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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att lära sig
hur saker och ting
fungerar? Var och en
har ju rätt till sin egen
uppfattning, eller hur? Ofta kan
man höra ideer och förklaringar
som verkar rent av skrattre
tande, den som vill få sig ett gott
skratt kan undersöka fenomenet
virvlat vatten.
Från att för några decennier
sedan varit framgångens och
framtidens hjälte, är idag ingen
jören i bästa fall någon grå
uppenbarelse som tillhandahål
ler verktygen för andra kreativa
människors visioner. I andra fall
är ingenjören den som framstäl
ler saker som ingen behöver och
som säkert är skadliga ty de
strålar eller sänder ut fält eller så
händer något annat hemskt.Vad
för sorts fält eller strålning eller
något annat mystiskt brukar
dock sällan uppges vid sådana
AD ÄR VITSEN

tillfällen. Här finner jag vår
kanske största och viktigaste
uppgift i framtiden, - att dela
med oss av den kunskap vi har
om vad vi gör, samt inte minst
att förmedla ett kritiskt och
vetenskapligt tankesätt. I många
fall är inte alla uppfattningar
lika riktiga, vissa är baserade på
okunskap och gissningar, andra
är, om inte den absoluta san
ningen, så i alla fall närmare
den. Det är vår uppgift att se till
att den senare blir den vin
nande.
Samtidigt bör man inte tro att
en ingenjörsmässiga lösningen
alltid är den bästa. Man bör ha
ett öppet sinne för nya och
annorlunda infallsvinklar, såväl
inom områden där man tror att
det bara finns en lösning som
man alltid använt, som inom
områden som inte tillhör den
klassiska ingenjörskonsten. Här
finns kanske nyckeln till att
återupprätta ingenJorens som
förebild; Genom att hitta den
bästa lösningen till problemet
och förklara varför den är bäst
och hur den fungerar kanske en
ny hjältegloria kan tändas över
våra huvuden.
Eller är jag ute och cyklar?
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Hur lämnar man
in manus?

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

skrivna i Word, Mac
Write, Pagemaker och
dylikt, såvida de inte är
sparade i rent textfor
mat.
Foton vill vi helst ha i
form av fotonegativ. Då
kan vi nämligen läsa in
dem i den upplösning
och det format vi vill ha.
Dessa lämnas lämpligen
direkt till en emitteur
eller emitteuse.
Skicka gärna med
instruktioner för hur du
vill att materialet skall se
ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du
skulle vilja men goda
ideer är alltid väl
komna. Vi förbehåller
oss rätten att ändra i
insänt material.
Emissionen kan inte
på något vis garantera

att inlämnat material
återbördas till ägaren.
I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om
så särskilt anges att
betrakta som uttryck för
Elektrosektionens stånd
punkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen
ansvar för.
Emissionen kommer
inte att ta upp allmänpo
litiska frågor. Detta har
sin grund i att tidningen
inte är ett forum för all
frågor.
mänpolitiska
Vad gäller nationellt stu
dentpolitiska frågor är
Emissionen dock öppen
för det mesta.

Emissionen
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Ordford k:te i ordningen.

S

Många tycker det är
trevligt, vissa tycker inte
det, vissa borde tycka lite
mindre om det. Det är hur som
helst upphov till mycket diskus
sioner där många ha väldigt
bestämda åsikter. Sektionslivet
har ju med spriten och ölen att
göra p.g.a. alla fester vi har.
Därför är det bra om det
diskuteras bland medlemmarna.
PRIT.

Regler och restriktioner

För er som inte vet det har vi ett
permanent alkoholtillstånd i
12:an. Det betyder att alla alko
holhaltiga drycker som man
dricker där faller under de regler
som gäller i tillståndet. Därför
får man inte bara gå ner i 12:an
med några öl och dricka efter
som man måste ha en serve
ringsansvarig närvarande så fort
man hanterar alkohol. Det är
tråkigt tycker jag eftersom jag
anser att en avslappnad och
vuxen syn på alkoholkonsum
tion borde prägla vår verksam
het. Jag vägrar tro att vuxna

människor i allmänhet och KTH
studenter i synnerhet inte skulle
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kunna hantera alkoholen. Tydli
gen får man ju det ansvaret som
privatperson eftersom man kan
handla på Systemet. Hur som
helst och oavsett vad jag tycker
måste vi följa de reglerna vi har
annars begår vi lagbrott och det
är ingenting vi vill göra.

