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Redaktionssidan

Ledare

Äntligen är de här! Tentaveckorna som vi längtat
efter hela terminen är över oss. Nu skall vi få visa
hur mycket vi har tillgodogjort oss all den kun
skap föreläsarna förmedlat.

Vi skall få visa hur bra det går att plugga in 12-13 veckors stu
dier på nio veckor och tenta av allt på två. Jag hoppas att det
trots denna något mindre smarta uppläggning går bra för er.
Systemet är väl förmodligen orsaken till E-93:ornas lite mindre
lysande resultat förra året. Det verkar ganska konstigt att ge
nomföra treperiodersystemet för hela teknis när man uppen
barligen inte har utvärderat resultat av det. Dåligt reultat ver
kar ju vara genomgående för alla sektioners ettor förra året.
Det periodlösa systemet som vi E-92:or fick läsa efter i ettan
och tvåan har ju heller inte utvärderats vad jag vet. Vi hade väl
iochförsig inte heller något lysanderesultat, men det var något
bättre. Vad tycker du om systemet? Gå på studienämdsmötet
och ventilera dina åsikter.
Sart är det dags att rösta också. Vi hade tänkt ha med intervjuer med debattanterna som
skall uppträda i Fl till veckan,
men de har inte behagat svara
på den förfrågan som Mattis
skickade till dem, så därför
kommer vi inte att skriva nå
got djupsinnigt om EU alls i
det här nummret. Det finns så
många andra som orerar om
det så Du klarar Dig säkerrt
bra ändå.
Hoppas du klarar dig bra i
tentaveckorna också!
Ha det bra!

Eder Chefsemitteur.
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Hur lämnar man in manus?

Emissionen är Elektrosektionens tidning. Den finns till för att
täcka sektionens verksamhet samt att förmedla information och
nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till
tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel re
dan är inskrivet på datorerna i Vax-kab . Då är det bara att
skicka över det med MAIL till EMISSION på Elmer. För att
skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectermfönster på
VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
Använder du UNIX så går det för det mesta inge vidare att mai
la decwritedokument. Lägg i stället filen i ditt Public directory
och skicka ett mail till oss och berätta vad filen heter. Skriv ock
så hur mycket du gillar Emissionen så kommer det lättare med.
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga
produkten skall se ut. Vi garanterar inte att vi gör så som du

.

.. .

730 24 06
38 31 68
84 80 74
645 99 14
664 68 85
kaj@elixir.e.kth.se
johanl@elixir.e.kth.se
768 16 16
758 82 47
18 57 24
83 76 95
749 04 02
583 528 07
756 89 01

skulle vilja men goda ideer är alltid välkomna. Vi
förbehåller oss rätten att ändra i insänt ma :erial (läg
ga till rubriker tex). Vi kan också ta emot en text på
Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus
(skriv 1YDLIGT!) Sådana kan du lämna i vårt brev
fack i Tolvan, i vår brevl�da, även den i Tolvan, el
ler till någon av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl
12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver
en extra behandling. De kan lämnas i Emissionens
brevlåda eller direkt till en emitteur.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så sär
skilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosek
tionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emis
sionen ansvar för.

------------------i----iiiiiii�

Ordf ord

Hej på· er, hoppas ni ser fram
emot den kommande tvåveck
ors tentaperioden lika mycket
som jag. (Äntligen lite ledig
tid från alla lektioner, så att
man kan studera ifred.)

Under tentaveckan kommer ni dessu
tom att konfronteras med · Sektions
enkäten. Fyll i den för det är vårt ,sty
relsens, nya grepp att få in informa
tion om vad ni vill att vi skall syssla
med i framtiden.

SJÄLV HOPPAS JAG att krokodil
syndromet inte uppkommer lika
mycket som i våras. För er som inte
läste Emissionen i våras kan jag berät
ta att krokodilsyndromet går ut på att
TENTAN mot slutet av veckan kom
mer likt en krokodil och drar ner dig i
ångestträsket och där kväver dig lång
samt. Men det kommer inte och hän
da nu när man bara har fyra ordinarie
tentor på två veckor.

Sakerna till Tuzla kom iväg i tid. Vi
ringde biståndsorganisationen en ons
dag för någon vecka sedan och fick
veta att lastbilen skulle gå iväg på fre
dagen. Så då var det bara att rusa iväg
och köpa böcker och block för pengar
na vi fått in. Kårbokhandeln gav oss
rabatter och kom dessutom med för
slaget att vi skulle försöka få bort
momsen, dvs ytterligare 20 % rabatt.
Så om vi har tur kommer vi ha ytterli
gare några tusen att handla för.

Läs och begrunda
Till slut vill jag bara fråga hur mycket
Eivor Lilja vet om sektionslivets
många aktiva tjejer, och hur mycket vi
förtrycker dem. Vill ni veta något om
vad hon tycker så läs KTH-Nytt. Den
finns på kåren utanför Kår X.

Kandidera mer�
Nu är det dessuto� dags att kandide
ra som funktionär till nästa år. Vi i
valberedningen söker ca 70 arbetsvil
liga Teknologer som vill axla ansvaret
att vara Elektrosektionens hjälpredor
på alla sätt och vis. Så kandidera
mera. Gärna till styrelsen. Har ni nå
gra frågor så fråga O!;,S i valberedning
en eller dem som hat posten just nu.

Välgörenhet

Lev väl och lycka till på tentorna.

Mattias

Ordförande. Mattias ser avanligt seriös
ut, har han fattat skaftet?

SNO informerar
på riktigt. En av huvudfrågorna just
nu är resultatet för ettan93. Vi har till
satt en arbetsgrupp som skall försöka
ta fram möjliga orsaker till att hela
nästan hela ettan-93 på teknis fick så
dåligt resultat. Vice rektor för grun
dutbildningen, Gunnar Swedberg, har
även uppmärksammat det dåliga re
sultatet och han har kallat till ett möte
21 nov. Till detta datum skall vi
förhoppningsvis ha kommit fram till
ngt i arbetsgruppen.

Hej. Jag har under den senaste
veckan fått frågan vem som får
gå på studienämndsmöten?
Svaret är enkelt: Det får alla
som är inskrivna på elektro
och vill.
ESN-MÖTEN ÄR ingen KFIB (Klub
benFörlnbördesBeundran) det är KFS
NOB (Gissa vad det kan betyda.).
Kursnämndsmöten har man med
föreläsare och
på ESN-möten
diskuterar man allmänna problem
tycker om 3som tex vad vi
perioderssystemet eller om det har
varit problem i en speciell kurs. Det
har varit svårt att få gehör för sin
konstruktiva kritik men det brukar
alltid gå att få hjälp "uppifrån".

uu

Nu har verksamheten kommit igång

Utvärderingen av Elektro
Enkäten som jag delade ut är klar och
sammanställd. Resultatet finns pub
licerat i denna tidning för de som är
intresserade.

Daniel
Allas vår SNO. Biter månde Daniel i
nåt hdrt?
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StURe

Stures hörna!
Eftersom vi är två som sköter
studiesociala bevakningen på
sektionen, så delar vi på arti
keln också. Jajamensan.

