ytan
är du ett villebråd. Efter middagen bjöds det på
kvälls-TV igen. Lite mer underhållning än kvällen innan.
Dykarna gjorde sig redo för nattdyket medan vi
snorklare stod och tittade på. Vi önskade lycklig resa och
tackade för att vi fått lära känna dem, ifall de inte skulle
komma tillbaka. Tråkigt för dem så såg de inga hajar,
men revet i sin fulla och färgglada nattskrud hade
välkomnat dem, samt att de hittat en sovandes
havssköldpadda med ett skal som mätte över en meter
över skalet. Ännu en natts sömn, till vilken man
vaggades av vågorna. Vinden var under tilltagande och
det sjöng en hel del i masten.
Ännu en strålande dag mötte oss. Frukost och så gav
vi oss av inåt land. Målet för förmiddagen var Hook
Island. Frisk vind gav god fart och underhållande vågor.
Varje gång vattnet sköljde över blev man lika förvånad
att det kunde vara så varmt. Så nåddes Hook Island och
våra dykare skulle göra ett navigeringsprov medan vi
andra utforskade örevet så gott det gick med snorkel och
cyklop. För resan hade jag införskaffat ett styck engångs
undervattenskarnera, som visade sig fungera tämligen
bra. Den klarar tryck ner till 10 meter enligt specifika
tionen. Efter lunchen var det egentligen meningen att vi
skulle ge oss av till Whitheaven, men p g a tilltagande
vind och rejäla svall så blev det inte av, utan vi seglade
in mellan Hook Island och Whitsundays Island. Dock
var resan dit tämligen rolig med några rejäla över
sköljningar. Under sista natten låg vi för ankar och vi
hoppades att kvällens underhållning skulle bjuda på
bläckfiskar. Dock såg vi bara en enda lite en. Sista natten
gungade båten oss till sömns, efter en riktigt vacker
solnedgång, i lite tuffare handlag än tidigare. Under
natten flög jag upp och fick stänga däcksluckan då
regnet fullkomligt öste ner. Tyvärr så bjöd sista dagen
inte på så mycket solsken. Det var mer spruckna skyar
med enstaka regnrnoln som svepte förbi.
Broornstick tog sig upp till Nara Inlet där vi gick iland
och gjorde en mindre skogstur. Skönt med lite fast mark
under fötterna. Efter skogsturen och lite slöande på
båten bar det så av mot hemmahamn. Tyvärr så hade vi
lite bråttom då vi skulle hinna med vårt flyg tillbaka. Vi
anlände lite sent till hamnen, packade ur så fort det bara
gick och gav oss av på en av de vådligaste taxiturer som
jag någonsin åkt, men det är en annan historia ...
Uffe, Down Under
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Vinterdvala
Hej och välkommen tillbaka till min lilla sida, I det här numret ska vi
behandla allt som hör till en service av en cross.

N

U S K A VI

UT T I L L M I T T

I garaget står
nämligen min pärla. En
Yamaha YZ 250 -93, visserligen
några år på nacken, men den går
som en skållad råtta. Har kört hela
förra sommaren, och nu är det
dags för den årliga översikten där
man går igenom allt i minsta detalj
för att kolla att allt är bra. Efter en
het och smutsig sommar, så kan
det vara skönt att veta om din lilla
ögonsten har klarat sig utan
skador och skavanker.
Att mecka med crossar kan vara
ödesdigert. Ett litet felsteg så är det
kört. Ett system måste skapas, ett
tillvägagångssätt måste stakas ut.
Mycket förberedelser krävs, du vill
ju inte stå med ett öppet motorblock
i flera dagar, bara för att du hade
glömt köpa en packning, eller
tappat ned en sprinter i motorn.
Nej, ett system behövs och er
eminente motorredaktör har såklart
ett sådant.
Jag börjar med det jobbigaste,
fälgarna. Här behövs ett sjujäkla
jävlar-amamma. All smuts som har
fastnat där är inte alltid lätt att ta
bort, men med svinto och en
gnutta tålamod kan du göra
underverk med din fälg. Sluta
arbetet med att fetta in hjulaxeln
ordentligt och smörj kedjan. Gör
likadant med framhjulet. Det finns
tyvärr ett litet krux när man ska ta bort hjulet. Kruxet
heter bromsklossar. Du måste lufta bromssystemet för att
kunna få loss hjulet, det kallas att pysa systemet. När du
väl gjort det så är det inte några som helt problem med
den biten. Kom ihåg att alltid starta din hoj lite då och då
under vintern. Hojen mår inte bra om den bara får stå,
speciellt inte 2-taktare. Så, kicka igång den, men var
försiktig att inte dra på för fullt innan den blir ordentligt
varm. Kör på lite låga varv ett tag, om den inte har varit
igång på länge.
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GARAGE.