Endast elektrier

Tillståndet vi har nu gäller
tyvärr endast för medlemmar på
Elektrosektionen. Det betyder
att man inte kan ta med sig
pappa, mamma, syrran eller
flickvännen om de inte är med
lemmar i sektionen. Jättetrist, jag
vet, och det finns nog få som vill
ändra vårt tillstånd så mycket
som jag. Vi håller på att jobba på
att man vi skall få Elektromed
lem + gäst vilket skulle under
lätta mycket. Vi utreder också
vad som krävs av oss för att få
ett allmänt tillstånd men jag tror
inte att vi kommer att kunna få
det.
Vill Du och dina kompisar ha
en fest i tolvan finns reglerna
som gäller uppsatta på väggen
precis till höger om dörren till
funqrummet, dvs. där man
bokar tolvan. De viktigaste reg
lerna är:
• Serverar man alkohol måste
det finnas en serveringsan
svarig. Maila till pre@e.kth.se
för att få reda på vilka som är
med på den listan!
• Serverar man alkohol måste
alla som säljer I serverar alko
hol vara nyktra.
• Är man 20 eller fler måste
man ha en legitimerad fest
ansvarig närvarande. Alla
som är serveringsansvariga
är festansvariga och några
till.
• Man måste vara ute i god tid
eftersom man måste anmäla

att man skall ha fest till KTH
minst 4 arbetsdagar innan.
• Serverar man alkohol är det
på vårt tillstånd och de måste
man följa alla de regler som
står på det. Den viktigaste är
att vi bara får ha Elektrosek
tionens medlemmar i 12:an
när vi serverar alkohol. Om
vi missköter det och de kom
mer på oss blir vi antagligen
av med hela tillståndet och
det skulle vara jättedåligt.

12:an eller Kåren = fest

Trots alla dessa regler vill jag inte
avskräcka Er från att ha fester i
tolvan. Jag är serveringsansvarig
och ni får gärna kolla med mig
om ni vill ha hjälp. Ett bra
alternativ är också att boka en
lokal i kårhuset. Det är inte
speciellt dyrt och det finns inga
permanenta tillstånd i deras
lokaler förutom på det planet
där restaurangen är. Det betyder
att samma regler gäller för att ha
fest där som att ha fest hemma.
Att hyra bastun som rymmer
upp till 30 personer (40 om man
sitter trångt) kostar t.ex. bara
150:- per kväll om man bara är
teknologer (500:- deposition).
Har du inte varit i den tycker jag
verkligen att du skall samla
några kompisar, köpa ett flak TT
och hyra bastun. Titta på THS
hemsidor för bokning! Har du
något bra förslag på saker man
kan göra för att vi skall lyckas få
ett bättre tillstånd eller om du
undra något om det hugg tag i
mig eller maila. Jag svarar gärna
på alla frågor ni har om de inte
handlar om skärningen mellan
ortogonala parallella plan, för
det har jag glömt.
Eder ordförande, Gustaf,
ordf@e.kth.se
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Det är mycket glädjande att se att det börjar göras halvtids
utvärderingar på många kurser. Det är viktigt att de problem som
finns på en kurs kommer fram i tid så att de hinner rättas till.

D

FLESTA gånger det
blir problem i en kurs
är då det är brist på
kommunikation mellan lärare
och teknologer. Det kan vara att
det inte klargörs vad kursen går
ut på eller att det inte framgår
vilka examinationskrav kursen
har. Det sistnämnda tycker man
att det inte borde gå att missa
men flera institutioner börjar nu
att prova kontinuerlig examina
tion eller att ha projektkurser,
vilket man i och för sig har haft i
några år, och klarar man inte ut
från början hur det skall gå till så
kan det bli problem.
Den stora fördelen med kurser
som har kontinuerlig examina
tion är att vi motiveras att tidigt
engagera oss i studierna och det
E

ESN

är då man lär sig något. Det vore
roligt om de slår väl ut så att
denna typ av examination införs
på fler kurser. Om du går en
sådan kurs, se då till att du tidigt
får veta examinationskraven och
i avseende om projektkurser om
och hur man kan komplettera
eventuellt underkända uppgif
ter.
Fortsätt att engagera er i
kursnämnderna! Har du inte
varit med i någon så prova en
gång. Det är en mycket liten
arbetsinsats men den uppskattas
av dina kamrater och av lärarna
och du kommer att hjälpa till att
utveckla kvaliten på våra kurser.
Det enda du behöver göra är att
ge feedback om kursen direkt till
lärarna genom att utgå från dig
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tudienämnden är en orga
nisation som syftar till
att föra fram teknolo
gernas synpunkter på och åsik
ter om undervisningen och
utbildningen i stort.
ESN har inte beslutanderätt i
något avseende vad gäller
utbildning och undervisningen.
Men har möjlighet att påverka
den genom att föra fram åsikter
på olika nivåer.
Det viktigaste arbetet sker i
kursnämnderna som organise
ras på varje kurs. Denna består
av 2 4 teknologer.Instruktionen
till kursnämnden är följande:
• Ta kontakt med kursansva
rig.
• Presentera er för kursdelta
garna med namn och epost.
• Ni skall fungera som ett
"bollplank" till den kursan-

själv och närvara på några
kursnämndsmöten under kur
sen som du kommer överens
med läraren och dina kurs
nämndskamrater om. Du får
dessutom kursbunten som insti
tutionen delar ut för kursen och
när kursen är slut får kursnämn
den dela på två häften basku
ponger
och
två
häften
tilläggskuponger för måltider på
KTHs restauranger.
Prata med den kursansvarige
eller årskursansvarig teknolog
Det finns nu en del lediga
funktionärsposter i ESN och om
du är intresserad av utbildnings
frågor så kan du göra en insats.
Dan Skogström