HEJ, JAG HETER Martin Bäcklund
och jag är StURe på denna här sektio
nen. Tack för alla era svar på enkäten
om E-huset! Det kom in ungefär 150
svar. Det var fantastiskt kul att läsa
dem. Jag trodde faktiskt inte alls att
det skulle bli så stor respons. På något
sätt ska ni få svar på era kommentarer
och frågor, antagligen genom en ut
ställning i ljusgården. Ni verkar i alla
fall vara nöjda med ombyggnaden i
stora drag. Grupprummen och de
tvärmöblerade salarna E32 och E36
har fått höga betyg. KTH har tagit till
sig den kritik ni gav. Förhoppningsvis
blir det mesta fixat under den närma
ste tiden. Till exempel kommer skriv
skivorna i El att bytas ut under
tentaperioden.

Passerkorten

Många har undringar om passerkor
ten. Det senaste som hörts är att vi ska
få tillgång till E-huset senast till
tentaveckan. Vi kommer att komma in
genom dörrarna med kort fram till
22.30 alla dagar i veckan. Vi har dock
rätt att sitta kvar hela natten om vi
vill. Anledningen till att vi inte får
komma in genom dörren efter 22.30 är
att KTH inte vill att vi ska gå in i E
huset och sova efter fester. De är ock
så oroliga för spontanfester i lokaler
na. Om det blir problem även med
22.30-begränsningen, så kommer lås
ningstiden att ändras till 21.00. Det är
alltså läge att vi sköter oss, så att KTH
inser att deras oro är obefogad.

Studiemedelsfronten

Läget på studiemedelsfronten är föl
jande. Genom sossarnas valseger
kommer nog deras studiemedelspro
position att gå igenom. Detta kommer
att innebära höjda poängkrav från 30
till 35 poäng. Poängtagandet på KTH
är i snitt 30 poäng per läsår. Risken
finns att många hoppar av efter ett till
tre års högskolestudier på grund av
ekonomiska skäl om detta förslag går
igenom. Mer info om detta kommer så
fort jag får reda på någonting.

Till sist...

Vi vil.� ha reda på alla skador som
sker. Aven de på DIG. Ramlar du i en
trappa, får en stöt på en labb, eller lik
nande, så hör av er.
Felanmälningar på lokalerna kan som
vanligt göras till oss eller någon av
personerna nedan. Du kan också
ringa direkt till KTH:s felanmälan på
790 90 00 (kostar gratis i Q-husets his
sar). Det går också att maila till dem
(e-mail: ts9000@admin.kth.se).

Era studiesociala representanter är
som alltid...

Erik Sundberg, E90, sundberg@e.kth.se
George Kullgren, E91, kullgren@e.kth.se
Anders Malmros, E91, malmros@e.kth.se
Javier Carriazo, E91, carriazo@e.kth.se
Jenny Brunnberg, E92, e92jbr@e.kth.se
Fredrik Carlsson, E93, fredrikc@e.kth.se

(Studie-)sociala gruppen genom
Martin Bäcklund E-92, StURe
Björn Ållebrand E-93,
lillStURe
e92_mab@e.kth.se
e93_bjd@e.kth.se

Och nu till lillStURe...

Hej, jag heter Björn Ållebrand och är
lillStURe på detta här stället.

Jag sitter med i studiemedelsgruppen
inom STU (Studie Sociala Utskottet)
och vill gärna ha e93:ornars synpunkter på förra läsåret. Var någon kurs så
it�f ti!fii
tung att den störde andra kurser. Låg F:fii��"�Ji*g
tentorna för tätt och så vidare. Skicka I\/' "'"''''t
ett e-mail eller prata med mig.
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Allas vdr StURe, Martin Bäcklund.
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"ABB satsar på att
b ..attre ta t1· 11vara
•
kv1nnor
s kunskapspotential"

ABBhar många intressanta arbetsuppgifter för
unga tekniker.Arbeten i främmande miljöer

världen över, på teknikens framkant, med avancerade tekniska
hjälpmedel, öga mot öga med kunden, med standard-

produkter eller unika anläggnin�ar. Mångfalden och

valmöjligheterna gör oss unika.
Det finns ytterligare en dimension. Ett
arbete ino�ABBär mer än ett jobb-det

är ett led i den personliga utvecklingen.
Vid en kartläggning av kvinnornas situation inomABBstod det

klart att den kunskapspotential som finns, inte tas tillvara fullt ut.
Genom olika projekt arbetarABBnu för ökad jämställdhet mellan
män

och kvinnor. Det har bl a resulterat i en jämställdhetspolicy

som idag förverkligas i Sverige.

ABB i 12:an
den 8/12
Vi bjuder på
grill-lunch och
mellanspänningsölt

Satsningar görs på kvinnliga nätverk, mentorsprogram mm för
att

vidga kontaktnätet, stärka självförtroendet och öka viljan till

vidareutveckling. Vi jobbar också aktivt med att få fler kvinnor att
satsa på tekniska utbildningar.
För de insatser som startats och delvis genomförts utsågsABB
till Årets Jämställdhetsföretag 1993. I spjutspetsföretag somABBär
vilja och förmåga avgörande - inte om man är man eller kvinna!
Ett arbete inomABBär en chans att fa ta del av en kreativ före

Vill du veta mer?
Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

tagskultur med en positiv människosyn.
Mer än bara ett jobb!

jl 1111
,.,1,1,

OverallPRe

Va' faan, jag har tappat tråden,
nu igen!
Manfred har namnsdag när det
är dags igen: PRe! Denna gång
det mest välklädda av alla
PRe, overallPRe.
TILL EN BÖRJAN var det ganska ont
om folk men tillströmningen blev så
småningom stor. Cissi bjöd på kakor,
som till stor del hamnade i magarna
på Åsa och Andreas. Det syddes och

Det ärfegt att inte vara i overallen när den stämplas!
ningar lyckades jag till slut få fast ett
märke. I och med detta blev jag (lik
som alla andra som sytt på minst ett
märke) berättigad en stämpel med
texten REKOMMENDERAS. Som sy
nes finns det olika metoder att stämp
la en overall, med eller utan person i.
Det fanns också många olika systilar,
nästan lika många som antalet söm
mare och sömmerskor, Vissa som fu
skade och använde lim fick givetvis
ingen stämpel.

Glada miner. Serveringspersonalen var
som vanligt tjusig.

pratades (och åts kakor) så det stod
härliga till och efter fem trådskarv

-JI

Overallgodis

ELAB bjöd som brukligt på
overallgodis av mycket skiftande slag
och storlek. Allt ifrån millimeterstora

./flt
\

Denne man fuskade genom att klistra
sina märken, något som han givetvisfick
äta upp!

kretsar med okänd verkan via mot
stånd och logikkrabbor till stora kon
densatorer, vars verkan några (däri
bland jag) fick känna på. Det var
nämligen populärt att ladda konding
en på stöttepelaren för att sedan kun
na stöta på folk lite varstans. Något
som dock inte var populärt bland of
fren. Emellertid fick förövarna sitt
straff när de råkade bilda en sluten
strörnkrets bestående av sig själva och
en mycket välladdad tillika rejält stor
kondensator. De båda lärde sig då
vad som menas med en sluten ström
krets.

text: Andreas
bild: Annis och Andreas
Alla som syr får en stämpel.

6

I

Vad har julen med bussen att göra?
Nu är det dags att kandidera...
På SM den 8:e december väljs nya funktionärer till så gott som alla poster.
Funktionärs-beskrivning och kandideringslappar finns i 12:an.
Vill du veta mer, prata men oss i valberebrtingen.
Här får du lite hjälp i valet

Gillar du?

