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Musikborgarråd

Men vad är Elektrosektionen för något egentligen? Till höger ser ni
ett Organisationsschema över Sektionen, med dess organ. En kort
beskrivning av dessa följer nedan.
Styrelsen - med ordföranden i spetsen leder och fördelar arbetet på
sektionen.
Ordföranden - är ytterst ansvarig för all verksamhet på sektionen.
vice Ordföranden - biståt ordföranden samt ansvarar för mottagningen
Arbetsmarknadsgruppen - söker sponsorer till sektionen. Leds av
Arbetsmarknadssekreteraren.
Kassören - är ytterst ansvarig för bokföringen av sektionens ekonomi.
Sekreteraren - skriver protokoll på sektionens möten.
Nummer 1- försvarar ettans åsikter i styrelsen.
Ambassadeur - har hand om sektionens externa relationer.
Källeriet - har hand om all försäljning i tolvan utanför baren.
Tolveriet - tar hand om tolvans interiör.
ProgramRådet - anordnar festerna för sektionens medlemmar.
Elektros StudieNämnd - ser till att vi får den utbildning vi förtjänar.
Carakarlarna - tar tillsammans med hjultomtarna hand om
elektrosektionens buss.
Emissionen - gör denna eminenta tidning.
Elogen - sätter då och då upp lustspel i elektrosektionens regi.
Elin - har hand om de idrottsliga aktiviteterna på sektionen.
Infomanen - pular med Elektros hemsida. www.e.kth.se
S -DJ - fixar schyssta beats på festerna.
QulturAttachen - ökat kultiveringsnivån bland E-teknologerna
Valberedningen - vet allt om posterna på sektionen och bereder valen till
funqtionärsposterna på sektionen.
Dessutom finns det en bunt råd och möten på sektionen, t ex
Sektionsmötet - är sektionens högsta beslutande organ, där alla som
betalar sektionsavgift ska vara på och besluta om sektionsfrågor.
ESN- möte - där studierelaterade frågor tas upp, t ex om det är en dålig
föreläsare i någon viss kurs.
Sektionsrådet - är ett diskussionsforum för cheferna inom de olika
organen. (dvs de rutor med dubbelram)
Mottagningsrådet - planerar och genomför mottagningen för de nya på
sektionen.
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Årgång 39
Utgivningsdatum

15 november
Manusstopp

Inte nu
Adress

Emissionen
THS
I 00 44 STOCKHOLM
Besöksadress

Osquars backe 12
Telefon

08 - 21 31 18
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emission@e.kth.se
http://
www.e.kth.se I org/ emission/
Tryck
Samuelson & Nordhaus
Upplaga

1000 exemplar
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Baksida

Doqumentären
av Erik

Chefemitteur

& ansvarig utgivare
Ludvig Lindström
che@e.kth.se

073-629 92 34

MedChe & oansvariga
utgivare

K.). Ander�on
che@e.kth.se
073-770 41 74
Oscar Blomqvist
che@e.kth.se
070-491 45 11

Emission
- konsten att
stråla
Nyemission efter 40 år på marknaden.

J

KOMMER allt närmare och med den det nya året. Nästa år är extra
spännande. Det är nämligen jubileum för Emissionen.
Hur många år fyller Emissionen då? Är det 5 år? Är det 10 år?
Nej! Emissionen fyller faktiskt 40 år.
Det var med andra ord 1965 som det första numret kom ut. Då hette
tidningen E-ledaren och var den första sektionstidningen på KTH. 1970
fick Emissionen sitt nuvarande namn.
Emissionen har gått in i en fyrtioårskris. Nu behövs nya unga
krafter för att Emissionen skall orka nå pensionsålder och inte
behöva förtidspensioneras.
Som medlem i redaktionen har man mycket att säga till om och
kan påverka hur tidningen ska se ut och vad den ska_innehålla.
Vi i Emissionen vill passa på att hälsa alla nyantagna välkomna.
Hoppas att ni trivs och att ni ska tycka om Emissionen.
Har du något du vill säga? Skriv det istället! Vi har alltid en plats
över för just dig!
ULEN

Ludvig Lindström, K.J. Andersson & Oscar Blomqvist

Emitteurer

Fredrik Ametup, e97.Jar
l\1,agnus Erixon, erixo11
Rasmus Kaj, knj
Ulf Kalla, e97_uka
Erik Blucher

Intervju med Gunnar Brodin

Innehåll

Svampskogen!

OrdfOrd

Att bli klar

Vice OrdfOrd

Storleken har betydelse

FoF tackar för sig
OKS tackar och
bockar

Ditt livs novell

Jul för jämnan
Brödra- och systraskap

Att lämna in manus

Emissionen är Konglig Elektrosektionens
tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning till dess
medlemmar. Som sektionsmedlem 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 ordbehandlarspecifika format,

såsom Microsoft 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.
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Välkotntnen E04!
S

Konglig Elektrosektionens ordförande har ordet

VAR DET äntligen dags att hälsa en ny kull
förväntansfulla tånologer välkomna till Konglig
Elektrosektionen. Aven om jag gjorde det redan
på uppropet den 16:e augusti så är det inte förr än nu,
efter n0llegasquen, som man kan göra det på riktigt.
Under sex veckor har vi bedrivit en mottagning för alla
er nyantagna. Sex veckor fyllda med aktiviteter och fester
som bara har haft till syfte att ge er en chans att lära
känna era framtida studiekamrater, för hur det än är så
har ni fyra och ett halvt år av intensiva studier framför er
innan ni kan titulera er Civilingenjörer.
Å

Historia och framtid

Traditionen med en mottagning, eller som det hette
under förra årtusendet, n0llning, går långt tillbaks i
tiden och om tre månader börjar planeringen med 2005
års mottagning. Men innan dess ska vi genomföra det
viktigaste momentet. Mottagningen ska utvärderas! Jag
vill härmed uppmana alla er e04:or att fylla i de
utvärderingar som ni får chansen att fylla i. Speciellt
viktigt är det att ni som inte deltog så mycket under
mottagningen berättar för oss vad ni skulle ha velat göra
istället. Antigen kan ni kontakta Jocke, 073-984 11 90
alternativt evordj@e.kth.se, eller om ni känner att ni hellre
vill prata med någon som inte tillhör sektionen så går det
alldeles utmärkt att höra av er till Kansli DEF och då i
första hand Anneli Åkesson, 08-790 63 80 eller

annelia@defkth.se.
Än en gång varmt välkomna!
Eder Ordförande Svante Rohlin

eordj@e.kth.se, 0709-851050

(Och JA, ni kan ringa dygnet runt. Det gör ju alla andra.)

Jag vill härmed uppmana alla er e04:or att fylla i de
utvärderingar som ni får chansen att fylla i.