Kolvringarna!

Jag säger bara det, fy bubblan för att
byta kolvringar! Maken till arbete får
man leta efter. Om man har en
reservdelsbutik som jag har, då har
man problem. Ena stunden får man
fel grejer, andra stunden har de inte
sakerna hemma, som förövrigt tar ca
2 dagar ( enligt dessa mycket
kompetenta försäljare ). I själva
verket tar detta betydligt mycket
längre tid än de 2 dagar som
utlovats. Så under tiden kan man
pyssla med lite annat. Jag har valt att
försöka mig på ett litet tips från
Staterna, nämligen att försöka få
fram lystern och glansen i kåporna
mha sandpapper. Med dessa och en
god portion tålamod, kan man få en
sliten bakstänka att se ut som ny.
Börja med att försiktigt slipa med ett
fint sandpapper, för att få bort det
mesta av repor och ojämnheter.
Ta sedan våtslippapper eller nåt
som är ekvivalent, och dra över en
gång till. Avsluta med något bra
polermedel eller dylikt, autosol finns
och bör användas. Det finns också
vissa polermedel som är lämpade till
dessa ändamål. Om skärmen är
alltför bucklig, kan det passa sig att
ta fram pappas blåslampa och
försiktigt värma skärmen. Tänk på
att inte värma för mycket, för
skärmen är gjort av plast och KAN
smälta! Värm men inte grilla!
När bakstänkan ser fin ut, så forsätter jag med resten
av kåporna. Det kan vara värt att se sig om efter en liten
rea på plastkåpor. Kåpor är förslitningsvaror, så det kan
vara bra att byta dem lite då och då. Sidokåpor ligger
ungefär på 500 kr paret, kylkåpor på ca 400. Hittar ni ett
par för 200 kr, så slå till. Ni anar inte hur bra det är att ha
extra kåpor som bara ligger och väntar på att man kör
sönder de gamla. När så fredagen kommer och
studentplånboken är tom, som så många har känt, så kan
det vara ett utmärkt tillfälle att skippa utgången och sätta
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sig ner med en kall bira eller två,
för att sedan raskt gå lös med
slippapper, skruvmejsel och
hylsnycklar för att se om man
kan förbättra någonting. Var inte
alltför slö, men var inte alltför
petig, tänk på att (i mitt fall)
cykeln inte är av senaste slag, så
det gör inget att det är lite skit på
den. Det är trots allt en smutsig
sport, och du kan vara säker på att den kommer vara lika
smutsig varje gång du har varit på banan eller i skogen.
Glöm inte att gå lös med WD40 eller 5-56, efter det att ni
har tvättat av cykeln.
När ni sedan tar ut pärlan, så tänk på att det är snö ni
åker på. Om ni inte har dubbdäck, så kommer ni få
obehagliga överraskningar när ni minst anar det. Tänk er
att ni cyklar på blankis! Inget fäste, minsta lilla vinkling
av cykeln kan göra så ni tappar kontrollen och faller
pladask i det stora vita! Vinterdäck, alias dubbdäck kan
köpas av er lokala mc handlare. Tänk dock på att ni får
punga upp med betydligt mycket mer pengar än för ett
vanligt däck.
När allt detta är gjort, så kan ni med gott hjärta ta ut
er pärla i den karga tundran eller var ni nu har er cykel.