Trivsel

Apparater

Sektionens
djur

JR
Matiga?

�ftta�e våfä

•

God
trivsel?

;�It��}!·iJ�r
Blöt
sådan?

Kan du ta hand
om folk?

Erotisk?
Bli
Esquader
eller
general
Tanqbahrtender

>Är. du en
./ p.µlare?
Sök sty
relsen

Bli funktionär, det är både roligt och lärorigt.

Valberedningen
(Mattias Nyren, Christian Svedenkrans, Stina Halmudd, Per Narvinger)
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Vi, Elektros Idrottsnämnd, hoppas att alla vid det här laget har insett vikten av att skriva
upp sig på spadlistan när man har idrottat. För den som fortfarande känner sig osäker på
vilka aktiviteter som gäller och rent allmänt hur man forfar vid uppskrivandet hänvisar
vi till den stiliga lappen vid kopiatorrummets ingång.
Har du ännu inte spadidrottat så är det inte försent att börja, för att nå en framskjuten placering i
Elektros interna tävling. I skrivande stund räcker det med två idrottstillfällen för <lamorna res
pektive fyra stycken för herrorna, för att komma med p<\ tio-i-topplistan. På damsidan har An
neli Johnsson E-93 ryckt åt sig en ledning före Lollo Langenskiöld E-93. Bland herrarna har
Patrik Blidefalk E-92 en mycket knapp ledning före Jo�an Andersson E-94. Värt att notera är
att bästa tjej faktiskt är bättre än bäste kille! Utan att dra några förhastade slutsatser kan man
alltså lugnt säga killar är sämre på idrott än tjejer.
Poäng

Plac

E -osqulda

1

Anneli Johnsson
Lollo Langenskiöld
Anna Strömbäck
Annika Kihlstedt
Kristina Holmudd
Marie-Louise Knutsson
Negar Beyzaie
Åsa Johansson
Marie Lundström
Karin Sohlen
Katarina Nyqvist

2
3
4
5
7

11
7

6

4

3
3
2
2
2
2
2

Plac

E-osquar

1
2
3

Patrik Blidefalk
Johan Andersson
Fredrik AlrikssL1n
Emil Egert]ord
Martin Holm1'erg
Erik Afzelius
Martin Bäck.lund
Andreas Haner
Daniel Ivanov
Johan Neumann
Peter Szab6

6

Poäng
8
6
5
5
5
-+

4

-+

4
4

4

Och du, missa inte ...
••

ELEKTROMASTERSKAPEN I

INNEBANDY

Datum: 4 December I 0: 1 5
Plats: KTH-ha1len
Kostnad per lag: 1 00 kronor
Antal lagdeltagare: Obegränsat, men bara 3 p{1 plan
Antal lag: Max 24 stycken
Anmälan: På luncherna i I 2:an från 1 November
Ge järnet, annars gör vi det!
/ELIN sektionens längsta organ
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Satan också
"Of course it doesn't. Would you like
me to check if your files are OK?" I
prompt

"Would you? I'm a bit new to this sys
tem and I'm not too sure what to do"
"Sure. What was your usemame?"

Everything inside him is screaming at
him not to say it - People beside him
are screaming at him not to say it.

He says it.

You just can't tell some people.

"OK. Well, it looks OK to me, all your
files are in perfect condition!" I say
"THEY ARE!! GREAT!!"

The relief in his voice is overwhelm
ing
>clickety< >clickety<

STELLANL. Personen på bilden har absolut inget med artikelinnehållet att göra.

The Bastard Operator
from Hell Rides Again.
Don't ask how I got back, I
just did. Suffice to say that
work frowns upon manage
ment material that uses elec
trodes to gain client informa
tion. Especially when you do
it to the boss's in-laws. That's
his entertainment.

SO I'M BACK in the saddle. Unfortu
nately, that means there's a surplus of
operators in the computer room. One
slam of the tape safe door later, the
problem is solved. The knocking <lies
down in a couple of hours, so I guess
the safes really *are* airtight.

To welcome myself back, I send a
message out saying there's a shut
down in 10 minutes. 5 minutes later I
shut the system down. I love doing
that. I see the hard-disk activity lights
flicker as the "disk recovery" phase of
startup run through, globally deleting
journal files . Funny how we always
start up with lots of free disk ..
I just get Wolfenstein started and the
phone rings . What the hell, I almost
missed it while I was away, so I an
swer it.

10

"Computer Room" I say

'THAT WASN'T TEN MINUTFS!!!!"
the voice at the other end screams

"What wasn't 10 minutes?" I ask in a •
pleasant manner. I can see that things
have deteriorated in my absence.
Spare the rod and spoil the rm -r,
that's what I always say.

"Yep. Both your x-defaults and AND
your newsrc file are OK"

"But.. But what about my site moni
toring data?"
"Sorry?"

"There were about 10 files in my re
search subdirectory, data I'd collected
over the past year."

"Oh. Well, I can't see anything. Per
haps you backed them up some
where?"
"I put ,,a copy in my girlfriend's ac
count..

"What was her usemame?"
"Uh .... >pause< ... "

'THAT! You said it was going to be
the... >pause<... Um, who is this?"

Is he going to do it? Is he?

"Darren? Is that Darren?"

>clickety clickety<

He does.

"This is the Operator; who <lid you ex
pect it to be?"

Like running down a snail with a
steamroller...

"Uh, No. Darren.. Darren is... unavail
able... at the moment."

"Nope, nothing there either. OH!
Hang on, there looks like some form
of journal file in your account, it's
quite large... I think maybe you
should login there and try to recover
with it..."

"Oh. Do you know when he'll be back
in the control room?"

"Probably around the time of our next
backup - the year 2007 or sometime
thereabouts I should imagine"

He's toying with asking me if he can
recover their files or not. I let him
dangle for a few moments.
'Was that all?", I say, nice as pie
"Well.... NO, it doesn't matter"

I cat about 100 man files together and
slop them in his girlfriends account
under then name "rsrch.j"
"How do I do that?"

"OK; can you login yet?"

"Yeah, I think so ..... OK, I'm logged
in"

------------------ eiöi
iiöiii�
------"OK, You need to run the file through
the instruction error"

>DUMMY MODE IRREVOCABLY
ON<

>DUMMY MODE ON<

"Oh. OK"

How dö I do that?"

"Now, you've got to type it in 20
times"

'Well, you have to type in 'mail root <
rsrch.j'"
"OK!"
"HANG ON! You have to type it with
your nose."

"Sure, OK"
He hangs up.
I ring campus security

'WHY.. ? WHY?"

"Hey, we've got another crazy in the
lab. Apparently he's typing with his
nose. He might be armed ... "

I flip the excuse card till something
appropriate pops up. "HARDWARE
STRESS FRACTURES"

3 minutes later I hear the shots. I close
his account, he won't be needing it
any more..

'Well, it's got to do with hardware
stress fractures. You probably type
too hard with your fingers which up
sets the internals of the keyboard. It's
got to do with dry joints and electro
magnetic inductance"

The phone rings. lt's my mum.

