Atlas Copco Tools är världens ledande tillverkare
av verktyg för industrin.
Nu söker vi mer av det material som givit oss vår
ledande ställning.
Men det vi söker är knappast någon hårdvara.
Vi söker kompetenta medarbetare som hjälper oss
att interagera och skapa bättre relationer med våra
kunder. Som hjälper oss att bättre förstå våra kun-

ders behov och också bättre tillgodose deras behov.
Kontakta oss, så kommer du att upptäcka att
världens ledande tillverkare av verktyg för industrin
bygger på mjuka värden.
Kontakta:
johan.wallgren@atlascopco.com
mats.holmin@atlascopco.com
yvonne.sigu rd@atlascopco.com
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Det här är en riktigt gnällig ledare.

I PÅ ELEKTRO har en
ganska trevlig sektionslo
kal, eller hur? Jag tycker
det och jag tror knappast att jag
är ensam om det med tanke på
hur mycket folk det brukar vara
i tolvan om dagarna. Något som
är mindre roligt, det är att se hur
illa lokalen
sköts. För mig
är det en själv
k l a rhe t
att
diska efter mig
när jag ätit min
lunch, men det
är det tydligen
inte för alla.
Även om man
diskar upp och
städar köken
på morgonen
ser det rent ut
sagt för j-ligt ut
efter lunch
igen. Disken
står i travar,
spisen är kladdig och slasken är
fylld av gamla matrester. Det
håller inte, till slut kommer
tolveriet vara tvugna att stänga
köket, och då kommer det inte
finnas någon möjlighet att
värma sin mat. Det finns dock
ett enkelt sätt att undvika det,

nämligen att städa efter sig. Vad
än folk tror så är det faktist
ingen som arbetar i tolvan, diska
och städa undan efter sig, det får
man göra själv.
Det har varit en del diskussioner på sistone, hurvida folk från
andra sektioner ska få nyttja
tolvan. Fler människor i tolvan
innebär att det är
fler som "glöm
mer" kaffemug
gar och dylikt
efter sig och ska
par trängsel, spe
ciellt vid lunchtid.
Vi har ju trots allt
en en riktigt bra
sektionslokal, att
andra teknologer
helst är där kan
man ju förstå, och
det är dumt att
vara ogästvänlig i
onödan.
Men som det ser ut nu kan det
knappast få fortsätta, nånting
måste hända annars kommer
det snart finnas både lås på
köksskåpen och kårlegkontroll i
dörren.
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Hur lämnar man
in manus?

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

berätta vad filen heter.
Vi har ingen möjlighet
texter
behandla
att
skrivna i Word, Mac
Writc, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ. Då
kan vi nämligen läsa in
dem i den upplösning
och det format vi vill ha.
Dessa lämnas lämpHgen
direkt till en emitteur
eller emitteuse.
Skicka gärna med
instruktioner för hur du
vill att materialet skall se
ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du
skulle vilja men goda
ideer är alltid väl
komna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i
insänt material.
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Emissionen kan inte
på något vis garantera
att inlämnat material
återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om
så särskilt anges att
betrakta som uttryck för
Elektrosektionens stånd
punkt.
Icke signerade artiklar
tar
Emissionen
ansvar för.
Emissionen kommer
inte att ta upp a1lmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
mänpolitiska
frågor.
Vad gäller nationellt
politiska frågor är Emis
sionen dock öppen för
det mesta.

Emissionen
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Om sektionsmöten, sektionsråd och mycket annat.

A
0

rade att vara med i valbered
ningen kontaktar lämpligen
henne. Känner ni att ni har bra
kontakter i framför allt l:an och
2:an, tveka inte, ni behövs!

FÖRSTA sektions
möte hölls den 22 I 2,
och undertecknad har
satt sin första ubåt i halsen.
Bland de saker som uträttades
på mötet, var det roligast att utse
sektionens kamrat. Sektionens
kamrat är den person som gjort
mest för att sprida glädje
omkring sig. Att Sebastian Ritter
är ett lämpligt val råder ingen
tvekan om. Grattis Sebbe!
ETS

Sektionsråd

Sektionsmöten

Ett bra sätt att göra sin stämma
hörd är att komma på sektions
möten. Är det verkligen så få
som har något att säga. På
februari-SM kom ca 35 personer.
Jag har i och för sig varit på
möten med färre deltagare, men
det börjar närma sig den
magiska gränsen då mötet inte
längre är beslutsmässigt. Styrel
sen tar gärna emot förslag som
kan förbättra SM, och på så sätt
locka fler besökare.

Fulltaligt styre

Funktionärstorkan börjar nu
luckras upp lite. Styrelsen är
numera fulltalig, och jag väl
komnar varmt Jenny Wandel

och Joar Jacobsson till sektionens
styrelse. Jenny har åtagit sig
posten som kassör och kommer
därmed att se till att sektionens
ekonomi fungerar. När det gäller
ekonomin har även Joar ett
finger med i spelet då han har
blivit sektionens AMSe, Arbets
marknadssektreterare. Joar kom
mer i egenskap av AMSe att
samordna sökandet av sponsors
pengar. Valberedningen har nu
fått en ordförande i och med att
Carola Svenningsson valts till
Moby Dick. Ni som är intresse-

I och med att de nya stadgarna
togs i bruk, infördes det så
kallade sektionsrådet. Ett sådant
möte hölls i början av februari.
Bortsett från en del barnsjukdo
mar, tycker jag att mötet föll ut
mycket väl. Till ett sektionsråd
kommer alla som är ansvariga
för sektionens olika delar, och
som då har ett naturligt forum
för att diskutera sina åsikter.
Sektionsrådet är inte ett beslu
tande möte, dvs frågorna disku
teras endast och sen är det upp
till styrelsen eller sektionsmötet
att besluta i frågan.

Avslutningsvis

Och som vanligt, vi i styrelsen
finns här för er. Är det nåt du vill
säga, slit tag i oss eller maila till
styret@e.kth.se.

Tobbe

Kansli DEF flyttar

Nya lokaler för Kansli DEF
Kansliet flyttar i mitten av mars till Drottning Kristinas väg 6, mittemot kårhuset.
Ni är varmt välkomna ner till de nya fräscha lokalerna så snart flytten är överstökad.
Hälsningar från DEFs kanslipersonal
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För svåra tentor?
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Eller varför kör så många tentorna egentligen?

H

HOST! Jag har
precis frisknat till från
den andra förkyl
ningen den här terminen. Precis
som förra gången var sömnbris
ten på grund av allt skolarbete
den utlösande faktorn. Visst är
en civilingenjörsutbildning på
KTH krävande, men är den inte
ibland lite för krävande?
OST

har tagit och läst på t.ex.
universitetet samtidigt? Eller är
det så att tentorna är för svåra?
Har du någon ide som kan
förklara dessa siffror? Maila
omedelbums till esn@e.kth.se
och berätta varför du tror så
många ligger ur fas.

Statistiken talar

Genomsnittsteknologen behöver
ungefär ett år extra utöver de
fyra och ett halvt åren som 180p
innebär för att ta examen. Dess
utom kommer inte alla intagna
ut i med examen i hand. Tittar
man närmare på elektroteknik
utbildningen hittar man följande
siffror: Exempelvis är det 222
kvar (personer som står registre
rade på någon kurs) av de 270
antagna hösten -99. Av dessa
kvarvarande E99:or är det 51,8%
som har tagit mindre än 40
poäng efter ett och ett halvt års
studier och en femtedel som har
tagit mindre än 20 poäng.
Det finns säkert lika många
anledningar till att så många
släpar efter som en cirkel har
symmetriaxlar. Kanske några

der uppe på kansli DEF (Osqul
das väg 10, plan 4) i samband
med att man lämnar in ett av
föreläsaren underskrivet kurs
nämndsprotokoll.
Så om du känner för gratis
lunchkuponger, bilda kurs
nämnd! Vet du inte vad en
kursnämnd gör eller vill ha hjälp
med att starta upp en, kontakta
vice SNO Mattias Marder på
eOO_mam@e.kth.se.