sno@e.kth.se
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svarige genom att framföra
era egna åsikter om kursen.
Om möjligt hör gärna vad
era kamrater tycker.
• Håll regelbunden kontakt
med den kursansvarige på
enklaste sätt i pauser, via
epost eller avtalade möten.
Den som hjälper till att organi
sera och stödjer kursnämn
derna på varje årskurs är de
årskursansvariga teknologerna.
Detta brukar två stycken tekno
loger som håller koll på under
visningen i stort i sin egen
årskurs.
På institutionsnivå finns Tek
nolog Representant i Institu
tions Styrelsen (TRIS). Denna
verksamhet har mer eller min
dre legat nere några år. Men om
det finns några tappra teknolo
ger som är frivilliga till dessa
poster
har vi ytterligare en
kanal att föra fram vår talan.
Aktuella institutioner är:

TET, 53, Fysik, IMIT, TMH
Studienämnds ordföranden
(SNO)och den vice (vSNO)
leder ESN och för Elektros talan
i utbildningsrådet som är cen
tralt på KTH där alla sektio
nerna är representerade.
Programansvarig teknolog
(PAS) jobbar med framtids
frågor.
Ungefär fyra gånger per ter
min hålls ett ESN-möte. Dit är
alla välkomna. Där presenteras
viktig information från Kanal
DEF och Studievägledningen.
På mötet som brukar hållas i
Tolvan redovisar ESNs tekno
logrepresentanter vad som är
på gång på institutionerna o.s.v.
Vi diskuterar kurser som är bra
eller dåliga och vad som kan
göras åt det
Du är alltid välkommen att
prata utbildningsfrågor med
ESNs funktionärer.
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SEKTIONEN
SÅ FUNKAR DET

Sektionen

Konglig elektrosektionen är den sektion
du tillhör om du läser elektroteknik.
Sektionen styrs av styrelsen, bestående
av 7 (ibland 8) ledamöter. Fyra gånger
per åt, oktober, december, februari och
maj, hålls det sektionsmöten (SM). Det
är då kan alla sektionsmedlemmar
komma till tals och påverka sektionens
organisation. Till sektionen hör också en
mängd olika föreningar och organ, här
presenteras ett axplock.

Södra Teatern, 8-11 maj

Elogen

Vartannat år har Elogen, elektrosektionens lustspel,
premiär för en ny föreställning. Elogen leds av directeuren
som basar över alla undergrupper som ska till för att få
ihop en föreställning. Alltifrån skådespelare, till scen
byggare, programbladsskrivare, festfixare och sminköser
behövs.

PR

Esquader

Första veckan efter maj-tentaperioden bär det av med
esquadem. Esquaderstaben bestämmer resrutten och sen är
det bara segla med. Under veckan brukar det hinnas med
både sillis och grillis och segelveckan avslutas med en
kappsegling.

6

Programgruppen är de som fixar kalas
på sektionen. Förutom alla stående in
slag som nollegasque, vårbal, lussePRe
och tentapubar brukar det dyka upp en
hel del andra evenemang under läsåret.
De som är med i PR kännetecknas av de
röda tröjorna med en PR-bat på

emJssmnen st-0-----
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Tolvan

I

Elektros sektionslokal kallas Tolvan, efter dess postadress,
Osquars Backe 12. Dit har alla alla sektionsmedlemmar möjlighet
att komma för att värma mat, spela biljard eller bara slappa i
någon av soffgrupperna. Tolvan sköts av tolveriet som ser till att
lokalen hålls i snyggt skick. Ett par gånger per årär det dessutom
fixarkvällar. Då är alla välkommna att hjälpa till med lite större
renoveringar som till exempel ommålning.

*
......

Källeriet

Här och där i tolvan säljs det diverse mat
nyttiga saker. I ploppomaten kan man köpa
godis, delicatobitar finns i kylen och i
frysen finns det Billypizzor och
Gorbypiroger. Allt detta går att köpa för en
billig penning av den grupp som kallar sig
källeriet. Även flippret som byts ut ibland
sköts av källeriet.

Elektros studienämd

Studienämden, ESN, är den
grupp som bevakar vår under
visning. De ser till attföreläsarna
gör sitt jobb och ansvarar för att
kursutvärderingar görs. ESN har
möten ca 4 gånger per år och då
är alla välkomna dit för att säga
sin åsikt om utbildningen.

Emissionen

ELIN

Vill man sporta är det ELIN, elektros
idrottsnämnd man ska vända sig till.
Onsdagar 17 :00 har de en stående tid
i KTH-Hallen som man kan utnyttja.
ELIN brukar även annordna en årlig
innebandyturnering då elektro
mästarna koras.