"Oh. OK. Well, have you got any nail
polish remover and some cotton wool
buds?"
"Yes"
"OK, take your disk out, and clean
that brown stuff off the inside of the
disk. That's what gets the heads dirty.
You should just have a nice clean
plastic disk when you've cleaned it
completely"
"Oh, OK Simon, Thanks"
"You're welcome. Oh; remember that
time you wouldn't Jet me go over to
Graeme's place to watch videos when
I wasS?"
"Yeah, why?"
"Nothing... "

"Hi Ma, what can I do for you"
"Simon, I've got a problem at work,
the floppy disk with all my personal
stuff on it is failing I think"

Simon Travaglia
spt@waikato.ac.nz

PR SHAMELY PRESENT:

PEDOPHILE PARADISE
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Fest med finnar...

Den 21 oktober kom de över
Östersjön. Ett femtiotal fest
sugna teknologer från Hel
singfors. Tolvan blev ett myll
rande kaos av vita overaller.
SIK-gasquen hade tagit sin
början.
DET HELA BRAKADE loss ungefär
halv fem. Då kom SIKarna till tolvan.
Därifrån traskade vi allihop till Uggle
viksparken. Där skulle det lekas lekar.
Vi delades in i lag efter färg på under
kläder, skostorlek och huruvida man
ätit idag eller ej. Efter detta började le
karna. Trots det ganska rejäla dunklet
började lekarna för min del med spök
boll. Här var det mer än poäng som
fick en att vara på helspänn. Det var
ren självbevarelsedrift. Bollen var
nämligen svart, och syntes inte så där
störande bra, och en sekunds oupp
märksamhet kunde ha fått ödesdigra
konsekvenser.

Games People Play

Efter spökbollen var det dags för en
form av landhockey. Varje lag utru
stades med varsin knappa meter
planka. Sedan släpptes en tennisboll
ned på marken någonstans på planen.
Tanken var då att man skulle göra
mål. Detta var inte helt lätt, eftersom
bollen lätt försvann i halvdunklet.
Personligen satsade jag på taktiken att

slå hej vilt på allt som rörde sig under
knähöjd, och det fungerade hyggligt
(inte ett enda dödsfall). Den tredje och
sista leken var en form av frisbeesta
fett. Fyra ur varje lag skulle kasta fris
been mellan sig, och ju fler kast man
klarade, desto fler poäng fick man.
När lekarna var slut begav sig hela
sällskapet tillbaka till tolvan, där det
serverades choko-punsch. Efter en
stunds intensict "minglande" med
våra finska vänner började sittningen.

Finsk frequensnormal

Sittningen, där maten var VÄLDIGT
bra, var något annorlunda. Till att
börja med fanns det två frequensnor
maler. Dessutom talade en av de fin
ska (emellanåt också svenska). Sång
erna var av blandad härkomst, en del
finska, de flesta svenska. Våra finska
vänner hade preparerat några små
gyckel, som framfördes till försam
lingens stora glädje. Ett spex innehöll
spel på delvis vattenfyllda flaskor.
Min favoritskådespelarinsats gjordes
emellertid av en kraftig herre som
spelade jultomten i nätundertröja. SI
Kama sjöng också en sång om JAS
och dess flygfärdighet. Di svenske
kontrade med en finsk översätting av
en sång i sångboken och Gällivarevi
san.
Vår sektion förärades också med en

t
Vad ger dig din sisu... Denfinskefrequensnormalen.
gåva. Två elektronikpulande SIKare ·
hade gjort en partylåda. Den bestod
av ett antal lysdioder som fungerade
som rinnande ljus, en högtalare och
en krets som spelade olika melodier.
Allt detta kunde, om man ville, ack
ompanjeras av en kos råmande. Den
na funktion styrdes med den s.k.
"mjölk on-mjölk off"-switchen. Som
tack för maten framförde de manliga
SIKarna ett finskt kväde till vice Ma
ria. Troligen var det något i stil med
'En liten blå förgätmigej (Finnish Re
mix)'. Vi sjöng också några finska
snapsvisor, såväl som svenska. Språk-

Singin' in the rain...

Personalen slevar soppa.

Pulad gåva

/.
Makabla? Världspremiär av dramat Pe

tra sörplar bäsk.
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skillnaderna ställde emellanåt till med
vissa konversationella svårigheter,
men man kunde ju alltid ta till engel
skan (hur översätter man malört till
engelska? Jag satsade på moth-herb.).
Efter några timmar förklarade fre
quensnormal Erik att taffeln var bru
ten, och efterköret statrtade.

Underliga sedvänjor

Under efterköret uppdagades vissa
finska sedvänjor som skiljer sig från
våra. Exempelvis ville våra finska
fränder att ljuset skulle släckas kl.
23.00 (midnatt finsk tid). I mörkret
ställde de sig så på borden och sjöng
någon finsk teknologvisa. Annorlun
da, men stämningsfullt. Framåt mid
natt bröts alla konversationer av att
den finske frequensnormalen skrek
något på finska. Detta fick alla SIKare
att slänga sig på varandra i en stor
hög, och sjunga en finsk visa. Denna
visa fick jag senare översatt till något i
stil med 'Vi ligger på varann...'. Vida
re uppgav en SIKare att de minsann
gjorde så här varje föreläsningsrast.
När klockan började dra sig mot kvart
i sent, lämnade emitteur Ulf tillställ
ningen, men många var kvar... Till
exempel en SIK are som troligen inte
tog sig därifrån på en bra stund.

Text: Uffe
Foto: Björn och Petra

.....�-�����

Hempulande SIKare skänker sektionen en partylåda.

Utpumpad? Musse på SIK-gasque.

...

..

Finskt spex är allvarliga saker...

Insändare: Elektro - en linje på utdöende?

DET ÄR KANSKE alltför välkänt att
studieresultaten på Elektro, framför
allt i de yngre årskurserna, inte är vad
de borde vara. Dessutom vill CSN
och/eller regeringen höja studiemedelsgränsen till 35 poäng per år.

DETTA LEDER till att allt färre får
studiemedel, vilket i sin tur leder till
att Elektro blir känd som en svår linje.
Allt färre kommer att söka hit, och det
kommer all leda till lägre intagnings
poäng, och därmed (antagligen) till
att ärmu fler inte klarar studiemedels
gränsen. Detta kommer till slut leda
till att civilingenjörer från Elektro får
dåligt rykte hos företagen och folk
från Elektro får svårt att få bra jobb.

Ovanstående är naturligtvis ett
skräckscenario, men kanske är det
inte så avlägset. Treperiodsystemet
gör just nu att vi ska tenta 3-6 tentor
på två veckor, och hur ska man klara
det? Dessutom har många kurser börjat att göras om, och de nya "kursförslagen" testas på eleverna helt utan e f tertanke (verkar det). Ett bra exempel
är ettornas MAPLE-labbar där det inte
1
·1
fnns
nå
· trukfwn att ftta
• gon veu·ig ms
.
I och mgen att fråga (assama kan mte
s"älva
MAPLE).
J
Dessutom är labbarna i INDA-kursen
mycket omfattande, och det finns för
få datorer (och för lite tid) för att alla
ska kunna göra dem utan att det går

ut över andra ämnen. Redan nu har
en del E94:or lagt ned INDA-kursen
för att hinna med mattekurserna. Det
kan helt enkelt inte bero på a tt alla på
Elektro är lata eller något annat, det
måste vara något fel på själva utbild
ningen.
..
Hur gor
man då f..or att påverka KTH
I nm�
· a ?·. Ett b_ra
fil att f?. rba" ttra utb"ld
�forslag ar att engagera sig I stud1e
nämnden och kursnämnder och där
k? mma med . koi:1s t ru kt.
.. 1v kn·t·k
1 f"'
or a tt
gora vår utbhdnmg battre.
Det är dags att göra någonting åt vår
utbildning nu, innan det är för sent

Örjan Ljungqvist E-91
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Lärarkalas

Heaven and hell
För att få lite omväxling bland
ansikten som hänger i baren
på våra kalas kom PR på den
ljusa ideen att bjuda in lära
rhögskolan. Kalaset ordnades
av en blandning änglalika
PR:are och djävulska lärare.