Säg vad du tycker!

Lunchkuponger till
kursnämnder

Kursnämndsdeltagare har sedan
tidigare fått det studiematerial
institutionerna ger ut (extentor,
kompendier och liknande) gratis
och numera får dessa ytterligare
ett dragplåster: Från och med nu
får även varje kursnämnd dela
på 2 häften baskuponger och 2
häften tilläggskuponger! Dessa
hämtar man ut hos Carin Borin-

Antalet e98:or som efter 2,5 års studier uppnått följande poäng:
90

80p el mer
60-79p

80
70

ESN jobbar aktivt för att din
studiekvalitet skall hålla måttet
men vi behöver få veta från dig
om den inte gör det eller om du
har en ide hur den skall förbätt
ras. Se till att göra din röst hörd
och säga vad du tycker! Kom på
nästa ESN-möte i slutet av mars
eller maila esn@e.kth.se och
vädra dina åsikter!
Se nu till att njuta av den
ankommande våren!

Adam Malmcrona,
sno@e.kth.se

S l Sg
30-40p 41-50p �

Antalet e99:or som efter 1,5 års studier uppnått följande poäng:

50

0-20p

-

40

60

50
40

0-20p

30

30
20
10

21-29p

30-40p 41-50p

51-59p

20

60p el mer

10
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Bye bye ...

w.._,,.
___ _,
_____________

...blåbärspaj. Emissionen grattar alla er som tagit examen!
Stefan Allevad
Daniel Appelö
Emma Carlson
Håkan Ebestedt
Alexander Engman
Jonas Gustafsson
Martin Halmberg

Fredrik Jansson
Pierre Jenne
Joakim Karlsson
Marcus Larsson
Mikael Lind
Lukas Lundberg
Eva Malmgren

Anders Roxehag
Roger Söderholm
Daniel Tjernberg
Grattis!
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ESN utrotningshotat?
••
A.

Hej alla ni där ute.

så att
ni inte bryr er om era
egna studier? Är det
verkligen skit samma vem som
föreläser och om assen är dålig?
DET VERKL IGEN

Att fortsätta av bara
farten

Själv vet jag att så inte är fallet.
Det flesta bryr sig om sig själva
och orkar faktiskt till och med
stöna fram något till exempel om
att assen är skitdålig och att
han/hon borde bytas ut ... Men
sedan då. De flesta orkar inte
göra mer än så. Kanske byter de
klassrum eller så fortsätter de av
bara farten utan att göra något åt
situationen.

Offra lite tid

Att göra något åt en ohållbar
situation är allas ansvar. Till vår
hjälp har vi ESN, Elektrosektio
nens StudieNämnd. Denna lilla
tappra organisation månar om
våra studier såsom förläsningar,
dåliga assar, tillsättningar av nya
proffessurer, den studiesociala
miljön i allmänhet och mycket
annat. Detta utför ESN med
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hjälp av bland annat återkom
mande utvärderingar av kurser
tillsammans med kursnämn
derna, representanter på instuti
tionerna, ESN-möten, kontakter
med kåren.
Många av er har nog hört
denna information till leda och
det gör det än mer konstigt att
det är så få som månar om sina
studier och kan offra lite tid för
att dyka upp på ESN:s möten.

Få personer

Det senaste mötet hölls torsda
gen 15 februari i tolvan och det
var sexton personer som hade
vågat sig dit. Det som kanske är
konstigast är väl att så få från
ettan är där och gör sina röster
hörda. Detta med tanke på det
missnöje som finns över till
exempel matten. Nåväl, nu skall
jag försöka att hålla mig till
själva mötet, vilket egentligen
var huvudsyftet med denna
artikel från början.

Protokoll

Det som avhandlades på mötet
var lite kort om just vad som var

orsaken till det dåliga resultatet i
ettan under höstens period två,
att luften i datorsalar och under
visningssalar skall mätas under
våren, nomineringar till årets
lärare (hur det gick kan ni läsa i
SM-artikeln), diskussion kring
om KTH skall ha intagningsprov
istället för betygsintagning, samt
en hel del matnyttig information
från olika ledmöter såsom PAS
och STURE. Skulle ni vilja ha
mer information är det bara att
prat med någon i ESN.

Nätproblem

Tyvärr finns det inte någon
Elvisp (den som är ansvarig för
ESN:s Webb) för tillfället, vilket
omöjliggör publiceringen av
protokollen på nätet samt upp
datering av hemsidan. ESN
beklagar detta djupt och känner
du att just du kan hjäpa till med
detta, så tveka inte, utan hör av
dig till ESN@e.kth.se
Uffe
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Nu är det dags för vårens KTH-mästerskap!
Löpstaffet 3113
Fotboll 13/5

A nmälan görs till "Elektrosektionens idrottsnämnd" via
länken på elektrosektionssidan.Det är GRATIS(!) att vara
med. Ta en titt först på elins hemsida för reglerna bara
innan ...
Kom igen nu, det är ju tävling, och är det tävling är det
klart att vi på elektro skall vara med, eller hur?! och är vi
med så är det klart att vi skall vinna!

Er Idrottsledare
Mikael Eklund

Elektromästerskap i Innebandy
i KTH-Hallen

Söndagen den 18 I 3:e är det då äntligen
dags för det första elektromästerskapet
år 2001.
A nmälningsavgiften är 200 kr per lag,
se elektrosektionens idrottsnämnds
hemsida (ELIN) för regler.Ta chansen att
göra upp om den prestigefyllda elektro
mästartiteln, vem vet, kanske just ditt lag
tar hem segern!

Amnälan sker genom mail till mig eller
till Pontus.Adresserna hittar ni på ELINs
hemsida.

Mera styre
S

- - - ,.- � -- -·- - - .._. _......_,..,. _ _ __________ _ _
,__,_
_ __ w

Styret har förökat sig

har numera
en alldeles egen Kassör.
Här presenterar hon sig.

E KT I ON E N

Sekreterare

Hej, hej allesammans!
Jag heter Jenny och är alltså
sektionens kassör i år. Jag
började på Elektro 1997, och går
alltså det fjärde och sista året.
Min karriär på sektionen bör
jade redan i ettan, med källeriet
och tolveriet.Förra året satte jag
mig i styret som sekreterare,
och eftersom det var så roligt
och givande så tänker jag
fortsätta vara engagerad även
under mitt allra sista år på
teknis.
Jag går inriktningen mot TET,
vilket kan verka skrämmande
för många. Därför skulle jag
vilja uppmana alla som inte gått

TETgrundkursena än att verkli
gen ge ämnet en chans.Det går
många oförtjänta rykten om att
TETen är så hemsk, men när
man väl kämpat sig förbi de
första svårigheterna börjar man
inse hur häftigt ämnet egentli
gen är.

Nej, nu ska jag inte göra mer
reklam för TET, det får de sköta
själva. Jag vill framförallt peka
på, att engagemang i sektionen
inte på något sätt betyder att
man måste vara sämre i skolan.
Det är ju trots allt på grund av
studierna vi alla lockats hit!
Och jag hoppas att alla det
kommande året både överträf
far sig själva i skolarbetet och
dessutom inser nur roligt det är
att vara med och förbättra vår
kära E-sektion.