Emissionen är elektrosektionens
sektionstidning. Den kommer ut
ett par gånger per termin och
delas ut utanför föreläsnings
salar, i tolvan etc. I tidningen
kan du läsa allt ifrån reseberät
telser, till festrepotage och du
kan själv bidra med en artikel
eller kåseri. Redaktionen håller
till mörkrummet som ligger i Q
huset, brevid datasalarna.
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Strax efter det att elektrosektionen bildades 1910, bildades även PR
för att vi studenter skulle kunna ha gemensamma fester. Detta gör
PR till den äldsta föreningen på elektrosektionen.

T

vA

KLUBBMÄSTARE har huvudansvaret
och resten av medlemmarna kallas
kalaspinglor eller festPRissar. Vi är idag
tio medlemmar som studerat olika länge och
kommit olika långt med våra utbildningar.

PR är fest

Under nOllningen är det vi som står för nOlle
pubrundan och nOllegasquen. NOllegasquen är ett
kalas som funnits ända sedan nOllningen blev
strukturerad och är en av de mest besköta
festerna under året tillsammans med vårbalen. En
annan fest med tradition är lussePRe. Det är ett
kalas strax innan lucia och är en försmak på såväl
lussefirande som julbord. Förutom dessa fester
och kalas finns det under året en del andra roliga
tillställningar och tentapubar. Vår målsättning är
att ni ska ha så roligt som möjligt och aldrig gå
hem.

Sorger glömmas och glasen tömmas när PR
fixar fest

PR är kull

Att vara med i PR är enormt mycket kul men
också mycket ansvar. Det tar längre tid än man
tror att planera och genomföra en bra fest eller
pub. Du vet hur det känns när man börjar längta

8

Vi er förnöja och ni ska röja det gör ni allra
bäst
efter sängen och vet att det är dags att gå hem.
Det är då vi stannar kvar. Det är mycket att göra
och planera men att vi har så roligt tillsammans
som grupp gör att det är värt varenda timma. I
gruppen finns många olika personligheter med
skilda ideer.
Blandningen av dessa är nödvändig för att
anpassa festerna till så många som möjligt. Det är
vårt ansvar mot oss själva att alltid vara på gott
humör och fortsätta att göra bättre och bättre
arrangemang. PR har en fladdermus, en bat, som
symbol. Den hittar man lite varstans i tolvan där
vi markerat vårt revir. För att få information om
fester och tillställningar kan man titta på den röda
PR tavlan, med en svart bat på, som hänger strax
till höger när man kommit in i tolvan eller så kan
man titta på vår sida på internet. Det går också
bra att skicka mail till våra klubbmästare på
pre@e.kth.se. Minns du den enorma känslan av
att ha gjort någonting bra? Så vill vi känna efter
varje arrangemang vi ordnat. Så vill vi kunna
känna varje kväll när golven är blänkande rena
och kassan åter är räknad. Det är det vi jobbar för.

PR
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ÄR M O T T A G N I N G E N över och vi
hoppas att alla tyckt att det varit en
period att minnas med glädje. Ettan,
nu när ni får stå på era egna ben hoppas vi att ni
funnit er tillrätta här på Teknis och att ni har
hittat många kamrater att plugga och ha kul med.
Vi vill att ni ska veta att fadderiet fortfarande
finns till hands för er i fall ni skulle ha några
frågor eller funderingar. Vi, F0F, har planerat och
förberett mottagningen sedan januari och utan
stöd och hjälp från alla dessa människor och
företag hade det inte varit genomförbart.

Vi vill tacka:

•
•

•
•

Alla faddrar, som har gjort ett superjobb,
som har ställt upp för de nyantagna i vått
och torrt och som har jobbat så bra under
förberedelser, gasquer och arrangemang
Kansli DEF och studievägledare Marcus
Ejnarsson - för det ekonomiska stödet och
för att ni lät oss använda kopieringsapparaten
- ovärderligt!
ÖSK med skrenderi - för ett gott samarbete
Ulf Kalla och Gustaf Westerlund - för ert
stöd, er hjälp och era råd

•

Magnus Grönkvist - för att du ställt upp
och fotograferat F0F och alla de nyantagna

•

Fredrik Arnerup - för en väldesignad och

uppskattad logo till årets
mottagning
•

FoF-emeritus - för ert stöd
och er hjälp

•

PR - för en hejdundrande
nOllegasque och för alla de
andra arrangemangen

•

FfofF - för de roliga
parallellerna

•

Alla som hjälpte till på
skceddern

• Tritech - för de sponsrade
T-shirtarna och märkena
• Holmen - för sponsen av
Minusgasquen
• Dagens Industri - för Första
Hjälpen-kiten
• Tufvassons Transformator AB - för
transformatorkärnor till nOllebrickorna

.t
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, _ ..,

Ett hjärtligt tack till alla som på något sätt
ställt upp för mottagningen! Det här gjorde ni
bra!
Anders Engman, Lyna Tuong
och Magnus Wideberg
- FoF
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Sektionens webbplats