Vinterdäck i all ära, men inget
vinterdäck i världen kan rädda er
från arga grannar som raskt hoppar
ut ur snövallarna när ni kommer
rykande! Ordningsmakten är inte
heller så förtjust i såna här små
utflykter, men vad gör man inte för
sitt motorintresse och sin hoj?! Tänk
på att storebror alltid ser dig. Så här
kul kan man ha det med en nyservad

cross!
Håll till godo med denna fina bild till säsongen börjar
på riktigt. Då kommer det flera smaskiga bilder! I nästa
nummer kommer jag behandla ämnet som kanske är
viktigast: Hur man sätter på sig.. (kläder alltså).
Jag skulle vilja att ni tog er tid och skriva ned vad ni
tycker om det här avsnittet i tidningen, har ni
funderingar eller rent av lite bilder eller artiklar så tveka
inte, maila till mig på: cwakang@kth.se
Er ödmjuke tjänare och testpilot, Christian har talat!
Foto: Kåge Swedin

Christian Wakäng
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Ditt livs novell
Bakgrund: Tore Teknolog är systerson till den smått legendariska Ture
Teknolog, som numera uppnått vrakstatus och fördriver sin tid på
Elhand. Med ett släktnamn som Tores är inte yrkesvalet någon stor
fråga, och då han fick höra så mycket gott om Elektro från sin morbror,
så blev det ett självklart val även för Tore.

N

TEKNISKA
HÖGSKOLAN.
Byte till
roslagsbanan och bussar mot Vaxholm och
Norrtelje.
Tore vaknade till med ett ryck. Han slet åt sig sin väska
samtidigt som han torkade bort salivsträngen som
hängde i mungipan. Sömndrucken ramlade han av
tillsammans med två skolklasser åttaåringar, som alla
skrek för full hals att de ville
till McDonnalds. Kryssande
mellan alla småttingar lyckas
han tillslut nå rulltrappan.
Där hindrade en storvuxen
tant med många kassar hans
möjligheter att gå upp i
vänsterfilen.
'10:07', tänkte han där han
stod och stampade, 'det blir
tight att hinna till Q på det'.
Frustrerad låter han blicken
vandra, och ser att i rulltrappan
bredvid går Gunilla förbi.
Gunilla, tjejen som fyllt hans
drömmar det senaste halvåret!
Nu börjar den feta tanten
irritera honom på allvar. Han
försöker klämma sig förbi,
men hon står orörligt fast. När
de så slutligen kommit upp
återfår Tore sitt hopp, när han
ser Gunilla komma ut från
pressbyrån med en tjejtidning
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Vad ska Tore göra? Ska han:
a. Skynda sig upp till Q och föreläsningen.
b. Springa ifatt Gunilla.
c. Hänga med Malte upp på Kåren.
d. Göra något helt annat.
Skicka in ditt svar till che@e.kth.se, eller lämna det i
Emissionens brevlåda på anslagstavlan innan 27I 4. Det
alternativ som får flest röster bestämmer fortsättningen
som följer i nästa nummer!
Text: K.J. Andersson, ill: Fredrik Arnerup
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under armen. Tore försöker genskjuta henne, men möts
av ytterliggare en skolklass småbarn som hindrar hans
framfart. Väl igenom dörrarna har Gunilla redan nått
fram till rulltrappan, så Tore ökar på takten för att hinna
ikapp. Ovanför rulltrappan viftar han undan Stockholm
City utdelarna och WWF människorna, och duckade
undan SquVALp representanterna som delar ut flyers
och klubbor. Till Tores stora förvåning korsar Gunilla
vägen, och tar sikte på Osquarsbacke, istället för att
fortsätta upp mot Q.
'Jag måste skynda ikapp henne, och säga vart vi ska
vara', tänkte Tore, 'men jag borde ju gå på föreläsningen'.
Obeslutsam står han kvar, och ser sin gamla
gymnasiekompis Malte, som läser maskin nu, komma ut
från 7-eleven med en kaffekopp i handen.
'Tjenare Tore, står du här och hänger?'
'Hejsan Malte. Jo, jag ska på föreläsning i Q.'
'Äh, häng med mig och spela flipper på Kåren istället!
Det nya de har fått in är iiber-coolt! '
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Bli inte förvånad om
du inte finns med ...
Tror du att KTH vill ha folk till
alla utbildnignar? Tänk igen.