Ont om plats var det gott om

Vissa såg ut som fan.

TOLVAN HADE SNABBT gjorts om
till himlarike och helvete. Att det var
många som var nyfikna på lärarna
märktes direkt när man kom dit, kön
till det för kvällen garderobsombyg
gda kopiatorrummet var oändligt
lång. PR hade genialt nog ställt gar
derobsdisken framför herrturken så
den som ville lätta på trycket fick

finna sig i att köa även där. När man
till slut blivit av med sina ytterkläder
fick man en del av en käck låt i nypan.
Tanken var att man skulle hitta komp
isar med andra delar av av samma låt.
Kalaset började därför med att alla
sprang omkring och nynnade och för
sökte hitta någon som lät likadant.

sidor. Till förrätt bjöds det på laxtoast
som sjösattes i öl och nubbe. Mid
dagen fortsatte med kött och potatis
gratäng, attans gott var det.

För att ha någon nytta av papperslap
parna med låtar på skulle en hel låt
pusslas ihop och framföras. Enligt en
helt och hållet partisk bedömning var
nog Let it be bäst. För att sången skulle
vara vacker bjöds det på rödtjut. Vissa
verkade dock inte gilla det allt för my
cket utan hällde det över bord, min
kamera och i mitt skrev. Dumt sätt att
slösa bort god dryck! Boman och
Hessu förnöjde oss med ett prisat gy
ckel. När middagen var avklarad fort
satte kvällen med diskodans och min
gel.

Anders
nödiga damer

Bira bira bira, bärs bärs bärs!

Vin och sång

Damturken var väldigt populär.
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När man funnit några likalåtande togs
det plats vid bordet. Sångledandet var
för kvällen delat mellan Erik Bohman
och en djävul från lärarna. För att alla
skulle känna igen någon låt var sång
bladet ett hopkok av låtar från båda

Så här kul tyckte Erik att det var.

DRIVKRAFT
••
FOR
SVERIGE

Vattenfall svarar för hälften av den el
Sverige behöver och är därmed Väst
europas femte största elleverantör.
Vårt försörjningssystem tillhör världens
mest tillförlitliga och baserar sig på miljö
anpassad vatten- och kärnkraft.
Vi utför kvalificerade konsultuppdrag
som gör svensk industri till ännu effekti
vare energianvändare. Vår forskning och
utveckling bidrar till tekniska lösningar som
snabbt kan bli lönsamma för våra kunder.
Vattenfall erbjuder även kvalificerade
konsult- och entreprenadtjänster t ex berg-,
betong- ocli undermarksarbeten.
För att möta en framtida öppen elmark
nad, blir det allt viktigare att knyta inter
nationella elproduktionssystem närmare
varandra. Genom samproduktion och ut
byte av el mellan gränserna vidgar vi
samarbetet med nordiska och europeiska
elproducenter.
Det innebar direkta fördelar för våra
kunder i form av stabila elpriser och hög
leveranssäkerhet.

VATTE N FALL �
�

Tredje puben

The Courtfield

Var? Hörnet Earl's Court Road och Earl's Court Gardens, vid stationen Earl's Court.
Guinnesspris: fl,98 (april 1994)
Guinnesstemperatur: Något sval.
Övrigt: Puben rymmer ett The Who-flipper samt en övervåning med biljardbord och fotbollsspel men dock inga darttav
lor som en skylt på utsidan lovar. Bland pubens stammisar märks bl.a. en yngling som på ett kusligt sätter påminner om
en ung Jimmy Page (gitarristen i Led Zeppelin).
Bilden visar pubens elegant målade skylt som hänger på utsidan som vetter mot Earl's Court Road.

Örjan Sniis

Skräp i g a datorsalar
Det är alltid tråkigt att behö
va komma med klagomål,
men nu börjar det att se för j
vligt ut i datorsalarna.

från datorsalarna, när man uppebar
ligen har ork att släpa dit dem.

Det är rent märkligt att det ska vara
så jobbigt att ta med sig burkarna ut

Det är inte meningen att städperso
nalen skall agera mamma åt

ÖVERALLT LIGGER SKRÄP i
mängd. Tomburkar, godispapper,
bananskal, kaffemuggar mm mm.
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Även utanför datorsalarna börjar
miljön mer att påminna om ett hög
stadiefik än om en högskola befol
kad av vuxna människor. Det är fak
tiskt VI som har ansvar för att vi får
en trivsam miljö i våra lokaler.

E-Osquar och E-Osqulda.

Lennart Cormin
cormin@elixir.e.kth.se
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Astronaut?

För den som har högtflygande
planer är teknis en bra början.
Se bara på Christer Fugelsang
som tog examen 1981 (från
Fysik). Den 17 oktober höll
Christer ett föredrag om sin ut
bildning till ast�onaut.
MOT SLUTET av a�gusti 1995 skall
en astronaut från Etiropesika rymdor
ganisationen ESA skickas upp i rym
den. Ombord de1\ ryska rymdsta
tionen Mir skall etf fyra och en halv
månads uppdrag - pUROMIR 95 - ut
föras. Det blir . .):mtingen Christer
Fugelsang eller tys�,en Thomas Reiser
som får åka. I bötj.i'n av nästa år skall
beslutet om vem som skall få ta det
stora steget ut i rymden. Vi på Emis
sionen håll�r tummarna för vårt sven
ska hopp.

Historia

Den idag 37-årige svenska mästaren i
frisbee började påKTH 1975 på Fysik
linjen. Mellan trean och fyran seglade
han till Västindien, 1981 fick han sin
examen och 1987 doktorerade han i
partikelfysik.

Då Christer alltid varit intresserad av
rymden, sökte han (och 500 andra)
jobbet som sveriges första astronaut
1990. Efter två års väntan ville ESA
att han skulle komma två veckor
senare. Det var i maj 1992.

Astronaut-träning

Sex astronauter från Europa utbildas
just nu. Två i Houston, USA och fyra
utanför Moskva, Ryssland. En av dem
är kvinna - hon har gift sig med en av
de andra astronauterna.

Ute i rymden kan många saker gå fel
och därför måste astronauterna ha en
gedigen utbildning på rymdsta
tionens alla system. Även de experi
met som skall utföras måste astronau
terna känna bra till.

Roligast

Det är inte lätt att röra sig i fritt fall
om man inte är van, så även det måste
tränas. Man flyger i ett flygplan i en
kastparabel, på ett sådant sätt att man
under ungefär en halv minut får tyng
dlöshet inne i planet. Det tyckte
Christer var väldigt roligt!