Vill du nå ut?
Vi har ett bättre sätt!
.. . .
. .

e1111ss1onen
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Vice
Ordf Ord
Vad ska du göra nästa år? Snart
är det 2005 och det börjar bli dags
att fundera om det finns någon
rolig funqtionärspost att
kandidera till.
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BÖRJAR MÖRKRET infalla sig med allt vad det innebär. De
första tentorna har varit och sommaren, med all dess värme
och ledighet, känns långt långt borta. Julen närmar sig med
stormsteg och efter julen påbörjas ett nytt år. Ett
nytt år då de flesta funqtionärsposter på sektionen
byter innehavare. Har du funderat på vad du skulle
kunna göra för sektionen?
Sektionsengagemang är inte bara roligt och
lärande, utan det är också ett stort plus i kanten när
det i framtiden är dags att söka jobb. Dessutom är
det ett utmärkt tillfälle att träffa nya människor.
Människor som tillsammans med dig jobbar mot ett
gemensamt mål. Människor som kan bli viktiga
kontakter under ditt framtida yrkesliv.
Vad är det då man kan göra? Funqtionärsposter
finns det gott om, stora som små. Vill du vara med
och påverka dina och andras studier ska du söka till
ESN. Vill du få ledarskapserfarenhet ska du söka till
någon av chefsposterna över organen på sektionen.
Eller känner du att du bara vill vara med och hjälpa
till lite grann ska du söka till någon av de större
organen, såsom källeriet eller tolveriet.
I den här tidningen finns det ett
organisationsschema över sektionen, titta lite på det
och fundera på var du skulle kunna tänka dig att
vara i det nästa år. Mer detaljer om varje post finns
på elektrosektionens hemsida. www.e.kth.se Alla
dessa poster kommer att väljas på Dec-SM
(Sektionsmötet den 2/12).
För att söka till posterna mailar man lämpligtvis
till valberedningen, val@e.kth.se, eller lägger en
lapp i den fina blå lådan som kommer att stå
utplacerad i tolvan.
Frågan är inte vad sektionen kan göra för dig,
frågan är vad du kan göra för sektionen.
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F0F 04 tackar för sig
Mottagningen har tagit slut och det har blivit dags för oss att tacka alla
som hjälpt till att göra den till en oförglömlig start på Teknis för våra
nya kamrater.

T

FORT Och vi har haft grymt roligt
tillsammans med er. Under mottagningens gång
har det varit mycket slit men allt har rullat på
smidigare än förväntat. Dom få problem som dök upp
löste sig utan större problem. Detta tack vare våra
fantastiska faddrar! Ni har gjort ett grymt bra jobb och ni
är verkligen värda ett stort tack. Vi hoppas att alla ni som
börjat på Elektrosektionen i år har haft en riktigt bra och
rolig start på era studier. Nu är mottagningen är slut och
Fadderiet ligger på is tills nästa år, se inte det som slutet
på något utan som början på era kommande år på
Teknis. Alla faddrar finns kvar, även fast dom inte går
klädda i overall till vardags längre. Var aldrig rädd att
fråga en äldre teknolog om du undrar över något. Om
man inte frågar får man inget veta, ingen fråga är dum.
Alla äldre teknologer ser fram att få se mer utav i er i
sektionen. Det finns verkligen något för alla att
sysselsätta sig med i form av sektionsangagemang. På
december-SM tillsätts de flesta posterna inom sektionen,
tänk ut något som verkar passa just dig och kandidera!
Tack för oss!
IDEN HAR GÅTT

IFOF
Jenny Wu
Stefan Larsson
Thomas Carlefalk

F0F vill tacka:
1. Faddrarna! Vårt ansikte utåt, vårt allt!
2. Vår käre vice ordförande Jocke Löfkvist för all hjälp.
3. Kansli DEF i allmänhet och Annelie i synnerhet.
4. Magnus Grön och Rasmus Kaj för hjälpen med fotograferingen.
5. F0F-Emeritus för er hjälp.
6. Uffe och Kalle för den fantastiska n0llefilmen.
7. PR för mottagningens hejdundrande avslutning.
8. Axel Cornell för iden till fadderloggan.
9. FF0FF med Johan Svan och KJ för den trevliga parallellerna.
10. Tufvassons Transformator AB för transformatorkärnorna till n0llebrickorna.
11. Dagens industri för första hjälpen kiten.
12. DKS
13. Sektionen
14. Alla som vi har glömt här men som är värda ett tack
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Välkommen Ettan!
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Varje dag är jul

I

Vad blir årets julklapp 2004? Emissionen har HELA listan...

ULRUSCHEN

STARTAR

TIDIGARE

och tidigare för varje år.
Fortsätter trenden kommer
iulskyltningen år 2032 starta redan
den 29:e maj. Men än är vi inte där
och tur är väl det.
Även om julruschen startar tidigt i
år vill inte Emissionen hamna på
efterkälken. Därför kan vi på
redaktionen stolt, som första tidning i
norra Europa, presentera vad som
blir årets julklappar 2004. Du som
läsare behöver inte längre oroa dig
över vad du ska köpa till dina vänner,
din farmor eller till din lilla odrägliga
kusin från Tierp, här är din guide i
julrusningen.

Dino.se

Var: Valhallavägen och på webben

Vår första anhalt på vägen är Dino.se,
paradiset för den riktigt prylgalne.
Här finns alla de saker som man kan
klara sig utan eller så kan man se det
som att här finns alla de saker som
kan förgylla den tråkiga vardagen.
Vi kliver in genom dörren och får
prata med expediten Magnus. Magnus
är ganska ny i butiken så vad som
sålde mest under förra julen vet han
inte. Men på frågan om vad som blir
årets julklapp tevkar han inte. Med en
snabb handrörelse sliter han fram den
från en hylla bakom disken. När vi
ser den förstår vi: Vem vill inte ha en
Robosapien? Det är en 36 meter hög
robot som styrs av en fjärrkontroll.
Den kan dansa, promenera, greppa
och lyfta saker och demonstrera olika
självförsvarstekniker med tillhörande
kraftuttryck. Med en Robosapien blir
en vuxen som barn på nytt och ett
barn blir kung i kvarteret. Vi kanske
redan har hittat årets julklapp men
för att vara helt säkra fortsätter jakten
till nya butiker.
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Designtorget

Var: Sergels torg

Designtorget har också många häftiga
prylar. Dock kanske med lite mer stil
och inte bara för den prylgalne. Vi går
fram till disken och får prata med
expediten Kajsa. Hon säger att det
inte är helt lätt, men springer sedan
och plockar fram den mobila laddaren
för mobiltelefoner. Tanken är att man
kopplar in den och vevar som en
galning. Något för elektrotekniker,
säger hon leende. Enligt rykten så
vevar man fem minuter och kanske
får en minut samtalstid. Vi kan tillstå
att det var riktigt jobbigt att veva,
men telefonen började i alla fall ta
laddning. Årets juklapp till mamma
är Kladdkakeboken och ett tillhörande
tårtfat i glassiga färger.

Clas Ohlson
Var: Gallerian

Vi började i informationsdisken där
de var väldigt svävande på vad som
skulle tänkas bli årets julklapp. Det

ennssmnen2
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bästa tipset här var buntband som enligt
utsaga alltid funkar! Sedan fick vi tipset
att prata med den som är
kampanjansvarig, Maggan, för att få
veta mer vad som såldes förra året.
Maggan har inget exakt svar men
springer iväg för att kolla med
butikschefen. Strax är hon tillbaka för
att berätta att butikschefen Robert sitter
i möte för tillfället men förra året sålde
tomma CD-skivor bra. Vi tackar för
tipset och frågar om vi kan ta några
foton på tomma skivor. Detta tycks vara
anledning nog att avbryta Roberts möte.
Strax står Robert framför oss och
berättar glatt att det är okej att fota och
att årets julklapp kan tänkas bli
inspelningsbara dvd-spelare som nu
nått en rimlig prisnivå. Vi tackar för
tipsen och ger en eloge till den insats
butiken gjorde för att finna ett bra svar
på vår svåra men ack så viktiga fråga.

EB Games
Var: Gallerian

För den som gillar tv-spel eller brädspel
har EB games en hel del att erbjuda.
Sakkunskapen är här stor och vår fråga

vår snabbt sitt svar. David som står i
kassan säger med stor säkerhet att
årets tv-spelsjulklappar lär bli ett par
uppföljare till tidigare storsäljare :
"GTA San Andreas" till Playstation 2
och "Halo 2" till Xbox. Själva
konsolerna säljer också bra så här års.
På brädspelsfronten har Settlers länge
varit en klassiker som väntas vara
populärt även denna jul. Vi tackar för
tipsen och rör oss vidare i den
kommersiella djungeln mitt i city.