K

UT H Å R T och profilerar sig mot de snart utgångna
gymnasieungdomarna som de vill ska bli nyantagna i höst.
"Bli inte förvånad om ... " står det lite överallt. Men
förvånad, och för all del förbannad, var just vad jag blev när jag via de
trogna apostlahästarna kom mot vårt älskade KTH från Stadsbiblioteket.
För att undvika att blockera trafiken på Valhallavägen valde jag att gå
genom tunnelbaneuppgången, förbi T-snabben. I ögonvrån uppfattade
jag en mängd hängande skyltar i KTH-fönstret. Åhå, tänkte jag, alla
utbildningarna på KTH. Men döm om min förvåning när det visade
sig enbart vara tolv (12) skyltar! KTH väljer alltså att profilera sina
bästa utbildningar kan man tro. Men nejdå, det är en salig blandning:
H GÅR

Det är inte samma sak när allt
inte är med ...

Arkitektur 180 p
Civilingenjör Lärare 200 p
Datateknik 120 p
Farkostteknik 180 p
IT-affärssystem 120 p
Kemi och kemiteknik 180 p
Medieteknik 120 p
Maskinteknik 180 p
Mikroelektronik 180 p
Teknisk fysik 180 p
Tekniskt basår 40 p
Öppen ingång 180 p

•
Av KTH:s 37 utbildningar, var de verkligen de mest
representativa? Var är Datateknik? Var är Industriell
ekonomi? Var är Samhällsbyggnad? Var är Elektroteknik?!
Vem eller vad har beslutat att ge dessa tolv utbildningar
reklamplats framför de 25 andra? Betyder det att de är
mindre värda? Att KTH inte bryr sig om ifall några
ansöker eller inte till de utbildningarna? Jag hävdar
starkt att det är omoraliskt och kränkande av KTH att
favorisera vissa utbildningar framför andra. När det
gäller reklam för en specifik utbildning är det ju inte

konstigt, men är det en gruppbild, då ska banne mig alla
vara med! Hör upp, KTH:s reklamare; gör om, gör rätt!

K.J. Andersson
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Rock i Tolvan
- på Kåren
Rock i Tolvan har vuxit ur sina slitna gamla
läderbyxor, och byter upp sig till Kårens
polkagrisspandex. Ska det vara rock, så ska det vara
Rock!

R

PÅ
K Å R E N , ett klassiskt
PR-arr i ny förpackning. Då
Tolvan tidigare år varit på tok för
liten, så flyttades evenemanget till den lite
större Kåren. Fyra band stod på åtets meny;
Epic Sun, Seventh Wonder, Blanche och
Ebon Tale. Ingen den andra lik, men med
den gemensamma nämnaren rock. Kårens
Radio Nämnd sattes på att fixa ljud och ljus,
så det tog ovanligt lång tid för banden att
O C K PU B

komma igång. Men den som väntar på något
gott väntar ju som bekant aldrig för länge.
Och baren var ju öppen, fast priserna var lite
högre än man är van vid. Men det var liv i
baren ändå, även fast PR verkade ovana vid
det stora utrymmet bakom baren. Ljudet
strulade till och från under spelningarna,
men det vart bra röj ändå. Det var helt enkelt
Rock n' Roll!