S arnrnanslutningar

Konglig E

Köp och sä lj

Senaste inläggen
När är nästa gasque.
En fråga till de som

Den uppmärksamme har säkert märkt att sektionens webbplats är
väldigt dynamisk. Här finns bl a Senaste nytt, Kalendariet, Veckans
fråga, Köp och sälj och Diskussionsforumet . Via webben går det att
administrera alla funktionerna och enkelt t ex lägga upp en ny nyhet.
Men hur fungerar det egentligen?
De funktioner som finns idag är gjorda i skriptspråket Perl och all
data finns lagrad i en Oracle-databas. Vill du lära hur man gör
sådana här funktioner eller är intresserad att förändra sektionens
webb på annat sätt är du välkommen att gå med i Cyberponq,
sektionens webbgrupp. Anmäl ditt intresse i ett mail till
cyberp onq@e.kth.se.
Henrik, e99:a & sektionens infoman (webbmaster)

Tack P R ! ! ( 1 )
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Pu bru ndan 2002
Den 27 augusti var det dags för årets n0llepubrunda.
Så gott som alla sektionslokaler hade öppnat portarna
för alla nya och gamla teknologer.

N

0LLEPUBRUNDAN

ar�angeras varje år i
mitten av mottag
ningen för att det
dels är så trevligt men också för
att alla nyantagna ska få en
chans att bekanta sig med de
olika sektionslokalerna.

I valvet mot borggården stod
fotöljer uppställde för de som
inte längre orkade springa runt
bland de olika lokalerna och lite
längre ner på Osquarsbacke,
mittemot
Datassektionslokal,
grillades det mat.Den nya stereo
som inhandlats till Tolvan pum
pade ut ljuv musik i lokalen och
ju längre natten gick dessto fler
trängdes på dansgolvet.

traditionella och tillika omåttligt
populära kareoke, men sålde
inte alkohol som annars burkar
vara fallet. En sektion som

Knölpåken

Utomjordingar utanför tolvan.

Osuqarsbacke

Detta evenemang brukar vara
omåttligt populära och så även i
år. Redan vid sex-tiden på
kvällen var Osquarsbacke, utan
för Tolvan, fullproppad med
människor. Innanför de avspärr
ningar som gjorts var stäm
ningen
och
på
topp
mingelfaktorn hög. Elektrosek
tionens programråd och tillika
festfixare, PR, hade ställt upp ett
gäng tappkranar och sålde öl i
mängder.
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Den mest omtalade drinken
på campus under n0llepubrun
derna brukar vara knölpåken. Kareoke hos kemi.
En mjölkdrink som inte brukar
lämna någon oberörd med sina verkligen hade brutit mönstret
12 cl sprit. Denna drink är en av var Flyg. Deras sektionslokal T
Bergssektionens stoltheter. Den centralen hade nämligen flyttats
bukar locka många till deras från Brinellvägen till gamla kår
lokal mittemot KTH Hallen. I år bokhandeln, bakom akademiska
talades det emellertid om att hus huset. I övrigt var det mesta
statsmakterna hade satt käppar i sig likt. Fysik sålde billig öl.
hjulet för denna kultusdryck Borta vid makin var det som
genom att förbjuda försäljning vanligt överfullt med folk.
av så starka drinkar. Så det
verkar inte bättre än att årets
knölpåk blev till en knölpinne.

Rokad bland
sektionslokalerna

Även om pubrundan är en
flerårig tradition, det vill säga
inte en av de många enåriga
traditionerna på teknis, så var
inte allt sig likt i år Lantmäteri
.
hade inte fått ett så generöst
alkoholtillstånd som tidigare år
och hade tvingats använda sig
av gästlistor.Som E-teknolog var
det brara att scceptera och
vandra vidare mot tillexempel
kemi. Kemi hade visserligen sin

Maskins sektionslokal.

Hem ljuva hem

Tillbaka på Osquarsbacke
kunde man dock konstatera att
den bästa och populäraste sek
tionslokal på campus måste
ändå vara vår egen Tolvan.

Oscar Blomkvist
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Mottagningens stora avslutnings/est kallas
n0llegasquen. Det är en traditionsfylld
tillställning som inte tar slut förän tidig morgon.
M
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disoriente
rade och
förvirrade människor hade böjat
sina. NOllan med sitt vita E
kring halsen var nu en ovanlig
syn på Campus. Årets mottag
ning närmade sig alltså sitt slut,
men ett arrangemang återstod.
Nu väntade vi alla på den
avslutande nOllegasquen ...

Låt festen börja

hade fullt upp att fördela tiden
mellan sånger, kvällens övriga
talare och utmärkelser som
skulle delas ut. Snart märktes att
Osquar och Osqulda inte var de
enda närvarande. GP och Stefan
Östlund från ION-sekten och
representanter ur kårstyrelsen
var där, för att nämna några
gäster. Dessutom hade vi cele
bert besök från både öster och
väster. Våra finska vänner från
SIK och normän ur Set. Omega
Broderskab hade rest hit.