Jenny Wandel
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Mottagn i ng i repris
Fyra faddrar delar med sig av minnen, funderingar och
erfarenheter från höstens mottagning.

M

inte ifrån
det. A lla som plug
gar eller bedriver
akademiska studier vid den här
skolan har gjort det.Åtminstone
en gång. Varit med om en
nollning alltså. En hel del tycker
att det var så roligt att de gör det
flera gånger. Men då som
faddrar, förfaddrar eller kanske
till och med som skcendare.
På elektrosektionen har vi i
många år haft en god tradition
av att framförallt andraårselever
ställer upp som faddrar för de
nyantagna när de kommer hit i
början av augusti. Fyra av dem
som var faddrar under höstens
mottagning har här delat med
sig av sinna minnen, funde
ringar och erfarenheter från
mottagningen.
A N KO M M ER

Det är alltid en fördel att stå med båda fötterna på Jorden

för de nyantagna, utan även för
faddrarna.
När sedan mottagningen var
över och det var dags för
nollegasque så var känslan där
igen. Det var nästan lika mycket
Bogesund för andra
intryck och känslor som slog
året i rad
emot en som när man själv blev
Så stod man där på borggården etta. Efter ett antal veckor fyllda
igen. Känslan av spänd förvän med roliga aktiviteter hade man
tan inför vad som väntade en var nu utvidgat sin bekantskaps
inte helt olik den känsla man krets och lärt känna massor av
haft ganska exakt ett år tidigare. nya människor. Inte bara bland
Det var dags att åka till Boge- de nyblivna ettan utan även
sund
för
·------------·
andra året i -1
rad. Skillna"Att vara fadder tar en del tid, är grymt I
den var att
.
1 ..
)
d
i
d�n
h ä r ! ro igt. . o ch (� ag vet .�tt et . . at�r 07,,1gt _l
gor en ti ll en battre manmska.
gangen var ;
'"1·�
---·
__
!
det man själv ,
..
som hade den vita overallen och faddrar och aldre teknologer.
aningen mer koll på vad 'som Personligen tycker jag att mot
tagningen är något av det roli
skulle hända!
gaste
jag varit med om. Detta
Som fadder hade man nu ett
gäller
både som nyantagen och
ansvar att se till att de nyantag
som
fadder.
nas start på deras utbildning
blev den bästa tänkbara. En
Björn Stenberg
uppgift som visserligen är
mycket viktig, men framförallt
otroligt rolig. Mottagningen är
fylld av upplevelser, inte bara

!
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Glida runt på Campus
och ha roligt

När jag var fadder i höstas gick
det till så här: Under två
månader gled jag runt på cam
pus och hade roligt. Festade,
sjöng och lekte. Jag lärde känna
en hel hög med trevliga och
roliga människor, de nyantagna,
skaendarna och framför allt de
andra faddrarna.
Det som var roligast var nog
det som också krävde mest
arbete, att arrangera fester. Jag
blev klart förvånad över hur bra
vi lyckades trots bristen på rutin.
En sak som slog mig var hur
snabbt man blev kompis med
sina nyantagna, och de ansvars
känslor som växte fram.A tt vara
fadder tar en del tid, är grymt
roligt och Qag vet att det låter
löjligt) gör en till en bättre
människa. Så vad väntar du på,
ha roligt, var rolig, bli fadder!
Det ska jag bli!
Vi ses i höst!

Johan Svahn
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Tillbaka till Bogesund

Det är en händelse under mot
tagningen som de allra flesta
faddrar kommer ihåg bättre än
något annat, nämligen första
träffen med nollegruppen på
lekdagen i Bogesund.
Vi, faddrarna, träffades en
timme innan de nya skulle
komma.Efter ett snabbt möte så
fick varje grupp skriva en skylt
med namn på dem som skulle
vara med i gruppen.Sen var det
bara att vänta, och vänta lite till.
Under denna väntan for tusen
frågor genom ens huvud. Hur
kommer de nya att vara? Kom
mer de att fungera tillsammans? Mannen i mitten säger: "Hurra vad roligt det är att vara fadder! "
Hur ska jag kunna vara ens
Eftersom man lär känna var
hälften så bra som mina faddrar?
andra så bra genom att leka,
Så började de nya i
·--·--·----- väcker nog Bogesund
droppa in och tiden för -=j
starka minnen hos de
tankar var över. Nu var
"Så här i efterhand räcker ena
flesta. Som nyantagen
det vi som faddrar som
handens tumme gott och väl till
lärde jag mig att stövlar
hade ansvaret för hur allt
bara kan färdas bakåt och
för att räkna upp tråkiga minnen
skulle gå, vilket gjorde att
l att man kommer långt
från
mottagningen."
man var aningen nervös
....- ..- .. _..
_,_.......-.... ------,-1:. med mutor. Som fadder
vid de första trevande
var det intressant att se
samtalen på båten.
de
nyantagnas
samarbete
Hur dagen sen förflöt vet alla
utvecklas, för att till slut mynna
som har varit med. Fullt med
ut i ett gyckel.
roliga lekar som gav alla möjlig
En fadder ska helst inte synas
het att skratta. Så när dagen var
då skägglurkarna utövar sin
över och vi trötta åkte hemåt så
mission. Detta ställde till pro
kändes det otroligt roligt att vara
blem, vilket mer än en gång
fadder, eftersom den första
löstes genom att inta låg profil
dagen blivit så lyckad
bland buskar, blad och vita bilar.
Hur lyckad mottagningen var
A tt på tunnelbanan se skägg
kan bara eOO:orna svara på, jag
hastigt döljas bakom förra veck
kan bara säga att jag fick fullt av
ans Metro, tydde dock på att
nya erfarenheter samtidigt som
andra hade det värre.
jag hade väldigt skoj.
Såhär i efterhand räcker ena
,._...._,.�,

________

Nina Hakola

Ingen snö innanför
kragen

Som sjuåring fick jag min första
fadder.Han var tre år äldre och
såg till att ingen stoppade snö
under min tröja. På KTH fick jag
tre nya faddrar och än idag har
inga snöbyar noterats innanför
kragen. I höstas var jag själv
fadder, vilket innebar att på kort
tid lära känna en stor mängd

Bakom varje nyantagen står. . .

roligt folk. Dels övriga faddrar
och några skägglurkar, men
främst den egna nOllegruppen. I
början verkade de lite vilsna,
men snart blev de väldigt själv
gående och jobbet som fadder
övergick till en dans på otaggiga
rosor.

handens tumme gott och väl till
för att räkna upp tråkiga minnen
från mottagningen. Uppräknan
det av allt skoj kräver ett
exemplar av tusenfotingens
avlägsna släkting tusenhandingen.
Göran Nordahl

Foto: Doq 2000
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Någon

I

_,_
w _________•___

sin frånvaro har "Någon" bli
vit avrättad.

Eftersom "någon" inte längre är
ibland oss, kan denna "någon"
inte längre beskyllas för all ned
skräpning och slapphänthet. Det
är upp till oss alla att ta ansvar
och ta hand om "någons" skit nu
när denne är avrättad.
Skärpning gott folk! !

·-----------------�--- --··--· --·�---

Join the white side

•••

. . . bli fadder !
Anmäl dig i 1 2:an!
FOF
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PASword

ESN, KTH-Prov, hur många nyantagna i höst
och skillnaden mellan elever och studenter.