Värst

Visst är träningen för att klara av
höga G-krafter jobbig - den där man
sitter i en stor roterande centrifug men den absolut värsta träningen är
den där man skall träna upp mot
ståndskraften mot rymdsjuka. När du
befinner dig i fritt fall fungerar
balanssinnet inte så bra och du re
agear lite sum vid åksjuka - fast my
cket värre. För att astronauten i rym
den inte skall besväras av detta så my
cket tränas han innan resan. Vad
Christer fick göra, var att sitta i en stol
som roterade i alla möjliga riktningar
samtidigt som han rörde huvudet
fram och tillbaka. Första gången
klarade han knappt fem minuter in
nan olustkänslan helt tog över. Efter
att ha tränat ett par gånger i veckan
under två månader, kunde han klara
sig en hel kvart

Olof Lindqvist

Man kan idag bli astronaut antingen
som pilot eller vetenskapligt ansvarig.
Majoriteten av dagens rymdfärder har
vetenskapliga syften och därför be
hövs kvalificerad personal för att ut
föra uppdragens experiment. Christer
sade under föredraget att en civilin
genjörsutbildning är en bra grund om
man har ambitionen att bli astronaut.

All utbildning för Christer Fugelsang
sker på ryska i StarCity utanfört Mo
skva. Han har nu varit i Ryssland i
drygt ett år.

vSNO talar
Hej alla E-osquar och E
osqulda. Halva terminen har
nu gått och tentaperioden när
mar sig i minst 180 knyck.

I OCH MED införandet av trepe
riodssystemet blir det många tentor
på en gång. l:an klarar sig undan med
2 tentor i första perioden, 2:an och
3:an har 3 stycken, värre är det för
4:an som har mellan 4 och 5 stycken
tentor. Inte roligt alls och värre än så
kan det bli.

Studienämndsmöte

I veckan som gick hade vi studie
nämndsmöte. Det var speciellt roligt
var att så många e94:or kom till mötet.
Fakultetsnämnden har delegerat åt
studienämnden att utse årets lärare på
Elektro, vilket blev Bo Wahlberg. Det
ta är skilt från årets lärare på KTH,
som kommer att nomineras på nästa
studienämndsmöte för att sedan be
slutas på december-SM. En het fråga
på mötet var treperiodssystemet. Den
allmänna åsikten var att systemet är
dåligt och bör förändras - förslagsvis
till fyraperioders eller periodlöst. Stu
dienämnden kommer att verka för ett
avskaffande av treperiodssystemet,
· men det kommer bli svårt då rektorn
vill ha det kvar.

Funkti onärsval

Snart är det funktionärsval, så även
till studienämden. SNO och vSno
väljs på SM, medan de andra posterna
inom s�dienämnden väljs på våra
möten. Ar du intresserad av någon
post, prata med mig eller vår högt äl
skade SNO, Daniel. I studienämnden
finns ungefär 25 poster. En lista över
dessa är uppsatta på anslagstavlan i
Tolvan.

Mosaic

Studienämden har även WWW�sidor
som du kan läsa7med Mosaic. Här kan
du se resultaten av kursutvärderingar
och all annan information du vill åt.
Kika där när du blivit less på att göra
Maplelabbar. Det finns även en sida
för att skriva in kursutvärderingspro
tokoll efterKN-möten.

Christer Fugelsang berättar om hur det
är att utbildas till astronaut.

Fredrik, vSNO
fredrikc@e.kth.se
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IT-festival
IT-samhället än är det inte här.
Fylld av inte alltför stora
förhoppningar begav jag mig
till Tekniska Museet för att
titta på att IT-festivalen. Det
hade gjorts massiv reklam för
den, "kom och titta på mor
gondagens samhälle", men vad
kunde de visa upp egentligen?
UTSTÄLLNINGEN omfattade bland
annat internet (framför allt WWW),
"mulimedia" och diverse dataspel. I
en "verkastad" kunde man själv få
klippa ihop rörliga bilder och musik
till ett helt eget multimediadokument.
Internet, detta världsomspännande
datornät presenterades naturligtvis,
men inte blir mystiken som finns
kring det för vanligt folk mindre när

den presentation jag fick (spelandes
ovetande) av det beskrev det mer eller
mindre som en levande organism...
Dataspel är alltid roliga, och roligast
av alla var den flysimulator som kör
des på storbildsskärm och med ljud
effekter från en riktig förstärkare. Be
höver jag säga att datorn bakom det
hela säkert var alldeles för stor för att
egentligen spela spel på, men kul var
det.
Utställningan var gjord för att visa
"vanligt" folk vad som finns idag, och
antagligen blir man blase när man
pluggar på Elektro för jag blev inte
alltför imponerad av det som fanns
där.

Världsrekords SM
Oktober-SM var på många sätt ett
ovanligt SektionsMöte. Det var både
det första SM:et som hölls i Tolvan
och det kortaste SM:et i mannaminne.
En lagom stor samling människor
(egentligen alldeles för liten, en lagom
stor samling människor på ett SM
borde vara alla som pluggar på sek
tionen) kom till 12:an, och där började
det hela med att halva dagordningen
bordlades.
På SM:et valdes en valberedning för
att ta fram förslag till nya funk
tionärer nästa år (se deras annons om
du är intresserad) och en budget
beredning. Dessutom tillsattes en
sammankallande till Sångbokskom
mitten. Det är alltså dags att göra en
ny sångbok, och sammankallande till
sångbokskommitten blev Erik Boh
man E-91.

Örjan Ljungqvist

HOFTORSKÄMBETET

I

Örjan Ljungqvist
Anders Wikström

FISKARNA DÖR ! Stor sorg härjar i akvariet. En fisk är avlivad och två saknas. Troligen är
de uppätna av sina kamrater. Tur i oturen så var det av den billigaste typen, om man nu kan
vara så okänslig. Vad kan man göra åt problemet är en vanligt förekommande fråga vi Hoftor
skar får. Vi har analyserat dödsfallen och tillsatt en kommission. Resultatet är att fiskarna be
höver mer levande foder! Då Hoftorskämbetets ekonomiska vall redan rämnat har vi nu bara
att be Er alla sektionsmedlernmar om bidrag. Hittar du en slant någonstans i tolvan så lägg den
i avsett hål under akvariet. En liten påse levande mygglarver kostar under tian!
Som tack för insatsen ska vi Hoftorskar försöka mata fiskarna vid sådana tider att så många
som möjligt kan få del av den barbariska naturupplevelsen.
EHURU BETRAKTAR MAN FISKARNA?
Sektionens medlenunar har alltför dålig
teknik i akvariebeskådning . Många är de
som hukandes försökt få en glimt av
fiskbeståndet. HELT FEL TEKNIK !
Man tager en sittvänlig och rogivande
möbel (fåtölj , pall , hörnsoffa e .d) och
placerar den efter markeringen på gol
vet. Om man sitter med benen rakt
sträckta utåt ska fossingarna nudda
akvarieskåpet . Efter tre djupa andetag,
gärna blundandes, är man i form för be
skådande ! Efter en tids träning kan man
lära sig hitta de små ålarna eller de
ljusskygga malarna .
Lycka till !
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Namntävling t

För att läUare orientera sig
bland fiskarna ska de få namn!
VUka fiskar Onns då 1'l .Joa
Z Guldguramls (herr o fru Gul)
Z seseUenor (herr o fru Hvlt)
4 naggelldlder (diagonalrand)
12 SerpateC-r (•må röda)
5 Khull (randl1a ålar)
Z Malar (1-pardprleklga)
Fönlag tänm.. lämpllgen I
Hoftenkämbeteu faek I fun·
krmnmet (vi får så hlnda Ute
postU). 1 800 kl Dsk står på
11pel. BU.. Du vinnaren 1'l