nyinstiftad buckla till Andreas
och Staffan. De hade lyckats
tillföra elektrobussen en stor
spricka i framrutan, Detta hade
skett då de försökte fästa Rosa
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Musique på scenen . .
Så snart årets spex var avslutade
var det dags att byta om inför Utdelning av utmärkelser
Elors ordförande steg fram för Pantern i ena backspegeln.
den stundande sittningen.
Finstassen hade dagen till ära att dela ut höstens utmärkelser.
Martin fick mottaga en mindre
plockats fram ur garderoben och Genast spred sig nervositeten i högtalare fäst i en halskedja för
det dröjde inte förrän baren i salen, ingen vill bli uppkallad på sitt arbete med stereoanlägg
Nymble fylldes av förväntans scenen. Tänk om Fredrik hade ningen i tolvan.
fulla och festsugna teknologer. tagit reda på just det jag hade
Särskillt de nyantagna undrade råkat göra under hösten.
DKS gör entre
Rickard Norström, Andreas Kvällen fortskred. Scenen äntra
nog vad kvällen skulle komma
att bjuda på.
Blomqvist, Staffan Palm och des av ett gäng glada typer. Det
Sittningen var snart i full Martin Zetterquist blev uppkal var någonting bekant över dem
gång och den höll ett högt lade till scenen och vi andra och ändå inte. Ett nyrakat OKS
tempo. Det var mycket som kunde slappna av. Rickard stod där uppe och hälsade ettan
skulle hinnas med under kväl visade sig vara Elors nya ordfö välkommen till elektro.
len. Tom- Andrew och Tomas rande och kunde dela ut en

Ballet & Musique

Ett par n0lleuppdrag hade
ännu inte utförts. Ballet läm
nade sina platser och försvann
ut i kulissen, för ett dyka upp
på scenen. En dansuppvisning
med inslag av vitt skilda
dansstilar bjöds publiken.
Breakdance hade blandats med
mer klassisk dans.
Efter middagen riggades sce
nen en sista gång för musiques
spelning. Det blev en perfekt
början av efterköret som sedan
fortsatte i tolvan tills tidiga
morgon.

I
l
FflJF avtackas. .

Anette
Oscar
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Sök er du men ingen med
livet , men fin ner int et ?

Nu kan du s luta leta ,
ty vi har svaret :

--·

FO TO F Ö R E N I N G E N

fem enkla steg till lycka och framgång

G)

@

Gå med i Knepp

@

@

Lär dig
kopiera

Lär dig
framkalla

http://www.e . kth .se/knepp/

Lär dig fotografera

Njut !

knepp@e.kth.se
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Välkommen ettan!

DKS vill tacka alla som hjälpt till under nOllningen.
Tack, det här gjorde vi bra!

13

Vi l ken teknologtyp
är du?
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Känner du dig osäker på dig själv ? Emissionen har framarbetat
ett test som gör Aftonbladets bilagor och tjejtidningen Frida
gröna av avund. Testa vilken teknologtyp du är!

A

Ut du behöver göra är
att svara på frågorna
nedan och skriva ner
dina svar på en liten
lapp.Är du beredd? Då kör vi...

1) Du har laboration och förstör
labbutrustningen. Hur förkla
rar du för assistenten vad som
hänt? Du säger:
A) Det är inte mitt fel. Jag är
eoretiker.
B) Det var min soppiga labpart
ner som inte vet hur man gör.

C) Nu undrar du kanske varför
jag gjorde så här? Jag ville
bara visa att teori och praktik
inte går att förena.
D) Vilken jävla smäll.
E) Dags för fika eller?
2) Vad gör du när du inte har en
aning om svaret på en tenta
fråga?
A) Får panik.
B) Slår i beta.

C) Gör en tiosidig utläggning
om hur orelevant frågan är.
D) Missuppfattar frågan medve
tet.
E) Öppnar termosen och häller
upp en ny kopp kaffe.
3) Den stora inlämningsuppgif
ten ska vara inne om en vecka.
Vad gör du?
A) Bäst att börja direkt. Inläm
ningsuppgifter tar tid.

14

Inom sex dagar måste jag
hittat någon att skriva av.

honom recitera den del av
föreläsningen som du missat.

C) Du tycker uppgifterna är
synnerligen intressanta och
viktiga med tanke på kursens
innehåll. Du söker upp före
läsaren och berättar vilka
tankar den väckte hos dig.

D) Bra jag missade inget. Jag var
ju på den här föreläsningen
förra gången kursen gick.

B)

D) Det hinner inte jag med. Det
är två gasquer den här
veckan. Kursen går ju ändå
igen nästa år.
E) Sover på saken.

E) Om någon frågar säger du att
det var kö till SevenEleven.
Sedan sätter du dig ner och
smuttar på din kaffe.
6) I pausen kommer PR på
besök och berättar om att det är
gasque på fredag. Vad tänker
du?
A) Gasque på fredag, det går
inte det är ju KS på måndag.

4) Vad gör du om du funderar
över en fråga under föreläs
ningen?
A) Frågar i pausen.

B) Gasque vad är det? Är det
obligatoriskt eller?

B) Jag har inga frågor.

C) Batmanfest! Vad festligt!

C) Räcker genast upp handen,
håller en utläggning på minst
fem minuter innan du for
mulerar frågan.