V

LKA Ä R EGENTLIGEN

ESN? Alla kanske inte
vet vad ESN är. ESN
står för Elektrosektionens studienämnd vilket på många sätt
är missvisande. Det finns ingen
nämnd och alla som går på
elektro är alltid välkommna på
ESNs möten. ESN är det ställe
där man organiserar all studie
bevakning på Elektro. Det vill
säga om till exempel en förelä
sare är dålig så är det genom
ESN man går för att försöka rätta
till problemet. SNO (Studie
nämndens ordförande) driver all
verksamhet med stöd från resten
av funktionärerna i ESN, samt
alla som är med i kursnämnder
och de som är intresserade. Jag
som är PAS bevakar och
uttrycker sektionens åsikter i
mer långsiktiga frågor som rör
vår utbildning. Jag sitter bla.
med i Utbildingsnämnden DEF
som gör en hel del långsiktiga
beslut angående Data, Elektro
och Fysik.

KTH-Provet

Hej igen, hade hoppats att jag
skulle få en massa arga mail
angående mitt förra pasword
men det fick jag inte och då
verkar det ju som om ni eller
snarare du tycker att allt bara är
frid och fröjd. Det jag har
kommit fram till angående ett
eventuellt KTH-prov är att det
finns många olika åsikter. För er
som kanske inte läste pasword i
förra numret kan jag berätta lite
kort vad KTH provet handlar
om. Jag anser att man borde
inför ett matematiskt prov som
är obligatoriskt för alla som
antas till KTH. Anledningarna är
många och står i förra numret.
Jag hade som sagt hoppats på en
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del reaktioner men inte mer än
att någon tycker lite när man
konfronterar dem med frågan.
Vi tog upp det på senaste ESN
mötet och som jag sa tidigare
finns det en mängd olika åsikter
i frågan. Det som utkristallisera
des ur alla åsikter var att det
vore bra med en revidering av

så kommer det inte bli på ett tag.
PA (Program Ansvarig = Stefan
Östlund) anser att vi skall
försöka hålla nere antalet
antagna och se till att de som
(Se
börjat inte hoppar av.
SNOord! (I det här numret? I
Red. Anm.)) Om man jämför de
olika årskurserna märker man
att avhoppen procentuellt sett är
mycket lägre hos eOO samt att de
har klarat sig bättre än tidigare
årskurser (med undantag från
någon enstaka kurs). Målet är att
behålla kvaliten och sakta öka
antalet antagna. Jag hoppas att
ni tycker att detta är sunt och om
ni vill vädra några åsikter i
fråganskicka gärna maila till mig
eller esn. (adress se nedan)

Studenter -:t= Elever

högskoleprovet så att det anpas
sades mer till tekniska utbild
ningar. Hör gärna av er via mail
eller IRL (=In Real Life, för er
som inte vet!) om ni vill tycka
något. Det bästa vore om vi
kunde få igång en diskution på
hela sektionen om den här
frågan.

Antalet nyantagna ökar!

Utöver detta kan jag meddela att
Elektrosektionen kommer att ta
in 10 personer fler i höst det vill
säga 160 personer. Data kommer
att få 35 nya platser och Fysik 15.
Jag vet att det är många som vill
att vi skall gå tillbaks till att ha
drygt 250 nyantagna per år men

Som en sista grej vill jag bara ta
upp en sak jag tjatar på folk om
ibland. På KTH bedriver studen
ter akademiska studier. Vi är inte
elever som utan att reflektera
blir itutade en massa saker. Det
kan verka vara en liten skillnad
men det är en skillnad i inställ
ning till utbildningen och en
skillnad i hur man bemöter en
Student kontra en elev. En lärare
talar om för en elev hur något
ligger till men en lärare hjälper
en student att uppnå kunskap i
ett ämne. Att vara student är att
vara aktiv, att vara elev är att
vara passiv. Om ni tycker jag är
jobbig strunta i detta men det är
faktiskt en ganska stor skillnad i
roll.
Under taket, på golvet,
PAS, Gustaf Westerlund
pas@e.kth.se
esn@e.kth.se

Al la VAR där. . .
En kväll i februari kunde man se en massa kändisar samlas vid
tolvan, eller var det elektros tjejer? Det var Evitafest på gång...

S

T W A I N , Edith
Piaf, farbror Barbro, syst
rarna Graaf, Elisabeth
Taylor, Madonna... A lla var de
där. Madonna hade dessutom
lyckats klona sig och inte bara i
två. Även några fans hade
lyckats ta sig in bland alla
kändisar.
HANIA

Glädjeskrik över gården

Kvällen började i tolvan, men vi
blev snart tillsagda att följa den
röda tråden. Den ledde till ett
grupprum i D-huset, som kväl
len till ära hade förvandlats till
festlokal.Ljusslingor hängde på
väggen så att den rätta stäm
ningen skulle infinna sig.
Här bjöds det på fördrink och
kändismingel. Fansen var helt
till sig över alla kändisar och
glädjeskrik spred sig nog ända
till borggården. Sedan var auto
grafjakten i full gång.

Röda mattan hade
rullats ut

Kvällen hade börjat och
stämningen var på topp då vi
förflyttade oss ner till tolvan
igen. Den röda mattan
hade naturligtvis rullats
ut.Fotografering följdes av
middag. Borden var
dukade med riktigt pors
lin, levande ljus och vita
dukar som det sig bör
under en kändisfest.
Förrätten, tomat
och-mosarellasallad,
intogs ackompanje
rad av brandlarmet.
Det hade kanske tänts
för många stearinljus.
Brandmännen
uteblev,
men så småningom tyst-
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Kolla vad Jaaag har hittat!

nade brandlarmet. Sången var
då redan i full gång, för det
sjungs naturligtvis lika mycket
på Evitafesterna som på andra
elektrokalas. Det sjungs dock i
en lite högre tonart. Edith Piaf
stod för kvällens första framträ
dande när hon hyllade kärleken
med sin vackra sång Hymne a
L'amour.
Lax serverades till
huvudrätt o c h t i l l
detta dracks det ett
gott vitt vin. Under
hela middagen passa
des vi upp som kungligheter av väl
klädda servitörer.
Ett stort tack till
alla killar som
ställde upp.

årskurser, utbytesstudenter, de
som går på många elektrofester
och de som bara går någon gång
ibland. Även en representant
från Ericsson var närvarande.
Kvällen fortsatte och fler
gyckel följde, bland annat
Marias och Malins klassiska
"McDonalds, Kentucky Fried
Chicken & a Pizzahut" samt
kårspexets alltid lika välkomna
och populära gyckel. Middagen
avslutades med en bit choklad
kaka och en kopp kaffe eller te.
Efter middagen började kil
larna droppa in. Ingen ville
missa när Sacrificed Sthlm spe
lade.Tolvan fylldes med folk och
ännu fler kändisar. Det var fullt
ös i vext-rummet medan bandet
spelade och folk ville egentligen
inte att det skulle ta slut.
Fullt ös i
Kvällen fortsatte dock i baren
och på dansgolvet. Där det
vext
dansades til bland annat Madon
rummet
nas
kända hits. Stämningen var
Stämningen
fortfarande
på topp och tolvan
vid bordet var
full
med
folk
vid 2-tiden då jag
hög och det var
började
dra
mig
mot nattbussen.
trevligt att se att
Sammanfattningsvis:
en mycket
så många tjejer
lyckad
kväll.
hade hittat dit.
Det var tjejer från alla
Anette Johansson

Tankar om livet
Vissa personer kan inte använda sina små grå till något klokt,
jag är en sådan och här är lite flum. Observera att jag inte vet
om jag tror på det här själv. Vissa resonemang kanske inte
håller helt men ta det för vad det är.