K.J. Andersson
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Dr. Pill ä r Emissionens relationsdoktor,
som finns här fö r dig. Har du
bekymmer? Skicka in din frå ga till
dr_pill@e.kth.se
Hola Sen or Pill
Jag har just flyttat till Lappkä rrsberget och har svå rt a
koncentrera mig när alla snygga tyska tjejer handlar
Centraltysk husmanskost på ICA Lappis. Ord som Wenter-Brot,
Segentu te, Pö lsche och Gliihwein får mig knäsvag oc
darrande. Hur kommunicerar jag med de tyska honorna utan
att förlora mig in i deras höstgråa ögon?

Passar T.rench Coat på första dejten? (Och var får
jag tag på en?)
/Pablo

Hejsan Pablo!

/Fysik-92a

Käre Fysiker
Börja med att läsa 5 poängskursen "Tyskspråkig prosa efter
1989" på universitetet. Försök lära dig tysk cousine, och börja
själv handla samma råvaror som dina älskligar. Passa på att
fråga efter exlusiva varor när de tyska skönheterna är innom
hörhåll. Matvaror är en ypperlig inkörsport till romantiska
möten!

Visst kan det göra det! Somliga säger att kläderna
gör mannen, men det tycker inte jag. Om det inte
fanns någon man till att börja med, så hade kläderna
inget att hänga på. Angående just Trenchcoat så är
det viktigt att inte BARA ha trenchcoat. Blottare är
sällan uppskattade av det motsatta könet. Och
minns att ha byxor med långa ben, annars kan ditt
uppsåt grovt missuppfattas.
Best of luck!/Dr. Pill
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Jag älskar dig rumpan.

Lycka till! /Dr. Pill

Hejsan själv, du helt anonyme.

I

Det är inte så konstigt, och du ska inte känna
att det är något fel på dig. Rumpans runda form
har alltid haft en betydelsefull roll för såväl
människor som djur, för att skapa attraktion
mellan könen. Dock är det inte ett tecl<en på god
mental hälsa att referera till rumpan som en
person. Du måste tänka på att bakom rumpan så
finns det en människa med känslor precis som du
själv.
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Älska på! /Dr. Pill

Tja, vill inte fråga någonting speciellt egentligen men jag undrar varför det låter
mycket mer romantiskt och sensuellt att göra en kärleksförklaring på engelska än
på svenska?
/RomanticDreamLover

Herr Pill,
Mein namn ist Rapunzel. Jag bor på
Lappschärsbärrget. Jag bruukar oeft handla på
den otroeligt väelsoerterade livsmittelsboutiquen
in Lappis centrum. Där har jag träeffat en så
musig kielle. Näer han talar mitt mig så stammar
han und gör underliga laut. Huer konfronterar
man som Centraltysk hona en mellansvensk hane
på hans villkor?
Danke sehr. /Rappie

Hejsan RomantiskDrömÄ lskare
Jag anser att det till största delen beror på att vi svenskar är mycket sämre på
engelska än vi vill tro. Det låter exotiskt och spännande, samtidigt som vi förstår
det mesta. Men var försiktig, se bara på valfri superhjälte serie, ett spl'åk som kan
få "Han-man" , "Massmord", "Fladdermus-mannen" och "Tonårs muterade hjälte
sköldpaddor" att låta bra ska man fundera innan man använder. Romantikens
sanna språk är franskan. Där kan du skälla ut någon efter noter, och det låter ändå
vackert.
Bonne chance! /Dr. Pill

Hejsan Rapunzel!
Du kan gå och vänta på att han ska ta första
steget, men då väntar qu nog förgäves. I det här
landet är nämligen männen så fruktansvärt blyga
att de hellre lever i ensamt celibat än riskerar ett
nej. Så ta mod till dig, och ta det första steget. Han
kommer ta�ka dig!
Kram /Dr. Pill