BR-Leksaker
Var: Gallerian

Nästa anhalt är ER-leksaker. Julen är
mycket av en barnens högtid och
barn gillar hårda paket. Och såna
paket går att finna här. Men barn
över 18 år behöver också leka ibland
och även då är en stor leksaksbutik
det som kan göra även den som har
flest vuxenpoäng på bästa humör. Så
det här är en butik som borde veta.
Efter att ha letat runt lite i butiken får
vi tag på Alex. Han berättar att förra
året
sålde
de
mycket
Karaoke-maskiner och de väntas bli
en storsäljare i år också. En annan
favorit är "Brats"-dockor som är en
Öfvre Stureplans-inspirerad variant
av Barbiedockor. Någo_t som står
högst på varje sam,' teknologs
önskelista. Eller?

- .i::,.

H&M Beatybox
Var: Gallerian

Slutstationen på vår upptäcksfärd
julklappsdjungeln är H&M i Gallerian,
en butik fylld av allt i underklädesväg.
H&M som drivit de kanske mest
uppmärksammade julkampanjerna
under senare år borde väl veta vad
som säljer bra i julhandeln. Vi söker
upp en expedit i butiken för att få
svar på våra frågor. Expediten vill
vara anonym.
Emissionen : Vad blir årets julklapp?
Expediten : Underkläder!
Emissionen : !
Expediten : ?
Emissionen : Vad sålde ni mycket av
förra året?
Expediten : Underkläder!
Emissionen : Är det några speciella
underkläder som säljer extra bra?
Expediten : Set med BH och trosa
brukar vara populära. Till jul brukar
rött gå bra. Svart brukar också vara
populärt.
Emissionen : Är det okej om vi fotar
lite röda underkläder här i butiken?
Expediten : Då måste jag prata med
regionkontoret och ,det KAN TA TID.
Emissionen : Tack för hjälpen.
Expediten: Tack.
Text: Uffe & Danne

Foto: Erik Bliicher
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Den län g sta
resan
Den nionde till tolfte september var tre tappra
elektroteknologer ute på en färd lite längre än
vanligt. Detta är deras berättelse.

K

2 3 : 4 s klev vi på tåget, och det första vi
hörde var "ska vi skjunga lite anti-KTH
sånger, så de hittar hit?" Åh nej, tänkte vi,
Tlll'l'W"'".....,...,...,..,,,,. ,- n, , , - Chelmerister. När tåget lämnat
���§#��§� stationen gick vi över för att
hälsa på våra Göteborska
kollegor, och till min stora
t-......--l förvåning var de några av de
trevligaste människorna jag
träffat på länge. Efter tretton Efter lite kaffe, avec och migel i VIP rummet fick även vi
timmars färd, mestadels chans att känna av den elektrifierade handsken.
sovande, var vi tillslut framme i Smärtsamt, men det är med stolthet man bär sin
Trondheim. Där möttes vi av broderskapsmedalj. Då en av våra vänner från Chalmers
tre glada norrmän som visade saknade ID-kort, och därför inte kom in igen i
oss till våra bostäder. När alla VIP-rummet, och flera i församlingen kände sig lite trötta
var
väskor
(dräggfulla norrmän är
inpackade gick de nya vännerna från C- och
inte det roligaste)
KTH på en stadsvandring. Där beskådades
lämnade vi det stora
den gigantiska Nidaråsdomen, svindyr
kalaset ganska tidigt,
lunch inhandlades på Burger King (77
och hade en egen
mysig efterfest i en av
...----------:,---, norska kronor för ett meal
med plusmeny, Skandal!) och
sovsalarna. Där fick vi
lära oss mycket om vad
öl provian terades inför
Emil egentligen kan ...
kvällens efterkör.
Efter ett trevligt förmingel
Dagen efter var det
där vår present (en flaska
lite lugnare stämning
Bäsk) rönte stor succe,
och vi delade upp oss
provåkte vi deras lok Ohma
skolvis för separata
Electra som står utanför
turer på stan. Då gick
skolan. En rask promenad förde oss till jag emot strömme, och följde med
"Det Stora Runda Röda Huset" där festen Chalmeristerna och åt pizzabuffe. De tyckte det var
hölls. Honörsbordet var tyvärr inte tråkigt att jag inte skulle följa med på deras nOllegasque,
blandat, så vi gäster fick sitta bredvid då jag planerat att kliva av tåget när det stannade i
varandra. De nyantagna satt på läktaren Stockholm. Jag hade själv omvärderat situationen och
runt golvet där alla de övriga satt. Efter
ville följa med.
den lång, och lite halvträig middag kom
Inga problem sade
de, om du tar dig
slutligen megavolt upp på scenen, och
till Göteborg, så
_,.........,.,.. hälsade en
fixar vi en plats till
u t v a l d
sittnningen. Men
nyantagen
hur skulle jag då
välkommen.
OCKAN
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t a mig till
Själv tänkte jag kliva
av i Stockholm, fixa
en ny biljett och åka
efter. Äh, sa deras
ekonomiansvarig, vi kan väl gömma dig i en av våra
kupeer! Så var det bestämt.
Tågresan började jag i den kupe som jag skulle vara i,
och fick min biljett
stämplad. Efter att ha
fördrivit tiden med att se
en av de sämsta svenska
filmerna genom tiderna
(6 p o i n t s )
förflyttades
mitt bagage
t i l l en a v
Chelmeristemas
kupeer, och
---------------- l i t e i n n a n
midnatt syntes inte heller jag till. När tåget
mellanlandade i Stockholm klockan halv fyra
på natten låg jag sedan länge nedbäddad
,.,.....----------. bakom en trevlig
Chalmerist i
översta kojen, och
gömde mig så gott
det gick. Nästan
fem timmar senare var vi
framme
å
p

och
efter middagen
lyckades han bli övertalad
av e le k t r o t e k o n o l o g s e k t i o n e n s
informationssekreterare att röja loss
med henne och deras Kårordförande i
bollhavet. Det är något man
inte ofta får se. Nästan alla
sektioner på CTH hade
nOllegasque samtidigt på olika
ställen, men med ett gemensamt
efterkör, så Kårhuset fylldes snabbt
upp av människor. Även denna
kväll slutade tidigt, då drog mig
tillbaka redan klockan ett.
Morgonen efter blev en sovmorgon, så när jag vaknade hade Anna och
Andreas redan åkt
hem, och Jocke var på besök hos sin
syster. Men jag hade inget att klaga på, då
jag fick e n privatguidad
tur av Göteborg. Lite
fikande fördrev tiden
fram tills klockan 1 8 då
tåget gick hem.När
Jocke och jag åter stod
på fast mark kunde vi
bara konstatera att
Stockholm är den mest
ogästvänliga av de tre
städer vi beskt. I både
Trondheim
och
Göteborg möttes blev vi uppmöta på
stationen av trevliga människor, men i Stockholm
väntade inte en jäkel på oss.

=�---=-'--_.

västkusts.i,

och snabbt som en vessla smet jag
av tåget och var säker.
Efter en trevlig frukost hemma
hos deras ordförande, fick vi en
guidad tur av deras campus.
Bastun och den ytterst trevliga
poolen inspekterades grundligt.
Andreas anlände lagom tills det var
dags att byta till för-förmingl och
förmingel innan middagen, som
hade
otroligt bra mat och en
trevlig stämning kvällen
igenom. Dekanus höll ett
grymt bra konverterings
tal om hur nOllan blev

K.J. Andersson

Elektriker i världen
-en J ockekrönika.