S

J Ä L E N . Det finns många ha ett öde. Men jag tänker alltså Existens
olika reflektioner angå- är jag; jag anser att jag har en fri Allt sedan början av den mänsk
ende själen, den vanli- vilja och att jag kan göra det jag liga civilisationen har man frågat
gaste är att själen är något skilt vill. Jag är ju i detta fall själen sig vad meningen med ett
från den fysiska kroppen, men och nu kommer vi till en knepig enskilt liv är och vad meningen
det finns också andra syner där del.Det betyder alltså att jag kan med mänskligheten är.Om man
man ser människan som en göra vad jag vill med kroppen följer de ovan nämnda resone
helhet.Jag vet inte om det är det men den följer ödet.Då måste ju mangen kopplar ju själen sig till
ena eller andra.Men för att kolla själen kunna påverka de reaktio- en kropp och om då kroppen dör
vad du själv tycker kan du göra ner som sker i kroppen så att de borde ju bara kopplingen
ett litet tankeexperiment; A nta inte följer ödets väg. Detta släppa. Kan då nya själar skaatt du gör en kopia -!
·---·-"---- - pas? Vad skiljer en själ från
---·
av dig själv utan att --,-:-,-·
en annan? I min tanke.
. ..
.
. en kopi a av di.g al I
SJ �
Anta att du gor
värld är jag skiljd från
du vet om det.Kom- !
mer du då att vara
utan att du vet om det. Kommer du da 1 andra och därmed borde
kvar i dig själv? Jag r
att vara kvar i dig själv?"
1 också min själ vara skiljd
anser att det kom- j
; från andra. Om själar inte
m e r d u . E n l i g t --·.,·· ·· --··-- ------·-··--·
jj kan dö, för det kan de ju
kvantmekaniken
inte i vår värld om det bara
betyder i sin tur att energi måste
kan man inte göra en perfekt
är kroppen som dör, verkar det
tillföras eller tas bort. På detta
kopia av någonting materiellt.
sätt styr själen kroppen. Vilken ju osannolikt att själar kan
Men i detta fall kan man ställa
skapas. Då borde samtliga själar
energi detta är har jag inget svar
dig frågan om du tror att det är
ha funnits innan den vanlig
på, men om den totala energielektronernas kvantmekaniska
delen av universum. Innan jag
mängden i universum skall bibeegenskaper, som till exempel
fortsätter vill jag bara ta upp en
hållas måste ju den tas
vilket spin en viss elektron har,
liten grej angående evolution.
någonstans eller så måste
som avgör om en klump materia
begreppet universum utvidgas.
Intelligens bästa vapnet!
är levande eller död. För att
Själen kanske är en kanal för att
fortsätta antar jag därför att
Från
livets första stund har olika
ta energi från vissa reaktioner
själen existerar och är signifikant
arter
utvecklats och de bäst
och ge till andra enligt själens
skild från den materiella kropanpassade överlever. Olika
vilja.
pen.
vapen och överlevnadstaktiker
har
avlöst varandra, klor, hugg
Övernaturlig kraft?!
Kraften
tänder, giftpilar, taggar med
Vad skulle då vara skillnaden
Kroppen är enligt resonemanget
mera. Men under utvecklingen
mellan att påverka en reaktion i
ovan helt materiell och måste
har
intelligensen generellt sett
kroppen och att lyfta ett objekt
därför följa de fysiska lagarna.
gått framåt hela tiden. Så upp
med "själa-kraft"? Enligt detta
Man borde då, om man bortser
stod en art med en så pass
resonemang är det endast en
från kvantmekaniken, kaosteori
överlägsen intelligens att alla
magnitudskillnad och eventuellt
samt att det praktiskt är omöjligt
andra arter blev fruktansvärt
en skillnad i hur denna energi
kunna simulera en hel kropp,
underlägsna.Intelligensen har ju
kan användas av själen. Vad
kunna räkna ut vad som skall
visat sig vara mycket bättre än
säger att själen måste stanna i en
hända i en nära tidsrymd i
alla andra överlevnadstaktiker
kropp? Borde den inte kunna
framtiden. En kemisk reaktion
och detta borde gälla alla livs
påverka reaktionerna i en annan
sker enligt de lagar som finns i
system oavsett om de finns på
kropp och därmed kunna över
universum. Man borde därför
jorden eller någon annan stans.
föra information mellan de två
kunna förutse varje reaktion i
Kan man då inte se intelligensen
kropparna?
kroppen och kroppen bör därför
som en naturlig följd av livet?

!
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Jag anser att man kan göra det.
De två faktorer som avgör om
intelligens finns borde där med
vara: 1. Om det finns liv eller
inte. 2. Hur lång tid som gått
sedan livet skapats på en isole
rad plats (planet eller dylikt)

Big Bang-> Liv ->
Intelligens

existerar när de inte finns i det
vanliga universumet. Men det
torde vara det som gör att
människor idag vill leva vidare.
Det är ett spel, en lek samt ett
möte mellan människor. I en
samexistens i ett själ-universum
kanske distinktionen mellan två
olika själar är svår att dra och att

Det verkar onekligen inte bättre
än att hela det vanliga universu
met måste utveckla liv efter en
viss tid.

Sanningen

Sanningen är väl snarare den att
jag borde sätta mig ner och
plugga lite mer Datakom och
ägna mig åt sådant som är
viktigt. Jag har ju i alla fall gjort
hur många missar som helst i
mina resonemang så att detta
inte håller längre än till tredje
ordet i denna artikel. Så det är
väl lika bra att du glömmer allt
detta och vänder blad!

Vad skapade
universum?

Om nu själarna fanns innan det
vanliga universumet och dessa
kan påverka densamma, verkar
det då för osannolikt att själarna
skapade universum för att detta
skulle utveckla intelligens till
vilken själarna skulle kunna
koppla sig? Varför skulle de göra
detta? För att få en förklaring på
detta måste man veta mer om
själarnas existens och hur de

�-� ,r-..1... �.r , ,.• .,.� �� l't .-.&.Al'Vrw.Qllo��W-,,
�--.------ Wlft

världen är en plats där man kan
interagera utan att känna till
hela sanningen eftersom det
skulle var för tråkigt då! Vet man
allt om alla finns det ju inget nytt
att lära. Det kanske är så att de
olika själarna inte kan kommu
nicera med varandra och att
världen är till för möten mellan
olika själar. Inga lätta frågor och
med stor sannolikhet inga lätta
svar.

Hobbyfilosofen, Gustaf

.,.r�-z..·-�·......._._.....-..-,.____r.>W
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Psst . . .
Hej du! Ja just du! Har du filofaxen eller palmen redo? Om inte,
plockafram den då, för här kommer ett par datum som du bara inte
får missa.