D) Där ser man, det lönar sig
visst att går på föreläsningar.

D) Slår i beta.
E) Lutar dig tillbaka och som
nar om.
5) Vad gör du om du kommer
sent till en föreläsning?
A) Går in och sätter dig längst
fram i föreläsningssalen.
Ursäktar dig efteråt för dina
kamrater och ber att få skriva
av deras anteckningar.
B)

Sätter dig längst bak och
slamrar med böcker.

C) Går fram till föreläsaren i
pausen, ursäktar dig och ber

E) Punsch, punsch, punsch,
punsch. Alla sorters ...
7) Vad tänker du när du ska
göra studieförsökran till CSN?
A) Jag behöver inte försäkra mig
för att ta mina poäng.
B) Poäng = > Examen = > Pengar

C) Jag kan inte lova att jag ska ta
så många poäng, men jag kan
lova att lägga ner min själ i
studierna.
D) Litar de inte på mig? De vet
ju vem jag är.
E) Det har jag inte tid med nu.
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Sådär ja, det var väl inte så svårt.
Nu är det bara räkna ihop vilket
svarsalternativ ( A,B,C, ...) du fick
flest av.

ligt duktig på att skriva av från
andra så fort du får chansen.Har
du någonsin öppnat en kursbok
var det bara en ren tillfällighet. I
vanliga fall håller du dig helt till
memorerande av extentor och
typtal.

Flest A: Teori-terroristen

Det finns inte en formel i
Cheng som du inte memorerat
utantill. På en tenta är allt annat
än en femma ett misslyckande.
Du har ingenting emot att
tillbringa en lördagkväll upp
krupen i fåtöljen med en varm
kopp te, läsandes de sista spän
nade kapitlen i Anders J Thors
berömda verk "Partikeldynamik
och Statik". Trots detta är labora
tioner och experimet inte din
starka sida. Alla försök till
praktiska experimnet inom en
femmetersradie ifrån dig har en
stark tendens att misslyckas.
Dina labkamrater kan vara glada
om de får lämna labsalen hel
skinnade.

Flest B: Examens
extremisten

till femton år här på Teknis har
du så smått lagt bakom dig.
Trots detta har du inte särskilt
bråttom att ta examen, du vet ju
att det alltid finns omtentor. För
dig är arbetslivet en okänd
värld, du trivs bättre här på
teknis där du kan sitta i din
lugna vrå och lukta på bl...jag
menar plugga Termodynamik
inför omtentan i januari. Utöver
detta äger du minst tre sång
böcker men vet inte vilken som
är den rätta när det ska sjungas
på en gasque.

Flest C: Elektro
existensialisten

Du tycker om tankeexperi
ment. Du kan sitta i timslånga
diskussioner om hur en punkt
formad elementarpartikel i ett
laddat "B" -fält reagerar då en
oändligt lång ledare rör sig i
stokastiska mönster kring parti
keln i fråga. Du ställer gärna
kluriga frågor under föreläs
ningarna och stannar mer än
gärna kvar i pausen för att få dig
en pratstunde med föreläsaren.
Du anser att kursböckerna i de
matematiska ämnena är synner
ligen intressant läsning och du
har svårt att förstå att det finns
människor som trivs med att
plugga ekonomi eller statsveten
skap. Du sökte till elektro enbart
för att det är kul.

Du har två mål med ditt
pluggande: Att klara kurserna
och att ta examen. Det ska gå så
fort och så lätt som möjligt.
Vägen dit är inte det som gör Flest D: Sektions
resan värd. Att man ska ha senioren
förståelse för kursens innehåll
Du har troligen varit på
har du ingen förståelse för. campus på tok för länge.Dina tio
Inlämningsuppgifter är du otro-

Flest E: Kaffe-knarkaren

Du ser alltid ut som om du
inte sovit på tre dygn.Detta trots
att du knappt gjort annat för
utom att sova de senaste tre
dygnen Din trötthet kompense
ras med ett ständigt och idogt
kaffedrickande. Att plugga mer
än en halvtimme i sträck utan att
du får ditt kaffe innebär en stor
utmaning, både för dig själv och
din omgivning. Man hör dig ofta
klaga på att kaffet är för svagt.
Du brukar ha svårt att hinna i tid
till föreläsningar som börjar
innan klockan slagit tolv. Trots
dina ständigt sena ankomster
har du ändå alltid hunnit med
att köpa med dig (minst) en
kopp kaffe på vägen till föreläs
ningen.
Testkonstruktörer:
Danne & Oscar
Bilderr: Fredrik
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Bellman

I skuggan, bland sommartrött grönska och hejande publik.