F

Tjohoo! Jag tänkte nu berätta om den festliga resan ur eder vise
Ordförandes perspektiv.
ES TLIGHETERNA

BÖRJADE

redan när vi klivit på tåget
på centralstationen i
Stockholm. Vid passerandet av en
-==-�--------,.� -r--�..,..,.- av kupeerna
lyckades
f ö lj a n d e
uppsnappas :
"Hur ska vi ....__.;;......;.__
veta var de är någonstans?" "Tja, vi får
väl sitta och snacka skit om KTH." Det
visade sig att det var en hel hög med
-�-------------- Chalmerister som satt där inne, och
innan man visste ordet av så satt vi alla tre där inne hos
dem med varsin xider i handen och hade trevligt. De hade
lyckats skrapa ihop en lite större delegation än oss då de
var 7 st. Jag och Anna hade träffat tre av dem förut, vid en
resa till Finland i våras. Det visade sig att de vi inte träffat,
var lika trevliga som våra gamla bekantskaper. Vi insåg att
detta skulle bli en trevligare resa än vad någon av
oss hade förväntat sig. Detta blev också fallet. 12
timmar senare och efter ett tågbyte i Storlien var vi
framme i Trondheim där vi blev mötta av våra
norska värdar. Vi blev visade till vårt boende där vi
inkvarterade oss och fräschade upp oss efter resan.
Då norrmännen var upptagna att anordna kvällens
fest blev vi hänvisade till en egen promenad på
staden. Som tur var så visade de oss i vilket
väderstreck som staden låg i. Största sevärdheten
var en enorm kyrka som vi slog en lov kring då vi
var för snåla för att betala för att gå in. Att det var
dyrt i Norge visste vi nog sen tidigare, men det kom
ändå som en chock när vi försökte hitta någonstans att äta.
Det slutade med att vi hamnade på BK där vi åt en
whoppermeny som kostade 77 kr. Norska. Vi blev dock lite
gladare när vi gick in i en matbutik och hittade billig öl. Ju
mer man köper, desto mer sparar man. Eller hur var det
nu? Släpandes på ett par kassar öl begav vi oss hemåt där
vi bytte om inför Phaestum Immatrikularis (norska för
nOllegasque). När vi kom fram till deras skola mötte oss en
märklig syn. Mitt på gården framför ett av husen står ett
väldeligt el-lok. Det visade sig att
detta var det första elloket i Norge
som gick på växelström. Det var nu i
Set Omegas ägo. Det mest fantastiska
var dock att det stod på en 30 m lång

räls och det �.....�
visade sig
sedan att
den faktiskt

i
e
förmingel och presentutdelning. Chalmeristerna gjorde ett
tappert försök att vinna norrmännens hjärtan, men det
största jublet kom när vi från KTH fiskar upp en flaska
bäsk från innefickan på fracken och överlämnar denna till
en lyrisk medlem av deras styrelse. När presenterna var
färdigutdelade kom det infarande en väl förfriskad
norrman med lokförarmössa och meddelar (skrek) att det
nu var dags att åka tåg. Med varsin öl i handen beger vi
oss ut på gården där loket åker fram och tillbaka på rälsen.
Hur coolt som helst. Stämningen var på topp och alla som
ville fick åka med en sväng. Dock inte deras nyantagna
som stod uppställda på ett led bredvid och tittade på. Alla
fick tydligen inte ha roligt. Vi marscherade därifrån i ett
långt led med trumslagare och svarta kåpmän längst fram.
Efter en fördrink och musik av
deras motsvarighet till SMUSK,
"De taktlösa", (det lät inte ens
nästan likadant, det lät EXAKT
likadant.) var det dags att
sätta att sätta sig till bords. Det
visade sig att vi skulle sitta i
en rund sal där de nyantagna,
(eller soelve noviser AVSKY!
som de även kallas) satt som
på läktare runt om, medan vi gäster och de äldre
teknologerna satt i mitten framför en stor scen. Middagen
förlöpte med grymt bra spex och långa tal. Som vanligt
med andra ord. Vi svenskar lyckades dessutom äntra
scenen för ett sångframträdande. I övrigt var det väldigt
livat bland dem som satt på golvet. Stämningen var till och
med så hög att de som satt vid bordet bredvid lyckades ha
sönder detsamma. När festen började lida mot sitt slut blev
vi eskorterade till ett VIP-rum där vi fick kaffe och bnjak.
De nyantagna var inte bjudna till denna tillställning heller
utan fick titta på genom en glasad vägg. Efter
all denna uppladdning började det bli dags
för kvällens höjdpunkt. Vi blev ledda tillbaka
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till den stora salen där vi hade
ätit och blev uppdragna på
scenen. Det var dags att hälsa
på Megavolt. På scenen stod de
kåpbeklädda männen (eller ,
kanske kvinnorna, vad vet jag)
med en stor handske som det gick ut en tjock
sladd ur på andra sidan. Innan jag visste ordet av hade jag
blivit framknuffad och en av männen tog min hand.
Smärta. Det gjorde faktiskt ordentligt ont. Efter vad som
kändes som en evighet släppte de och jag fick linka iväg
och slicka såren. Efterköret på festen var inte mycket att
hurra för. Väldigt många väldigt berusade norrmän. Vi
hade tidigare fått höra att efterfesten skulle vara i huset där
vi bodde, och vi beslöt oss för att gå tillbaka dit och vänta
in de andra. Jag och Anna var trötta på våra finkläder och
resonerade att på efterfest är det givna plagget overall.
Chalmeristerna hade hittat ett rum där vi kunde sitta ostört
och snacka skit. Det visade sig att vissa chalmerister var
bättre på att snacka skit än andra. Det var dock väldigt
trevligt och det kändes som det byggdes broar mellan våra
skolor. Vissa byggde flitigare än andra. Det såg väldigt
trevligt ut under en viss delad filt i alla
fall...
Dagen efter spenderade vi med att
irra runt i Trondheim och se staden
innan det var dags att åka tåg igen.
Säga vad man vill om den här resan,
men nog fick man en utförlig titt på
insidan på tågvagnarna. Resandet i sig
'
gick ganska smärtfritt. Vi var rätt trötta
' � efter dagen innan, och tog det mest
• lugnt och umgicks med Chalmeristerna
och försökte utreda vad som hade hänt
dagen innan egentligen. Vissa såg ut att
trivas mer med sitt umgänge än andra
och en utav oss (KJ) bestämde sig för att strunta i vad som
stod på biljetten och helt sonika åka med tills tåget
stannade i Göteborg. Sagt och gjort, medan vissa utav oss
sov en behaglig natt i en rymlig (ja, eller nåt) tågkupesäng,
hade andra rymt från sin plats och gömt sig i en annan
kupe, i en annan bädd, med någon annan?. De verkade
dock inte så missnöjda med detta vad jag förstod.
I Göteborg for vi via spårvagn ( ! ) till
Elektroteknologsektionen i Chalmers ordförandes hem, där
vi skulle bo nästkommande dygn. Vi fick en gedigen
frukost och sedan bar det av för en visning av Chalmers
med omnejd. Jag har alltid tyckt att Tolvan är en grymt bra
lokal, men efter att ha sett deras faciliteter känns den inte
så stor längre. Deras kårhus ska vi inte tala om. Helt
enormt. Vi tog oss en simtur i kårhusets simbassäng efter
rundvandringen för att fräscha upp
oss lite. Sedan bar det av tillbaka för
att klä upp oss inför kvällens fest.
Det kändes inte riktigt lika speciellt
att ta på sig fracken
då, som det var i
Trondheim. Nu
anslöt även Andreas