Tentapub den 1 0 mars med början kl. 17.00,
Effekt (En Fest För Elektro och Kemi Tillsammans) den 1 6 mars
Elektros vårbal 30 April
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Men in white

Overa ll O ber olles
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Festande teknologer och ekonomer har i över 30 år varit klädda i
overaller. Idag verkar traditionen vara på utdöende.

o u Ä R E N sån. Alla att provocera en student från
som läser på KTH är Stockholms universitet, där är
dumma i huvudet!" Den man sedan länge van vid diverse
hysteriska undertonen fram konstiga kläder och åsikter.
trädde allt tydligare. Tjejens Rebellandan yttrar sig på alla
talande blick tycktes skrika: möjliga sätt - från bisarra höger
"Meltdown in T minus ... two extremistiska slagord på toalett
seconds ... one second ..."
väggarna till bisarra vänster"Och ... och jag fattar
inte hur du kan dricka
kaffe, det är ju så jävla
äckligt!!" tillade tjejen och
gick triumferande till kaf
feautomaten för att köpa
te.
Den häftiga reaktionen
orsakades av en oskyldig
fras, som jag råkade säga
under en föreläsnings
paus på Stockholms uni
versitet: "Det är lite
jobbigt att sy fast märken
vid overallen." Därmed
blev jag stämplad som en Vissa är inte rädda för overaller.
"overallgris", som dricker
T-sprit till frukost och ägnar anarkistiska slagord under
fritiden åt köttätande, pennalism demonstrationer - utan att
··--------------·---- och sextrakasserier. "Jag någon bryr sig. Den numera
tycker inte om dig!" sa kla ssiska teknologd räk ten
Studentovera llen en
annan, för mig helt väcker däremot starka känslor.
verkar ha uppstatt okänd tjej, tre kvart
senare när jag var på väg Om arternas uppkomst
här på Teknis
··--------·-----·---- hem från föreläsningen. Studentoverallen verkar ha upp
Sakta började attityderna för stått här på Teknis i början på 70ändras: "Du är ganska okej, fast talet. Enligt en sägen laborerade
jag förstår inte varför du måste någon teknolog i overall en sen
hålla på med att förnedra folk", kväll och orkade inte byta om
sa en annan student från min innan han gick ut för att festa
grupp en vecka senare. Invänd samma kväll. I vilket fall som
ningar hjälpte föga: "Nej, men helst började allt fler teknologer
det är ju de i overaller som från KTH att gå till pubar
trakasserar folk. Jag har sett det iklädda overaller. Traditionen
själv, de tvingar nya studenter började sprida sig inom - och
att gå i led, och sedan klär de av utom - landet, och tio år senare
folk nakna och allt möjligt, har blev overallen ett självklart
inslag på de flesta tekniska
jag hört."
högskolor i Sverige. Gemen
Allting började på Teknis samma studentfester och andra
Hur kommer det sig att student arrangemang, t ex Lundakarne
overallen har blivit så provoce valen, hjälpte mycket för att
rande? Det är i allmänhet svårt sprida den nya traditionen.
O
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Det har gjorts många tappra
försök att "standardisera" over
allen. Inte minst overallfärgen
gav upphov till häftiga diskus
sioner och frekventa försök att
"sno" balla färger. Studenter
från nystartade sektioner tyckte
nämligen att alla de "bra"
färgerna redan var
upptagna. Att få en
etablerad sektion att
byta sin färg var gan
ska otänkbart (med
den Ärorika Revolutio
nen som ett undantag).
Att försöka få tiotals
etablerade
sektioner att
�
byta sina färger skulle
fC. förmodligen resultera i
ett långdraget inbör
deskrig. Till slut har
man givit upp tanken
om att försöka få
samma färg på overaller från liknande sek
tioner på olika högskolor.

iJ,

I

Nytt mode

Overallen upplevde sin storhets
tid i början på 90-talet. Idag har
entusiasmen svalnat ordentligt.
Det är lite pinsamt med overall,
man kan inte ens komma in på
vissa studentfester i kårhuset om
man har overall på sig.
Enligt vissa beror detta på alla
negativa artiklar om nollningen
på gymnasiet. Andra tycker att
modet är orsaken. För femtio år
sedan var det till exempel fortfa
rande vanligt med hattar, och då
hade de allra flesta studenterna
studentmössa på sig när de gick
hemifrån på morgonen - helt
frivilligt. Idag är det få som
överhuvudtaget köper sig stu
dentmössa. I vilket fall verkar
overallen nu gå samma dystra
öde till mötes.
Sergej
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Sq uVALp
Vem kan segla förutan båt???

T
Arsringarna i kunskapens träd

Overallsetikett

För en del studenter har overallen
liksom studentmössan blivit när
mast en religion omgiven med
stränga regler. Enligt ortodoxa
overallanhängare får man exem
pelvis aldrig ha några kläder på sig
under overallen. Enligt många får
overallen aldrig tvättas. Andra
påstår att man bara får byta
overallsdelar med representanter
av det motsatta könet, och då
endast efter ett annat slags utbyte
av intimare slag.Hur som helst har
o�erallen blivit ett självklart inslag
pa teknologfester och är idag en
del av teknologstereotypen med
alla fördomar som det innebär.
I verkligheten finns det lika
många ölika overaller som det
finns ägare. Overallen kan vara ett
sätt att uttrycka sig själv på, ofta
ger overallen en bra uppfattning
av ägarens personlighet. Overal
len kan dock användas i många
olika syften. I Finland har det till
exempel blivit vanligt att företag
betalar studenter för att ha sin
logga på deras overaller. Andra
använder sina överaller till att
skriva föreläsningsanteckningar
på. A nvändningsområden
är
många.

a�rangeras i år SquVALp
vid Smedsuddsbadet i
Rålambshovsparken. SquVALp
är världens största karneval på
vatten och arrangeras de år det
inte är Quarneval (nästa gång
2002). Starten till detta otroligt
roliga skådespel sker kl.14.08
efter en hel dag med
spikande,
sågande,
slipande,
skojande
och
(själv
klart! )
solande.
RAD ITIONSE N L I G T

Vad är
ett bra
ekipage?

Eftersom
SquVALp är en
uppvisning i
uppfinningsrike
dom och spexande
är det viktiga inte att
vara snabbast runt
banan utan att ge publi
ken ett gott skratt och ett
trevligt minne. A lldeles oootro
ligt finfina priser kommer av
SquVALpstaben delas ut på
efterfesten till det bidrag som
bäst lyckas med detta i klasserna
"Bästa Tekniska Lösning" samt
"Spexigaste Ekipage". (Det kan
tilläggas att lantmätare har haft
stora framgångar i dessa grenar.)
Så för att ha så bra chans som
möjligt till en plats i flottan bör
varje lag tänka ut ett finurligt
och originellt tema till sitt
bidrag ...

SLUTFEST!

Är SquVALp slut när alla farkos
ter kommit iland? NEJ. Inte
skulle väl Stockholms studenter
missa ett så ypperligt tillfälle
som detta att ha fest. SquVALps
stora slutfest brakar igång på
kvällen efter att alla farkoster
säkert kommit iland och håller
på tills ingen längre
orkar stå på
benen. A tt
gå
på
denna
enorma
fest med
deltagare
f r ån alla
Stock
holms hög
skolor är
vårens stora
händelse och
är
festen
öppen för alla
de som på något
vis deltagit
SquVALp.

Hur kommer jag
med?

Den 20 mars kl 23.58 är sista
chansen för att lämna in ansökan
med bidrag. Blanketter finns att
h ä m t a på v å r h e m s i d a ,
www.squVALp.nu och de går
bra att lämna på Q-rummet (mitt
emot biljardbordet på tredje
våningen) eller i Kårpuben
kvällstid.
De bidrag som sedan kommer
med presenteras på Presenta
tionspuben på Nymble den 30
mars.
Har du frågor går det bra att
ringa till Q-rummet på 08-10 20
18 eller kontakta Betty Hedman
och
Martin
Nygren
på
pr@squvalp.nu

19

--���,.� <-_,_Q§Js..tJM.liilf.1?..ti. S..JsµJqa,.i-12rr____"___..�---=--w------·-0

Are-Resan
o

Fem dagar av synd fyllda med vin, kvinnor och sång
under studentveckorna i Åre. Låter det bekant kan
du sluta läsa nu, annars är det bara att njuta av
nedanstående lektyr.