E

M U L E N septemberdag
träffades vi ute vid
Stora Skuggan i närhe
ten av Stockholms Universitet.
Det var dags att delta i Bellman
stafetten.
Medan vi inväntade den siste
deltagaren i vårt lag började det
dugga för att sedan övergå till
regn. Bra, det här skulle vi
springa i.
Nåväl, starten närmade sig
och det blev tack och lov
uppehåll. Christin gick ut på den
första sträckan. Lagen består av
fem deltagare som vardera
springer fem kilometer och
lagets sammanlagda tid räknas.
Hon kom in strax runt 25
minuter efter start och skickade
iväg Rickard och i ordning
därefter sprang Eva, Uffe och
avslutningsvis Per. Totalt blev
det en tid på 1 .54.29 som räckte
till en 211:e placering av 878
deltagande mixlag. Picknickkor
gen som ingick avnjöts i gräset
efteråt. Ser fram emot nästa år
att kunna anmäla fler lag.
N

Uffe Kalla

EMK: Per Lindb/om, Christin Ebenhag, Rickard Noström, Eva
Frendh & Uffe Kalla.
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Det ryktas att. Tävl i ng !
I I

• ...Jenny slår på DKS
(efter stöt från desamma)
• ... DKS slår tillbaka!
(men när???)
• ... det är för trångt i vektorrummet.
• Affischraggning funkrar
• (tipexat)
• Tipex skapar tomma rader (nja inte riktigt reds
anm)
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Elektrier Joar och Nina vän
tar tillökning, men vad ska
den heta? Emissionens läsare
inbjuds härmed till en namn
tävlig. Bäst förslag vinner!
Finfina priser utlovas. maila
emission@e.kth.se med för
slag.

Med SL i världen...

�---�-��·.......-·--·-------__,........

__ ______________._______
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Konsten att å ka

._.

Jag sitter ungefär 45 minuter på bussar, tunnelbanor, spårvagnar
och tåg varje dag för att komma till KTH och lika länge för att
komma tillbaka igen. Det betyder, om jag generaliserar helger till
tentaperiodsdagar och tänker att jag lever i hundra år, att jag
spenderar 6 år och tre månader på publika transporter under mitt
liv. Jag skulle vilja säga att dessa år är förhållandevis händelserika
och att det finns en för de flesta outforskad charm med publika
transporter.

F

M Å N G A kopplas SL
samman med tåg som
inte vill gå ut när det
snöar, busstider som försvinner i
svarta hål och en makalös
trängsel i rusningstrafik. Men i
det hela taget, är det så farligt
dåligt med SL?
Jag har haft fördelen att pröva
SLs motsvarighet ute i världen,
och tycker att de klarar sig
ganska bra i konkuransen. Men
ta inte mitt ord för det....
ÖR

Körkort på posten

I T hailand och i stora delar av
Asien tror regeringen på indivi
den. Varför lägga ner en massa
tid på att lära sig något som alla
redan kan? Jag talar naturligtvis
om att köra bil.
I dessa delar betalar man
in en summa till staten och
sedan kommer det
hem ett körkort i
När
brevlådan.
(
man som back(
packer åker buss i
�
områden
�
dessa
märker man vissa
.
{,
mot
skillnader
hemma.

c-r;

geln och i stort sett alla regler
ersatts med störst går först
regeln. Det är just det som mest
talar för att man som inbiten
världsvandrare sätter sig i de
bakre regionerna i bussen och
INTE tittar hur föraren för sitt
fordon på vägen. Det är bäst för
nerverna och för hälsan.
Ett annat fenomen är att det
innan stora nedförbackar står
uppmaningar om att man skall
lägga i en låg växel, samt att så
fort det börjar regna så gömmer
sig i stort sett samtliga fordon
som tidigare trivts på vägen i
diket. Visst, vi har halka på
vintern, men det är inget mot ett
tropiskt regn när det gäller
väghåll-

�--.-Jb. ,;

The rules ..

Det finns ett par fördelar med
bussresor i asien så som exotisk
miljö där bussturen passerar
vattenfall, fantastiska växter och
framförallt är det ett billigt
ressätt. Men det som tydligast
märks är att regler som högerre-
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Elementens inverkan

Ett annat om än tidigare
berört ämne är elementens
påverkan på resan. Vägar regnar
bort, begravs eller försvinner
under grönska. Det har hänt mig
ett par gånger i regnskogen att

bussen stannat mitt ute i ingen
stans. Plötsligt får man ta sitt
pick och pack och vandra över
någon hängbro som lutar 20
grader för att ena kabelns fästan
ordning regnat sönder eller spo
lats bort. På andra sidan står en
ny buss med en glad chaufför
som är angelägen att komma
iväg då han jobbar på provision.

Provision

De flesta busschaufförer job
bar tydligen för provision utom
lands. Det är inte ovanligt att
bussar som skall åka en speciell
tid spenderar ytterligare en
halvtimme med att köra runt
staden för att hitta folk som vill
åka med till reducerade
"sista minuten" -priser.
Dessutom är det hår
dare konkurrens då
olika bolag trafikerar i
sett
stort
samma
sträcka. En del buss
chaufförer gör det lätt
för sig och tar upp
passagerare på
andra
bolags
�
busshållplatser. Då
blir det stenkastning och jakt i
sann hollywoodand när det
andra bolaget kommer på chauf
fören.

Fortsättning i nästa nummer...
text:Miakel,Bild: Fredrik