till skaran och vi fick skjuts
fördrinken för
till
hedersgästerna. Här var det
skumpa som gällde, och för
att inte göra märken i taket
på lägenheten öppnades
flaskorna på balkongen,
detta tog deras kassör, Patrick, som en utmaning till att
skjuta på de bilar som stod uppställda utanför. Vad jag vet
så träffade han ingen som tur var. Efter denna fördrink var
det en promenad som gällde för att komma till kårhuset
och den riktiga fördrinken som var till för alla gästerna på
festen. Vi fick många nyfikna blickar från deras nyantagna
i våra mörka schmeckar, när alla andra hade vita. Deras
nyantagna hade nollebrickor som de hade fått göra själva
tidigare under mottagningen efter en mall som de hade
fått. Sedan skulle nollebrickan genomgå en massa tester,
och om den inte klarade ett test så fick ägaren till brickan
göra en ny, som skulle vara dubbelt så stor som den första.
Detta visade sig genom att vissa släpade runt på
nollebrickor som i princip var lika stora som dem själva.
Det var en förväntansfull stämning och alla verkade vara
spända på vad som skulle hända. Vi blev ledda till en stor
sal som benämndes "kyrkan", antaglig
takhöjden, där det var dukat med ett st
hedersgästerna skulle sitta och flera kor
nyantagna skulle ta plats. Middagen som
trevlig med många roliga aktiviteter
middagen. Bland annat så var det en väl
lek med gummisnoddar. Å sektionens vä
vi en flaska Bäsk även till Chalmers. Do
liten arrogant ton från deras Toastmaster
i vissa antydningar mot KTH,
men det var ju inte så otippat.
Middagen avslutades med att de
nyantagna blev förklarade som
ettor via en massa matematiska
beräkningar och ett helt
fantastiskt efterkör tog vid. Alla
deras mottagningar tog slut
samtidigt och hade gemensam
fest i deras kårhus med säkert flera tusen deltagare och
fem dansgolv. De allra flesta var klädda som till en vanlig
fest, så vi stod ut ganska rejält i våra frackar, men det var
bara roligt. En utav oss försvann väldigt fort från festen
sedan denne tidigare setts tätt omslingrad med en
chalmerist. Vi andra festade loss till klockan 3 då vi blev
utslängda och begav oss då till ett efterkör i en
sektionslokal i närheten. De var väldigt nervösa där pga att
de inte hade något tillstånd, och vi fick komma in om vi
lovade att inte ringa polisen. Vi var där ett par timmar och
avslutade sedan kvällen med att gå till elektros
styrelserum där vi satt och drack öl fram till kl 6 då vi
begav oss hemåt. Jag somnade med ett leende då jag inte
skulle ta det tidigare tåget hem som skulle gå tre
timmar senare, som de andra skulle
göra.
Joakim Lövkvist

Ta vara p å di n t id ...

N

MAN B Ö RJAR P L U GGA på KTH har ma
flera intensiva studieår att se fram emot.
Man kan knappt ana slutet i tunneln, då
man äntligen blivit färdigutexaminerad civilingenjör.
Ganska snart inser man dock allt sektionen och skolan
har att erbjuda och att det inte alls kommer att bli så
tokigt, utan grymt kul att läsa sina år på Elektro. Ty på
Elektro & KTH i allmänhet kan man verkligen välja
bland mängder av roliga saker att engagera sig i och det
finns garanterat något för alla! För min del blev det ett
år i Elektrosektionens Styrelse (Styret) som sekreterare.
Mycket kortfattat kan man säga att vi övervakar
sektionens arbete. Att vi ser till att de olika organen
sköter sina uppgifter och att de har ekonomiska
förutsättningar i sitt arbete.
Som en liten bonus i allt
styrelsearbete får vi chansen
att resa till andra högskolor i
Sverige och även runt om i
Norden för att representera
Elektrosektionen på deras
högtider. Dessa festligheter
brukar vara oerhört
uppskattade eftersom man får träffa nya människor och
uppleva andras traditioner som oftast skiljer sig från det
man är van vid.
Nu senast bar det först av till Trondheims "Phaestum
Immatricularis" som direkt översatt (med viss korrigering
för felstavning) betyder "Festen för inskrivning i kårens
namnförteckning". Där fick vi en liten glimt av
AR

norrmännens fylleglada och mycket sadistiska
natur?.MEGAVOLT! Sedan bar det direkt vidare till
Chalmers nOllegasque. Där vi fick umgås med "goa
gubbar och en jänta" från Elektrostyret på Chalmers och
festa natten lång med ca 1500 teknologer i deras enorma
kårhus. Det kan inte bli mycket bättre!
Min slutsats av detta är att det både är NYTTIGT och
ROLIGT att engagera sig i sektionen. Man utvecklas som
person och det är ett ovärderligt sätt att skaffa kontakter
och vänner för livet/arbetslivet! Så vad väntar du på?
Tiden på Teknis är knapp och du har mycket att pröva
på.
Börja redan idag. Du kommer inte att ångra ditt val!

Anna Isenberg

Nytt parkeringshus på KTH

J

BLIR
GLAD när jag ser att
Akademiska Hus äntligen tänker
göra något åt den fruktansvärda
mangd bilar som parkerar längs ,.
Drottning Kristinas Väg, och slutligen
bygger att parkeringshus på campus.
Det ska tydligen bli ett ombonat
vintergarage, då det glasas in. Bra
jobbat säger vi på Emissionen. Eller hur
var det nu ...
AG

K.J. Andersson
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Gunnar Brodin - en
kun g ens man
Uppväxt i vattenkraftens Mecca och med nyfikenhet för elektroteknik
och en längtan att få åka svart limousin. Vart leder detta om inte till
KTH och Elektro. Så kände Gunnar Brodin under sin uppväxt, för
honom var det aldrig någon tvekan om vad han skulle bli när han blev
stor.

V

D

JOBBAR

E L EKTROTEKNIK

EN

CIVILINGENJÖR

MED?

E n del skulle svara "Elektroteknik", vissa
skulle säga "det mesta", andra svarar nog "som tekniker".
Emissionen vet en person som inte skulle kunna svara på
frågan: "vad man egentligen jobbar med" - han har gjort
allt!
Gunnar Brodin växte upp i östra Jämtland där
utbyggnaden av vattenkraft pågick som bäst. Gunnar
och hans vänner fascinerades av de pampiga
vattenkraftverken och även
mannen som kallades
"Civilingenjören"
imponerade.
"Civilingenjören" var en man
som kom en gång om året i
sin flådiga limousin och
kontrollerade arbetet på
kraftverket. En blandning av
intresse för elektroteknik och
den svarta limousinen, gjorde
att det enda som hägrade för
Gunnar var KTH och
Elektroteknik.
1952 påbörjade Gunnar sin
utbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan och efter 4
år så tog han sin examen. På den tiden var utbildningen
4 år lång och mycket cirklade kring Teoretisk
Elektroteknik.

''På den tiden

var det svårt
att komma in

När jag säger "Elektro", vad säger du då?
Åh, det som var viktigast på den tiden var
Elektricitetsläran, den Teoretiska Elektrotekniken.
Mycket handlade om TET, inte minst matematikkurserna
Gjorde ni inget annat?
Jo, naturligtvis gjorde vi det men så här i efterhand är
det TET som jag minns mest.
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Gick alla dina vänner ut på 4 år?
Nej, många lämnade Teknis utan examen. Det var stor
brist på Civilingenjörer och man fick väldigt bra betalt.
Många av mina vänner avslutade aldrig utbildningen
utan försvann ut i arbetslivet och de flesta har haft stor
framgång.
Du fullgjorde din utbildning, vad gjorde du sedan?
Jag stannade kvar på KTH ett tag och jobbade som
assistent, tog min Teknologie Licentiat och läste
Reglerteknik
Trondheim.
Var det inte
jobbigt att plugga
så länge?
Nej, det tycker jag
inte. Efter det så
arbetade j ag
näringslivet i 10 år
på Axel Johnsson-
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institutet och inom försvarsmakten med utveckling av
s.k. tröghetsnavigering - den tidens mest avancerade
navigeringshjälpmedel för bland annat flyg.
Men ändå gick du tillbaka till KTH?
Ja, 1970 blev jag professor i Elektrisk
Mätteknik och i och med denna titel
blev det en hel del gasquer under
kommande tio-årsperiod.

han var till 1995. 1995 utsågs Gunnar Brodin av Kung
Carl XVI Gustav till riksmarskalk. Gunnar har även varit
o r dförande för granskningskommis sionen för
säkerhetstjänsterna.