D

skara som trots kyIan
hade samlats vid Mil
lespottan lördagen den 29 januari kl. 22:00. Bussen skulle strax
avgå mot Åre för att låta vissa
studenter njuta av Åres backar
och nattliv för fem dagar under
TIGO's studentveckor i Åre.
Bussresan tog ca 9 tim inklu
sive en timmes rast på vägen.Vi
från Elektro hade belägrat en
tredjedel av en buss så i början
hördes fullt av muntra skratt
samt en allmänt god stämmning
hos deltagarna. Efter rasten så
tystnade dock hela bussen fort
då de flesta försökte sova.
Det var via maskinsektionen
som vi från Elektro hade inför
skaffat våra biljetter, och tro det
eller ej men allt gick bra och
snabbt när vi kom fram. Det var
bara att lämna in alla väskor i ett
förråd och bege sig ut i backen
direkt.
ET

VA R

EN

TA P P E R

lime To Hit Da Slopes

Hälften av alla studenter blev
placerade i Fjällbyn och andra
hälften i Sunwing. Vi hade tur
som hamnade i Sunwing enligt
undertecknad, eftersom det var
nära till alla affärer, nattklubbar
och förstås Sunwings bubbel
pool och Afterski (som för övrigt
rockade fett). Första dagen gick
det väl gan
ska så hyfsat
för alla för
utom för en
av nybör
jarna (under
tecknad) som
tack vare sin
skidcoach
den
fick
Vissa gick hem före alla andra hårda skolan
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Tre män och en luden oskuld!

att åka i röd backe direkt. Som
väntat slutade den lilla historien
med en luftfärd, exceptionellt
förstorad tumme och ytterligare
en full student i bubbelpoolen.
Skidcoach Tillven tyckte dock att
man skulle prova att nyttja en
beprövad medicin (8 delar
Explorer och 2 delar läsk, ger en
härligt transparent färg) för att
minska svullnaden. Eftersom
det var en rätt så läskig svullnad

så tyckte undertecknad att det
borde behövas rätt så mycket
medicin, i vilket skidcoachen
instämde.
Tyvärr förhöll det sig så att
eleven, hans skidlärare och en
hangaround från Åkersberga
MC, gänget mer kända som
vinnarna, fick ta en taxi ner till
"Bygget" (där kvällens TIGO
fest var) titta på den stora kön
och sedan åka taxi hem. Dag två
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Elin och Björn sjunger valda delar ur Grease.

visade sig att bli trevlig skiddag
eftersom medicinen hade funge
rat och det susades ned för
backarna i Duved. Nästan alla
var överens om att den "sexsit
siga" liften som hade vindvisir
var ett stort plus. Det kändes
som om det var lagom med folk
i backen och underlaget var bra,
förutom lite is på en del ställen.

Besök av "Olyckan"

Tyvärr så kantades vår lilla resa
av en mängd olyckor. Olle
Granberg skulle göra ett hopp
som dessvärre slutade med ett
besök hos farbror doktorn för att
se i vilket skick hans knä var.
Micke Berglund blev lite
avundsjuk och tyckte att han
också behövde ett besök så han
såg till att ramla och fick en
gipsad hand som belöning. Fler
skador blev det när Björn Sten
berg skulle lyfta ut sin packning
och det knakade i hans rygg.
Trots alla olyckor så var
stämningen på topp varje kväll
med sprit och sång i vår lägen
het. De flesta av Elektroskidå-

Snart råkarJag släcka lampan

karna tittade in
vid något
tillfälle. Fast man undrar ju vad
Ted Åström gör nuförtiden.

Avslutningsfest med
Hellacopters

har tappat kontrollen över situa
tionen var vad vi bjöds på när vi
anlände. Efter ungefär 45 minu
ters köande (läs bitande-dra-i
håret-jag-ska-bara-fram-lite-och
kolla) så gav även de mest
enträgna (Marcel & Anders) ur
Elektrosektionen upp.
Trodde vi i alla fall, tydligen så
hade vi alla slagits av kö
prinsessan Elin Wide som hade
lyckats (??!! ) ta sig ända fram till
början på kön. Där hade vak
terna berättat att de hade stängt
insläppet för kvällen. Sedan
förstod inte vakterna varför kön
inte minskade (??!!). Vakterna
hade valt att lägga allt krut på att
få kön rak istället för att tala om
för de frusna stackarna som ville
komma in, att de hade stängt
insläppet.
För de flesta slutade kvällen
på Diplomat, ett ställe förknip
pat med pinsamma raggnings-

Eftersom det var studentveckor i
Åre så var det förutom en massa
fulla stu- .-------------------------denter
också en
avslut
ningsfest
som ver
kade vara
något att
bevista.
Hellacop
ters skulle
spela på
Bygget och
de flesta
från Elektro
hade
bestämt sig
för att ikväll
så skulle de
minsann
vara där i Somliga var ur balans lite mer än andra . . .
tid. Många
av oss hade laddat med afterski försök och dålig musik. En
konsert med Hellacopters hade
och öl i bubbelpoolen.
Efter en förfest med minst sagt varit bra men att bli skitfull på
högt tempo där kommentarer Diplomat gick tydligen också.
som "Skicka det där nu!" hag Sist vill jag bara säga att skidre
lade, så kom vi fram till Bygget san blev i överlag väldigt lyckad
och märkte att alla i hela Åre och jag rekommenderar alla som
hade resonerat som vi - fast gillar skidor att hänga med nästa
tidigare! En smockfull kö med år!
några vakter som kan liknas vid
Text : Nfarcel Ljung
skrikiga dagisfröknar som helt
Bild: Jenny
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Buffy - Goddamn - Man får skylla sig
själv

o R s o A G E N den 22:a
var det SM. En tapper
men ej särskilt stor skara hade
letat sig till tolvan denna kväll.
Efter den vanliga mötesforma
lian kunde mötet koncentrera sig
på väsentligheterna. Gustaf
Westerlund valdes formellt till
PAS och detsamma hände Joar
Jacobsson, fast som AMSE.
Den rutiga lampan fick, efter
ett intermezzo som läsaren
säkert kan gissa vad det var,
betydelsen "Stäng av mobilen".
Ett antal funktionärer informe
rade så. Deras budskap kan
sammanfattas till: bli fadder,
lämna förslag till sångbokskom
miten samt att det kommer

hållas sommarkurser i Termo
och TETB.
Till mötet hade inkommit fyra
motioner. Det mest konkreta
resultatet av dessa är att mötet
beslutade att det ska köpas in
schackspel till tolvan.

Pasta med guck

PR bjöd på pasta med morots
och köttfärssåsguck. Ett klart
kulinariskt mästerverk.
Därefter skedde två speciellt
viktiga val: Årets kamrat och
Årets lärare. Till dessa valdes
Sebastian Ritter respektive Carl
Olov Stawström. Ett stort och
välförtjänt grattis från
Emissionen!

Och så kommer en ubåt. . .
Slutligen kan sägas att ordfö
randen klarade sin första ubåt
galant och att diskussionen
under övriga frågor kryddades
med ett par minnesvärda meta
forer.
Anders J
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Hej alla glada!

U

H E T E R jag och är
årets IntSekt (interna
tionell sekreterare).
Det är alltså jag som tar hand om
utbytesstudenterna med vice
IntSekts hjälp (Azadeh) och
faddrarna, ni alltså!
LA

Bli fadder!