Äntligen dax för ett
sjysst recept:
Stekt 1111 1 pappet.
6 ulu •lll•r, 3 msk flottyr en.,
1111ir. 3 1111k rlfve.röd. 112 liter
111jilk. Hvltt 1krlfp1ppu.
R111u aeh !Vifta 1111,n vil. Bortt19
hufvud oeh 1tjirt. li99 tlllen I 111Jilk
12·24 tl111111ar. Skir pappret I 6 delar
eftu 1lll1n1 1torlek, h1t,yk det 111,d
kallt 1111ör eeh 1trö rltve�rid diröv1r.
li99 1lllen dirpi oeh vik 0111 den nitt
,eh llldl9t. Stek den nu pi pannen,
�ortta9 pappret linlktl9t. S,rvuai
111,4 p,tdl111111 eller 1tufvld p,11111.
( Detta är ett utmärkt sätt åter

använda gamla TET-tentor! )
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Shanghai. Madrid.
Frankfurt. Dallas. Mexico City.
Midsommarkransen. Tripoli. Paris.
London. Quito. Brisbane.
Bandar Seri Begawan.

Var i hela världen är din framtida arbetsplats?

Ericssons 70 000 anställda är verksamma i mer än 100 länder.
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Rubriken e Python...

lt's

eller
Det är sista delen, CHE ... Jag lovar!
Han har rest runt jorden åt alla
möjliga håll. Han har spelat
den gravt stammande Ken i En
fisk som heter Wanda. Han
spelade Dennis, som slogs mot
monstret i Jabberwocky. Fram
för allt var han Pythonier. Per
sonen jag talar om heter Mi
chael Palin.
MICHAEL PALIN föddes i Sheffield,
Yorkshire, den 5 maj 1943. Hans far
var ingenjör. Michael böjade skolan ti
digt, redan 1948. Det skedde i Birk
dale Preparatory School. Här gjorde
han sitt första framträdande, som
Martha Cratchit i Dickens En Julsaga.
Det slutade med att han föll av
scenen.

Studerade historia
Palin började i Shrewsbury School
1957. 1962 började han studera vid
Brasenose College i Oxford, med his
toria som huvudämne. Det var vid en
julfest med Oxfords Psykologstuder
ande som han för första gången fram
förde sketcher han skrivit själv. Efter
det gick han med i Oxford University
Dramatic Society och Experimental
Theatre Company, där han träffade sin
framtida skrivarkompis Terry Jones.
Jones examinerades kort därefter.
Palin blev dock kvar ett litet tag till.
Under denna tid hann han med att
skriva, regissera och agera i The Ox
ford Line Revue, som uppfördes vid
Edinburgh-festivalen 1965. Samma år
lyckades han också ta sin examen.

Föreningar
Efter sin examen återupptog Palin sa
marbetet med Jones. De bidrog med
manus till en raå TV-program, t ex
The Two Ronnies. De skrev också två
pantomimer, Aladdin och Skönheten
Och Odjuret, för Watford Palace Theatre.
Palin beskrev den senare av dem som
"fairly dreadful". 1967 förenade sig
Palin och Jones med Eric ldle som
manusskrivare och skådespelare till
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TV-serien Do Not Adjust Your Set.
Mellan två omgångar av denna serie
gjorde Palin och Jones sin historiska
komedi The Complete And Utter History
OJ Britain. Denna serie fick John
Cleese att bli intresserad av ett samar
bete. Palin var på flera sätt delaktig i
Cleese och Chapmans TV-show How
To Irritate People. Dels spelade Palin
flera roller i showen, och dels byggde
en av sketcherna på hans erfarenheter
rörande en bils bristande funktion.
Vissa detaljer ändrades dock i
sketchen. T ex blev bilen en norskblå
papegoja, som dessvärre hade "slutat
röka".

Många järn i elden
Palin höll sig upptagen med projekt
utanför Python. På nyårsafton 1975
var han med i Tre Män I En Bdt, till
sammans med Tim Curry. Han skrev
Underhill's Finest Hour, som handlar
om en kvinna som ska föda barn, men
upptäcker att doktorn är mer intresse
rad av en cricketmatch på radio. Des
sutom skrev han Buchanan's Finest
Hour, som i sin helhet utspelar sig
inuti en stor låda. Palin och Jones
gjorde tillsammans TV-serien Ripping
Yarns, som blev en stor framgång.
Palin medverkade framför kameran i
samtliga avsnitt. Han har också hun
nit med att vara gästvärd för Saturday
Night Live två gånger. Han hade en
liten roll i Eric Idles The Rutles: All You
Need Is Cash, där han intervjuades av
George Harrison. Palin har dock inte
bara gjort komedi. Han hade t.ex.
huvudrollen i BBC-serien Around The
World In 80 Days?, där han försökte ta
sig runt jorden på 80 dagar, på samma
sätt som Phileas Fogg. Han fick alltså
inte använda flyg (ballong var dock
tillåtet).

Monsterdödare och djurvän
Palins filmkarriär har också varit
framgångsrik. Den började 1977, då
han spelade huvudrollen i Gilliams
film Jabberwocky. Palin spelade där
bondpojken Dennis, som slåss mot

DROITNING VICTORIA? Palin som
engelsk kunglighet, med sin make Albert
i kistan, fotograferad vid en poesihappe
ning till myrornas ära.
monstret Jabberwocky. Han var med
författare till Time Bandits, och spelade
också en dubbelroll i filmen, som kom
ut 1981. 1982 skrev Palin The Mission
ary, i vilken han också spelade huvu
drollen. Filmen handlar om en mis
sionär som återvänder till England
från Afrika. Vid hemkomsten blir han
satt att arbeta bland viktorianska Lon
dons fallna kvinnor, vilket hans fru
tror vara kvinnor som har gjort illa
knäna. 1985 medverkade Palin i Gil
liams film Brazil, där han spelar Jack
Lint. 1988 spelade han den stam
mande djurvännen Ken i En fisk som
heter Wanda. I den filmen lyckades
han med att ha ihjäl tre hundar av
misstag, samt att köra över den
psykotiske · Otto, spelad av Kevin
Kline, med en ångvält.

Ulf Wallentin
Detta var den sista (planerade)
delen i Python-serien. Men,
som Arnold kanske skulle ha
sagt, "1'11 be back!".

iiiiiii�

iiiiii�
iöi
-------

Enkätsvar
eller

Vad tycker vi e g entli gen?
Som en del av er vet har SNO
(med medarbetare) samman
ställt en liten enkät angående
Elektro och här försöker vi
visa vad ni tyckte.
E92 OCH E93 fick möjlighet att svara
på enkäten och 299 tyckte till om vår
utbildning. Svaren var oftast ganska
klara men slutsatser om vad som
eventuellt ska' förändras är ju mycket
svåra att dra.
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Hur mycket pluggar man på Elektro
egentligen. Lägger vi ner dubbelt så
mycket tid som de på Universitetet?
Därom tvista det lärde. Enkäten talar i
alla fall om hur mycket elektriker
pluggar. 35 teknologer (av 299) plug
gar mindre än fem timmar i veckan.
Ar det de som klarar tentorna?
Nästan alla var i alla fall överens om
att de kunde jobba mer med sina
studier, bara 20% ansåg att de inte
kunde lägga ner mer tid.
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Tre perioder är bra, eller?