Och blev rektor 1981!
Ja, det var en rolig period, men när jag
tog över rektorsposten så gav jag
egentligen upp min tekniska bana och
påbörjade min administrativa karriär.
Jag satt som rektor i 7 år.
Efter att ha suttit som Kungliga
Tekniska Högskolans rektor i sju år
blev Gunnar Brodin utsedd till universitetskansler
Stockholm. Denna post innebär övergripande ansvar för
Stockholms samtliga universitet och högskolor. 1992
utsågs Gunnar till landshövding i Norrbottens län vilket

Varför ska man välja Elektro?
Det är bara att titta på vad mina vänner
arbetar med och har arbetat med. De har
väldigt intressanta jobb och ingen, vad
jag vet, ångrar att de gick Elektro. Flera
av mina elever har lyckats bra i livet. En
av de, Ylva Hambraeus, är VD för
IT-företagen här i Stockholm.
Jag anser att man mognar som
människa under utbildningen, man lär
sig tänka i andra termer än "rätt eller
fel". Det binära tänkandet övergår till ett
analytiskt resonerande ifrågasättande.
Intervjuad av Ludvig Lindström
ludvigl@ kth.se
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HASHEMI ALI
SKÅRMAN CHRISTINA
THOMSSEN MATHIAS
KHALIL KHALED MERHEB
CARLSTRÖM ÅSA
KELLNER ROBERT
KIHLGREN ANDERS
HOGBRINK JIMMY
LINDBLAD PETER
KALLA ULF
WAHREN MARCUS
KARLSSON MARTIN
PIEDRAHITA STEFAN
FORSSELL ERIK
JOHANSSON SARA
ANDRIJEVIC GORAN
WIREN MATTIAS
BOLIN JOHAN
EK KRISTINA
AGLERT JOHAN
ANDERSSON LARS
LINDHOLM JON
ÖST MAGNUS
CHEN SHI
GRANATH JAKOB
ÅBERG MARCUS
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ELMEHED NIKLAS
KLINGSPETZ NIKLAS
KJELLANDER PER
RYDBERG CLAES-JOHAN
ERIKSSON MARKUS
YAP ROGER
SANDBERG STAFFAN
OLSSON PATRIK
GRUNDBÄCK JOHN
GULLHAMN ESBJÖRN
LUNDSTRÖM THERESE
JOHANSSON JONAS
SELANDER DANIEL
LINDHE MAGNUS
FERNSTRÖM ANDREAS
WESTERLUND MATS
GHANBARZADEGAN PEDRAM
GUSTAVSSON DANIEL
VIALLE JULIEN
MODEER TOMAS
OMURCALI CARIN
DANIELSSON KAJSA
GÄRD JONAS
NILSSON TORBJÖRN
SELLIN THOMAS
SVENSSON MADELEINE

ENGLUND ERIK
SIEKKINEN ROBERT
RIBBENFJÄRD DAVID
DERAM PAULINE
DERGER FREDRIK
DUTT SONIA
DALGREN ELIN
SABBAGH HABIB
BROANDER LARS
WINCENT TOMAS
BAZERBACHI JAAFARI AMER
GONZALEZ BELMONTE AGUSTIN
ÅHLANDER HENRIK
TENA ANIES MIGUEL
DELANVAR SOHEIL
URDIALES DELGADO DIEGO
PAULSSON KATARINA
RIZWAND JIN
OGUZ CENK
GUSTAFSSON ANDERS
LINDELL ELISA.BETH
MURRAY ROBIN
ANDERSSON MARIKA
SERVANT DAMIEN
NILSBACK MARIA-ELENA
MALMCRONA ADAM

Svamp
Åter en ny hästtermin. Emissionens 39:e. Hösten är en tid för förnyelse,
därför beslöt sig delar av redaktionen lämna miniräknaren hemma och
bege sig ut i skogen. På jakt efter svamp.

A

P L O C KA
S V A M P är lite som att äta kinderägg. Det är tre
önskningar i en. Dels motionen som man får av att gå runt i
skogen. Dels miljöupplevelsen som det innebär att gå i en
talldoftande skog en klar höstdag med solen strimlande mellan träden.
Samt att kunna hitta något ätbart.
Under Emissionens förhållandevis korta besök i skogen hittades flera
ätliga svampar. Främst blodriska som är en välsmakande matsvamp som
lever i symbios med granen och som därför även kallas granblodriska.
T

Pizza med blodriska
Degen

• 8 dl vetemjöl
• 4 dl vatten
• ? dl olja

• 1 tsk salt
• 25 gr

Fyllning

• 3 tomater

• fetaost
• tomatsås
• blodriskor
Börja med degen. Beroende på om du
använder torrjäst eller färskjäst så
blandar du mjöl, salt, jäst, vatten och olja
i olika ordning och vid olika temperaturer.
Är du osäker på hur du ska göra. Leta
fram din gamla hemkunskapsbok.
Låt degen jäsa, men inte mer än en
halvtimma. Medan du väntar : försök att
hitta lämplig fyllning till pizza.
Det mesta fungerar att ha på en pizza,
förutom avocado. Tomat, lök, fetaost,
oliver, ost och tomatsås brukar passa på
en pizza. Blodriskan behöver stekas väl
innan den läggs på pizzan.
Innan fyllningen läggs på pizzan
måste degen kavlas ut. Degen räcker till
två pizzor i ungsplåt-storlek. Kavla
degen på ett bakplåtspapper som du
sedan lägger på plåten.
Grädda pizzan på cirka 200°c tills den
är klar.
En fårticka hittades också, även det en
matsvamp. Den går att hitta i mängder
i mossig barrskog.
Förutom dessa ätliga matsvampar så
såg vi ett antal oidentifierade svampar.

Oscar Blomqvist
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Att bli klar
Att bli klar är väl allas mål när man börjar på Teknis. Vissa vill inget
hellre än att bli just klara, och försummar all tid till studier medan
andra tar det lite lugnare och ser till att ha skoj mellan tentorna.

A

B L I KLAR är ett stort mål
och plötsligt så är man bara
där. Man står med sitt
intyg i handen och ska plötsligt ta
steget ut i den verkliga världen
utanför Teknis skyddade verkstad.
Allt känns lite läskigt. Klart att det är
skönt att vara klar, det är ju det man
kämpat för. Man har hunnit
genomlida så många stadier av
känslor att man tycker att det inte
kan finnas fler. Några av dessa som
jag upplevt är : glädjen att ta tentor
som jag definitivt trodde var körda,
stor sorg när en studiekamrat gick
bort, glädjerus att få umgås och festa
med kära och nära kamrater i och
utanför sektionen, uppgivenhet när
det känts tungt med studierna om
man ska orka fortsätta eller ge upp,
slentrian när det inte hände särskilt
mycket alls, humor med spexande,
gemenskap och vänskap i de
organisationer jag varit verksam i,
konflikter och dispyter mellan
grupper över små liksom stora saker,
trötthet när man nästintill kör slut på
sig själv, uppgivenhet när folk inte
kan lära sig att plocka upp efter sig i
sektionslokalen ...
Som sagt, man hinner uppleva
mycket, men samtidigt ger det
tillbaka så oerhört mycket. Inte minst
för framtida jobb som faktiskt
värdesätter engagemang. Det som
man lär sig i den sociala skola som
faktiskt såväl sektionen som kåren är
kan man inte lära sig på någon
föreläsning. En viktig sak att tänka
på när allt bara känns skit, mörkt och
allmänt tungt oavsett vilken kurs det
är, låt allt ha sin tid, det kommer ljus
snart. Är det så att du är så skoltrött
att allt bara är skit, ta sabbatstid och
kom tillbaka med nyladdade batterier.
Räkna med att du kommer att
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fundera över ditt studieval och om
det är rätt. Du kommer att uppleva
mörker, men en sak ska du veta, du
är inte ensam om detta.
Men åter till den verklighet som
jag faktiskt nu blickar ut i. Jag är
klar! Men vad kan jag, kan jag
någonting? Hur hamnade jag här?
Vad var det som hände? Vart ska jag
nu? Frågorna är många och de första
trevande stegen ut känns väldigt
osäkra. Jag kan på en gång säga att
jag trodde att när jag är klar kommer
jag att känna att allt bara skulle falla
på plats, att jag skulle känna mig