Just det! Det är er hjälp jag,
Azadeh och alla nya utbytesstu-

denter behöver. Varför vill man
bli fadder? Jo, först för att det är
jättekul att träffa en människa
som kommer från ett annat land.
Varför vill man göra det? Jo, för
att byta erfarenheter med varan
dra. Man kan förbättra sina
språkkunskaper i spanska, fran
ska, tyska eller engelska. Det
kanske är livets bästa kompis
som man träffar då! Om inte, så

kan man skaffa sig en bekant i ett
annat land som man kanske
hälsar på någon gång och
åtminstone få en chans att ta en
drink med en man känner.
Varför vänta, anmäl intresse till
oss på: intsekt@e.kth.se
Ulla Alsam
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Varför är terminalsalen så tråkig?
Varför får man inte boota om datorerna?

o?

Vi träffas torsdagar runt
kl 1 9 i klubblokalen i
förlängningen av KTHs
värdshus vid Drottning
Kristinas väg 33K.
Välkommen!
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Snart är tidningen slut
Ny Adress:
Andreas Eldh
Slöjdvägen 26 3 tr.
1 77 59 JÄRFÄLLA
telefon: 08 580 1 22 88
mobil: 073 930 89 67
e-post: e93_ael@e.kth.se

Det går rykten om studieresan:

... Man kan checka in efter att de har stangt Gaten
... "det ar synd om killen som jag kommer att gifta mig med" citat Roonak
..."Jag behover koppel ikvall" Roland"
... Studieresan blev en Examens Resa
... Guiden om VW: "Its a german company and everything is Heil H-----!"
. .. "Tomas Jyde vill ha lite snusk ikvall och spela kladpoker..."
..."Tomas och Roonak ska ut och resaa tillsammans och hon lär komma hem
med stormage . .."
... "Roonak tafsar pa Paolas ben"
. . . Pal matar Roonak
... Gulan avger energi
... Lisa och de andra flickorna i studieresan flirtar med polisen i chiapas
... Sanjin gar med pa vad som helst
...Nagon rider pa Tomas
...A lla pojkar kissar i poolen
... Erik inte kan hitta det som saknas
...Lisa ar het pa en bank
... Alla killar killar Tomas
. .. Daniel sminkar sig 3 timmar varje morgon
... Daniel testar kemisk peeling i poolen
... Daniel och Tomas ar mer an bara vanner om Daniel far bestamma
... Studieresan har (frukt)orgie i bussen
.. . "Tomas far ta pa andra killar ...Men inte Pal" citat Roonak
... Roonak vet att Tomas ar bog eftersom man kan se det pa hans ogon!
. . . Roonak har tjejsnack med Tomas
... Daniel och Mailin ar skyldiga medan Lisa och Gulan bara ar gulliga

Gillar du konst? Kan det vara så
att du fotograferar, tecknar,
målar, skriver dikter eller håller
på med hantverk?
Ja, då hoppas vi att du kan
låna något av dina verk till den
nya lilla konsthörnan i 12: an en
vecka eller så?
Gör du det, blir miljön trevli
gare för oss alla ...
Sant att vi går på elektro men
konsten har vi väl i oss ändå!
Om du är interesserad så hör
av dig till mig: e98_ual
Och Ni, låt fantasin flöda!! !
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Emissionen testar ...

Nya som marglassar
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Har du hunnit testa sommarens nya glassar än? Om svaret
är ja, gå vidare till nästa sida. Om svaret är nej, fortsätt läs:
Emissionen har testat de nya glassarna åt dig!

MÅ

varit.
De långa hästnät
terna då vi gått och
väntat på det som komma skall.I
väntan på ljusare tider, grönare
tider, varmare tider. I väntan på
sommarens nya glassar.Och när
då landets största glassbolag går
ut och säger att: Nu är de här! Ja,
då vill vi på Emissionen inte
vara sena med att ta reda på vad
som väntar denna sommar. För
vad är en sommar utan glass?
Men framförallt: Vad är en
sommar utan nya glassar och
nya smaker?
Landets största glassbolag
lanserar i år sex nya glassar.Vid
testtillfället fanns bara fem av
dem att tillgå i stadens butiker.
Den sjätte, Tribe, lär dyka upp i
butikerna inom en snar framtid.
Glassarna testades och betygsat
tes i sex olika kategorier. Som
markänsla, så här års går det
bara att få en föraning om
glassens riktiga sommarkänsla
men det är ändå en märkbar
skillnad mellan de olika glas
sarna. Smak, den kanske vikti
gaste kategorin för en glass ska
ju trots allt smaka gott. Förpack
ning, det första man ser, kanske
det som avgör om man vill köpa
glassen eller inte. Rinnfaktor
(eller snarare antirinnfaktor), en
glass ska helst hålla konsisten
sen tillräckligt länge för att den
ska hinna ätas upp utan pro
blem.Åldersrekommendationer,
är det en barnglass eller en
vuxenglass?
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NGA HAR DE

Cornetto caramel

Klassisk strut i ny tappning,
fylld med vanilgglass varvat
med kolasås
Sommarkänsla: Högtryck!
Smak: Smakar sommar!
Förpackning: Vanlig strut
Utseende: Klassiskt
Rinnfaktor: Rinner inte bort i
första taget
Åldersrekommendation:
A lla åldrar

Hoppen

En glass bestående av två sega
våffelrån med en klick smaklös
big pack-glass emellan
Sommarkänsla: Känns som
sommar 2000, det vill säga det
mesta regnar bort
Smak: Nej
Förpackning:
Traditionellt
papper I plast omslag
Utseende: En lågpriskopia av
GB-sandwich
Rinnfaktor: Risk att den för
svinner innan man ätit upp den
om man nu vill äta den
Åldersrekommendationer:
En garanterad höjdare för de
som saknar smaksinne. Åld
ringar och spädbarn.

Köbenhavnerstang

En klassisk split, vanilj överdra
gen med isglass, som garanterat
kommer att synas i sommar
Sommarkänsla: Split är ju
alltid sommar
Smak: Klassisk vanilj med
syntetiskt annanansisöverdrag.
Förpackning: Klassisk
Utseende: Ser ut som en
radioaktiv päronsplit
Rinnfaktor: Tenderar att rinna
ifrån dig.

Åldersrekommendationer:
En given favorit för barn som
gillar starka färger

Magnum caramel & nuts

Magnum goes Snickers ...eller
något i den stilen. Utseendet kan
få en vanlig människa att asso
ciera till helt andra saker än
glass.
Sommarkänsla: Tja, en mulen
försommardag
Smak: God glassversion av
Snickers.Magnumkänsla sitter i
Förpackning: Glarmour, en
touch av lyx
Utseende: Tappas den kan
man ta fel. Se till att hundar ej
är I varit i närheten
Rinnfaktor: Bör ätas i normal
hastighet
Åldersrekommendationer:
Alla åldrar

Push up

Namnet säger egentligen inte så
mycket om glassen. Ingen strut
och ingen pinne. Bara en deo
stick-liknande förpackning med
"tryckupp"-pinne (som inte till
handahölls testpanelen)
Sommarkänsla: På grund av
rinnfaktor en blivande klassisk
sommarglass
Smak: Plastig jordgubb med
vanilj
Förpackning: Idiotisk. Se upp
så ni inte blir snuvade på den
oumbärliga pinnen
Utseende: Polkagris
Rinnfaktor: Hög även
minusgrader
Åldersrekommendationer:
Barn och brunstiga tonårspojkar

I panelen: Anders J, Daniel,
Rickard och Uffe
Foto: Anders J
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Shit happens?
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