1 00
50

6

3

0

"I hur många fall är du väl förberedd
innan du deltar i föreläsningar och
övningar?". De flesta var det klart inte,
hur ofta är du?

Resultat

Elektriker är duktiga att närvara, 85%
går på mer än 4/5 av alla föreläsnin
gar och övningar. Det kanske är bra
1 00

teknologer som de borde. Endast 7%
lägger ner lite tid på att förbereda sig
till som mest vararman föreläsning el
ler övning.
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"Hur många timmar i veckan ägnar
du åt egna studier?". Det tar tid att fdr
bereda labbar och räkna TET, men alla
studerar inte så hårt.
att gå på föreläsningar eftersom bara
43% av teknologerna tycker att de för
står kurslitteraturen bra eller mycket
bra. Tyvärr så förbereder sig inte

När det gäller skriftliga kommentarer
skrev så många som 43% att de tyckte
att treperioderssystemet var mindre
lyckat och dessutom skulle nog inte
lite pedagogisk utbildning skada våra
föreläsare och övningsassar. Kanske
skulle förändringar på det området
förbättra studieresultaten på Elektro
eller beror resultaten på att så många
som 40% valde linjen pågrund av att
det är en bred utbildning och inte av
intresse.

Resglada
Elektriker är resglada människor,
över 70% av oss ägnar mer än 2
veckor av året till semester och nöjes
resor. För att finansiera detta jobbas
det också duktigt; 67% har svarat att
de jobbar mer än 5 veckor på som
maren.

tadsmiljön svarar 80% att de klarar sin
ekonomi med hjälp av studiebidrag
och I eller lån. Kan detta vara ett
tecken på att bostadspolitiken inte
helt har misslyckats?

Okunniga Elektriker!
Trots all information på Armada
dagar, företags-seminarier och li
knande famlar de flesta i blindo då de
gäller de kunskaper vi eventuellt får
oss till livs. På frågan om vi anser att
vi får relevanta kunskaper för arbets
livet har hela 35% svarat "vet ej". 25%
�ar svarat "nej, bara en del" eller "nej".
Ar det så att vi Elektriker inte har den
ringaste aning om vad som händer
ute i arbetslivet, eller färingar vi en
bart de kunskaper vi trots allt har
serverats?

Statistik
Enkäten berättar också att 95% sökte
teknisk högskola i första hand och in
formationen om linjen hade de flesta
fått genom en broschyr. 70% tyckte att
de hade valt rätt linje och lika många
skulle rekommendera Elektro till en
yngre kamrat.
60% av de som svarade hade betyg 4,0
eller mer från gymnasiet och 70% har
gått teknisk linje.

Mie & Mattis
1 50

1 15

Men trots det stora reseintresset så
har ungefär 30% svarat att resorna till
och från skolan påverkar studierna
negativt. Kan det kanske vara så att
tågen mot Mörby Centrum inte går
tillräckligt ofta, eller inte alls?

Slott eller koja?
Bostadssituation verkar att ha löst sig
för de flesta, detta trots bostadskrisen.
Av de tillfrågade har 55% svarat att
deras studiemiljö hemma är bra eller
mycket bra. Trots den fina bos-

Fritid. Det verkar fin nas gott om tid att
träffa ka mrater. Frågan var: "Hur ofta
umgås du med andra än familjen och
studiekamrater?"
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Lördagen dan 19 november är det

TENTAPUB
1 12:an

Som vanligt med kex, ost och gott
rödvin. Baren öppnar klockan17.

Fredagen den 2 llecember är det

RockPRe

Rockkör i 12:an mad liveband. Bar du
lust att spela, prata med en klubbis.
Baren öppnar klockan 17 och
senare under kvällen släpps biljetterna
till LussePRE.

Måndagen den 12 december är det

LussePRe

Ett höjdarkalas på riktigt. Skaffa Biijett.
God jul.
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Det ryktas att ...
...Jesus is allright.

... Funkföreläsaren har en arsenal till sitt förfogande...
...som bl a inefattar pansarvämsintergraler.

... Mr. Spaceman has returned!

... Mr. Spaceman har kastat kvittot!

...rymdfärjan Challenger står parkerad på cykelparkeringen utanför Q-huset.
... Ebbe luktar disktrasa .

...tio nakna klädhängare...

...Sara inte hittar fat-tagaren.
... vi kopplar, ni löder ...

...OKS fick en röst mer än Tomten och fyra röster mer än Jesus Kristus.

Hört på föreläsning:

...Partiet fick lika många röster som OKS.

"...det här exemplet e missvisande
lätt..."
,

...fca:s jacka är ?$2 kJ bred.

Hört på övning:

"De' som e svårt för tnej får ni klara av
själva, va."

Världsrekord!
Världsrekord E93 har kommit med i
Guiness Rekordbok 1995. Orsaken till
detta är att gruppen bakat 63 olika
sorters kakor, 20 av varje. Förra rekor
det var 53.
Emissionen litar på att Världsrekord
har rent mjöl i påsen och gratulerar
till rekordet. Gruppen har sannerligen
inte legat och degat, utan (g-)räddat
Elektros namn. Emissionen hoppas att
denna "bud-kavel" förs vidare av
Världsrekord E94.

... vis�a temperaturer är högintressanta.

...tunk är ett citatrikt ämne.

...samtliga förelesare för tvåat har talfel.

...förelesaren komplexifierar integranden.

...NADA har problem att implementera den slutgiltiga lösningen.
...Ulf Ringström tycker att diamanter kan kännas lite i�y .

...singulariteten i KTHs servicefält ligger ganska precis en våning ovanför E33.

...om man rättar Maskins tentor känner man sig intelligent.
...E94_dhe skriver utjpeg med lpr, mycket.

...Dryck är nu mera inte.

...DECwrite tycker om sidnummerrutor, 6000 sidnummerrutor.
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Ar du oteknisk?

'·

Trots det faktum att man går
på en teknisk högskola måste
man inte på något sett vara
"teknisk".
MÅNGA HAR TUMMEN
hand när det gäller tekniska
och för att hjälpa dessa en bit
gen publicerar vi en utmärkt
ningslista till stereon.

mitt i
prylar
på vä
felsök

• Problem: Funkar inte.
Trolig orsak: Sladden i handen.

Åtgärd: Sätt in sladden i väggen.

• Problem: Funkar fortfarande inte.
Trolig orsak: Av märket MARK
Åtgärd: Ta den tillbaka och köp en
riktig stereo.

• Problem: Lamporna lyser men inget
ljud.
Trolig orsak: Inga högtalare.
Åtgärd: Köp högtalare.
• Problem: Fortfarande inget ljud.
Tolig orsak: Volymen står på noll.

Åtgärd: Ställ volymen på tio.

• Problem: För högt ljud.
Trolig orsak: Volymen ställd på tio.
Åtgärd: Ställ volymen på tre.

• Problem: Hör ingenting.
Trolig orsak: Blivit döv.
Åtgärd: Stäng;av stereon och lär dig
säga "eh?".

• Problem: Låter för långsamt.
Trolig orsak: 78 varv skrivet på LPn.
Åtgärd: Ta bort skivan, lägg på
"Hells Bells" av AC/OC, ställ voly
men på tio och sätt dit pennspetsen.

News
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