säker på mitt val. Men så är det inte.
Där jag befinner mig idag känns mer
som en slump. Jag vet fortfarande
inte om jag valde rätt, men det
hindrar mig inte från att vara oerhört
stolt, stolt att jag faktiskt tagit mig
igenom Elektro på KTH. Kunde jag
det, då kan jag nog klara av vad som
helst. Så kom an hela världen : Jag är
klar civilingenjör inom elektroteknik.
Ge mig en utmaning!

Ulf Kalla

Det ryktas att ...
. . . Grekland har fått till en ljuv förening med Ryssland
... de Konglige inte minns så mycket av nOllegasquen
. . . nOllan har blivit ettan
. . . spexnOllan inte vet vad ett spex är
. . . det går att bli klar på Elektro
. . . underklädesavdelningen på H&M tror att årets julklapp blir
underkläder!
. . . storleken har betydelse ... för matematik
. . . arbetsmarknaden vänder just nu
. . . ställföreträdande 12C gjort ett bra jobb
. . . Andreas Z kan ersättas av ett självspelande flipper
. . . Emissionen behöver fler aktiva
... det finns ett liv efter examen
... nOllegasquephilmen var färdig innan huvudrätten var slut
... folk fortfarande inte kan plocka undan och städa efter sig i
Tolvan
. . . det kan vara tungt att plugga på Elektro
... TETen inte är så svår som många försöker säga att den är
... de nyantagna har 150 MB utrymme medan andra bara har
lOO MB
. . . Excalibur var ett tjärnvapen

har bety delse

L

Så då var det avgjort. Storleken har betydelse, men nu pratar jag inte om
killar utan om tjejer.

T J E J E R , er storlek på bysten talar om hur duktiga
ni är på matematik, dvs stora bröst lika med dålig
på matte och små bröst bättre i matte. Detta i alla
fall om man ska tro den ena sidan av den debatt som
rasat under sommaren.
Det hela eskalerade i en dubbelsidig artikel i Expressen
den 15 augusti. Det hela utlöstes av en krönika skriven
av Maria Abrahamsson. I krönikan har hon medhåll av
en professor inom histologi och neurobiologi att
bröststorleken och mattekunskaperna hänger ihop.
Reaktionerna var inte sena att vänta på sig och kriget var
i full gång. Tydligen, grovt sett, är det någon konflikt
mellan olika feministläger om hur vi ska se på vad som
formar oss, är det biologi eller miljö?
Senare i artikeln kommer psykoterapeuten Rigmor
Robert till tals och hävdar : "Studier visar att en tredjedel
av kvinnorna är mer androgyna. De vill ta plats, vågar ta
strid, vill leda och söker sig till mer mansdominerade
miljöer. " Vidare säger hon : "Ofta är det den där
tredjedelen som man hittar på till exempel Kungliga
Tekniska Högskolan. Kvinnor med en mer typisk
kvinnlig begåvningsprofil finns också där men får kanske
kämpa hårdare. Och ser man på de flesta tjejerna på KTH
är de inte direkt storbystade, de är inte så tydliga i sina
ODÅ

erotiska signaler."
Men herregud, vad är "... en mer typisk kvinnlig
begåvningsprofil ... "? Vad avses, mer än att det är
Rigmors illa dolda fördomar som lyser igenom? Har hon
ens varit på KTH? Sedan förstår jag nog inte riktigt vad
som avses med den här tredjedelen. Man skulle väl
likaväl kunna säga att en tiondel är mer androgyn än den
övriga delen, allt beror ju på vad man sätter för
gränskriterium. Jag blev bara förbannad när jag läste
artikeln. Hur kan man generalisera på det sättet? Antar
att denna Rigmor inte har någon som helst kompetens
inom matematisk statistik. Allt känns bara absurt. Sedan
vad i h-e har byststorleken och matematik att göra med
att vara tydlig i sina erotiska signaler?
Ja, ja, vidare skrivs det i artikeln att det troligtvis finns
någon motsvarighet hos killar. Kan det vara så att vi
äntligen faktiskt fått svaret på att storleken har betydelse
för killar, men innebär det då att det är samma
storleksförhållande som gör sig gällande, att vår
matematiska kunskap är omvänt proportionell mot
storleken? Ja, jag väntar med spänning på fortsättningen
av denna idiotiska men ganska underhållande debatt.
Den sista idioten är ännu inte född ...

Ulf Kalla
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Ditt livs novell, del 3
Senast vi träffade Tore hade han precis avslutat en pluggsession med
Gunilla. Den kanske inte gick som tore hade tänkt sig, men ni läsare tyckte
inte att han skulle ge upp, utan följa med Gunilla till Kåren och äta lunch.
Här följer del tre.

D

H Ä N G E R J A G på, om det inte gör något,' sa Tore, en kille i backslick som nog heter Jimmey.
'Den där filmen värkar vara så jäkla cool! ' Sa Jimmey och
och stängde väskan.
'Visst,' sa Gunilla, 'som att jag kunde stoppa pekade på filmduken där Filmnämden gjorde reklam för
kommande visningar.
dig.'
'Nja, den var sådär,' inflikade Tore stolt, 'jag laddade ned
När de närmade sig dörren sackade Tore efter lite och
vinkade till tjejen med rådjursögonen som stod vid och såg den i helgen.'
'Synd,' sa Gunilla, och vände sig för första gången under
informationsdisken. Han pekade på klockan och på Gunilla
och formade ordet möte väldigt tydligt med läpparna. måltiden mot Tore, 'då vill du inte följa med och se den med
Tjejen log och vinkade tillbaka, och återgick sedan till sina mig på torsdag då. Men jag kan nog alltid hitta någon annan
att gå med.'
papper.
'Alltså så dålig var den inte,' stammade Tore, som kände
'Skönt att det löste sig,' tänkte Tore när han lämnade
sig helt kall, 'jag kan nog tänka mig att se den igen. Den
svängdörren.
På Kåren var det mycket folk som vanligt. Tore skyndade kanske gör sig bäst på bioduk .. .'
'Nej, nu är det dags för KS,' sa en av killarna i gruppen,
sig att hålla upp dörren för Gunilla, men hon verkade inte
notera det. Utanför baren, som Tore inte kunde minnas ha 'det var i Q vi skulle vara va?'
'Jo,' höll Jimmey med, '11-15. Hoppas den blir lite med
sett stängd förrut, satt Kårstyrelsen och fikade. En blond tjej
med en stor kökskniv i handen verkade styra samtalet. avancerad än den förra, den var ju bara för enkel!'
'För enkel,' tänkte Tore, 'jag lyckades i alla fall få U på
Förundrad över den synen märkte inte Tore hur två händer
den .. .'
smög sig på hans nacke bakifrån.
'Jag ska inte med,' sa Gunilla, 'ska på en jobbintevju inne i
'Jag visste väl att du skulle komma!' ropade Malte och tog
stan, så jag hinner inte skriva.'
ett ganska hårt stryptag på Tore.
'Ja, du behöver nog inte de bonuspoängen ändå,' sa
'Hej igen Malte,' sa Tore och försökte fruktlöst komma
Jimmey, och reste sig.
loss. 'Men jag är här för att äta lunch, inte kela med dig.'
'Men det behöver du, eller?' tänkte Tore säga, men kände
'Lysande, jag ska precis iväg till Kebab Kitchen, häng på!'
en hand på sin axel.
'Nej, alltså Malte, jag ska äta lunch med en kompis. '
'Tore, bra att jag hittade dig här.' Det var Tores kompis
'Vem då?' Sa Malte, och släppte sitt grepp.
'Gunilla,' började Tore, men insåg att Gunilla inte längre Evert. 'Vi har råkat ut för en olycka i Tolvan, det är vatten
fanns i närheten. 'Och jag är lite sen, så jag måste skynda överallt.'
'Va!? Vad är det som har hänt?'
mig. Vi hörs. '
'Tydligen någon idiot som inte klarat av stora toaletten, så
'Du vet var jag finns när du ångrar dig!' Ropade Malte
med ett skratt efter Tore när han skyndade sig mot den har bara fortsatt att spola vatten, och det har läckt ut.
Du måste komma och hjälpa till.'
resturangen.
'Tolvan behöver mig verkligen, men det vore nog bra om
När Tore väl kommit in i matsalen såg han till sin
förtvivlan att Gunilla redan stod vid kassan och betalade sin jag kunde umgås lite med Gunilla utanför campus. Men jag
mat. Han sprang som en galning, och för att vinna tid köpte behöver ju alla bonuspoäng jag kan få till tentan, men
han bara en macka och en dricka i kafedelen, och skyndade samtidigt kommer jag nog inte ta den .. .'
sig tillbaka. Gunilla hade satt sig med några från klassen
Vad ska Tore göra? Ska han:
som Tore inte umgicks så mycket med, och Tore gjorde sitt
a. Följa med Gunilla in till staden.
bästa för att se nonchalant och världsvan ut när han
b. Gå till Q och skriva KS.
närmade sig och slog sig ned bredvid Gunilla.
c. Följa med Evert till den översvämmade Tolvan.
'Tjena,' sa han lite i största allmänhet till dem runt bordet,
d. Göra något helt annat.
och möttes av nickar och svag mummel. Han försökte
förbrilt att komma på något coolt att säga, men allt han kom
på skulle bara låta fel, så han koncentrerade sig på sin Skicka in ditt svar till che@e.kth.se, eller lämna det i
macka istället. Hans blick fastnade på en bordstrekant med Emissionens brevlåda på anslagstavlan. Det alternativ som
reklam för Armada. Det kanske jag kan kommentera tänkte får flest röster bestämmer fortsättningen som följer i nästa
nummer!
han, och tog sats.
'Är det någon av er .. .' började han men blev avbruten av
Å

Text: K.J. Andersson
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En nOlle ubrunda med en norr

l

Erik tänkte egentligen inte har något med nOllepubrundan att göra, men
hur gick det egentligen, och hur skulle det gå?

ag var väldigt sugen på att åka hem denna tisdag och
göra något åt min hunger, men efter lite
överläggningar kom jag snabbt fram till att jag kan
stanna ett litet tag då jag var sugen på att se andra
sektionslokaler enbart för att konstatera att Tolvan är
bäst. Den galna hungern försvann i och med att öl kom in
i bilden. Efter lite latande och öl var det dags att bege sig
mot en annan sektion, utan något direkt mål begav sig
Doq-gruppen, med en fadder och en stödfadder i fören,
av mot nya marker. Det skymtades snabbt en gul lapp
med en pil på, ett antal lappar senare hittade vi till slut
kemis lokal. Då det var ganska tidigt på kvällen hände
det inte så mycket, det fanns massor av korv och några
gulklädda människor. I ett avlägset hörn stod även en
karaoke-maskin. Kemi levde vid detta tillfälle inte upp
till ryktet om galna flickor. Vi begav oss ännu en gång,
men nu med ett mål : Bergs. Det blev dock ett snabbt
depå-stop på Industriell Ekonomi. Här inne var det fart
och fläkt! Det dansades och
det sprang runt stollar med
foliehattar med prylar som
stack ut lite varstans. Man
ände att när som helst ser

SOHz, en svepning av den vita drycken och lite babbel
senare bar det av mot Brasilien. Utanför spelas det musik
och en galen brunklädd människa hoppar runt. Vid det
här laget går man med ungefär två personer från
ursprungsstyrkan. Rätt vad det var så blev det nästan
folktomt och nu var det dags för Tolvan än en gång. Men
innan sista ordet var sagt i Brasilien blev det ett
depå-stop vid ölhävningen för vissa. Utanför tolvan var
det tjockt, mindre tjockt var det dock hos en närliggande
lokal : data. En flicka står och delar ut gula lappar med en
text i stil med "Vi har tjejer och korvar. Kom till kemi!".
Klockan börjar närma sig tio på kvällen och dags för Erik
att bege sig hemåt. Nästa buss går två timmar senare så
det var antingen att åka nu eller vara kvar två timmar,
jag valde det första. Nu stod jag för ett problem; väskan
som tidigare lämnades över till min fadder ligger i
Tolvan ... och med en gigantisk kö in till Tolvan framför
mig såg jag bussen sakta åka iväg framför mina ögon,
men personerna i dörren var vettiga så jag fick springa in
och hämta min väska, alla glada igen.

Knorren

Som många nog uppfattade så var DKS-skylten
modifierad för ett tag, en person som verkligen inte
miss.ade detta var jag själv. Jag undrade om den snabbt
blivit tillbakabytt så jag tog tillfället i akt när jag kom
tidigt till skolan dagen efter för att se om den var till
rätta. Det fanns faktiskt lite folk vid den här tiden på
morgonen som just då höll på att fixa med skylten.
"Coolt!" tänkte jag och begav mig av mot skylten. Jag
tänkte mest gå och snacka lite skit, men när jag närmar
mig försvinner dom snabbt. "Givetvis är det DKS som
håller på" muttrade jag för mig själv. Jag tänkte snabbt
efteråt "aja,
i får väl se
em s o m
kan vänta
t vem", så
jag satte mig på en bänk och började bläddra i Metro. Jag
hade trots allt en trekvart på mig att inte göra någonting.
Dom tröttnade rätt snabbt på mig och fortsatte jobbet
som nästan var klart redan innan jag kom. Detta tyckte
DKS var synnerligen märkligt, därav har det funnits
svårigheter att släppa detta då dom undrat många ggr
vad jag gjorde där. Måhända var det som så, att jag åkte
med mor på morgonen för det måhända gjorde allting
lättare och då kom jag måhända en aningens tidigt, sug
på den ni!

Erik Bliicher

1

Vad sägs om lite fler bilder ? Pga tekniska
begränsningar är det denna gång i svart/vitt.

Philm försöker smöra till sig några sista poäng
hos F0F

Fest satsade allt för att vinna

Doq-faddern Petri är sjukt taggad inför
ballong-smällandet mot Gourmet

Gourmet är klart inte lika mycket taggade

1

Vad har Doq haft för fuffens för sig under mottagningen? Doq
har varit där du minst anat vid de mest konstiga tidpunkter och
sett de mest uppseendeväckande suspekta saker...

40 poängsnOllan: the best o f the best of the nOllan.

Det fanns en konglig, som drack lite mer Bäsk,
och blev lite mer utburen än alla de andra
kongliga tillsammans ... Konglig Mikael! -->

What. ..?

-

lhe ullra dellnlllve super deluxe double-slded edlllon

I

Le e e ta . . .

Var du l ättkladd under mottagningen
finns det en risk att du är med...
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