kVALar du in?
Lös rebusen. Det är en person vi söker.

+

·A

Var du en av de 3% som inte klarade den? Du kanske
är mer åt det händiga hållet. Missa då inte chansen att
vara med oss den 15 maj då du kan bygga din egen
flytande drömskapelse.
Sista inlämningsdatum för bidragen är 24 mars!
För mer info besök WWl'V.squvalp.se,
ring 08-10 20 18 eller maila pr@squvalp.se
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Adress

Emissionen
THS
100 44 ST<JCKHOLM
Besöksodre"

Osquars backe 12
Telefon

08-2131 18
Eposf
emission@e.kth.se
http;//
www.e.kth.se/org/ emission/
Tryck
PP Print AB
Upp!aga

1000 exemplar

Framsida

Elogen
av Ludvig

Chefemitteur

& ansvarig utgivare
Ludvig Lindström
che@e.kth.se
073-629 9234

MedChe & oansvariga
utgivare

K.J. Anderson
che@e.kth.se
073-770 41 74
Oscar Blomqvist
che@e.kth.se
070-491 45 11

Che i kubik

Tre gånger mer Che = tre gånger
bättre Emission?

N

A VINDAR

blåser hos Emissionen. Inte
en eller två, utan hela TRE Che har
tagit makten över alla elektrikers
favoritsektionstidning.

Vi börjar året med ett fullspäckat nummer, som vi är mycket stolta
över. I det kan du läsa om Elogens bejublade lustspel sett ur olika
perspektiv, det nya Styret får en närmare presentation och vi får
äntligen veta sanningen om Hallen.
Emissionen kan numera stoltsera med en egen relationsexpert; Dr.
Pill. Har du en fråga? Skicka in den till redaktionen! Det finns ingen
fråga som är för stor eller liten för hans otroliga kunnande. Det första
numret innehåller även spännande artiklar om klättring, elbilar och
Tekniska Högskolans Radioklubb. Skillnaden mellan det gamla och nya
tentamenssystemet granskas ingående, och pedadogikens historia och användande
diskuterad. Alla måste läsa!
Tycker du något är dåligt i tidningen? Saknas det artiklar? Är det ingen som skriver om
det DU har närmast hjärtat? Gå då med i redaktionen, och styr upp läget! Alla är
hjärtligt välkommna.

Emitteuser

Ludvig Lindström, K.J. Andersson & Oscar Blomkvist

Anna Isenberg, iseuberg
Helena Embo, eOO_her
Jenny Nyberg, e99J11y
Katarina Samuelsson,

Emitteurer

Fredrik Amerup, e97_Jar
Daniel Berggren, e99_dab
Magnus Erjxon, erixon
Sergej Gratchev, e99_sgr
Magnus Grönh•ist, e98�m.tlg
Anders Johansson, e99_ajo
Rasrnus Kaj, kaj
Ulf Kalla, e97_11ka
Johan SaJwen, salwen
Jon Fransson,

15. THR

Innehåll

16. Pedagogik i praktiken

3. Che i kubik

18. Uffe i Australien

4. OrdfOrd

19. Jobben tryter i Sverige
20. Elogen - bakom kulisserna
21. Knep och Knåp

7. Periodsystemen

22. Fara i Afrika - recenserat

8. Klättra

23. Dr. Pill svarar på frågor

11. Campus elbilar
12. PR informerar
14. Det nya Styret

Att lämna In manus

Emissionen är Konglig Elektro
sektionens tidning. Den finns
til.1 för att täcka sektionens verk
samhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning
till dess medlemmar. Som sek
tionsmedlem är du välkommen
med dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara redak
tionen tillhanda senast på
dagen för manusstopp.

Skicka din textfil per epost till
emission@e.kth.se. Vi tar helst
inte emot texter i ordbehandlar
specifika format, såsom Micro
soft Word, Staroffice, etc., men
om du inte lyckas exportera en
ren textfil kan vi troligen
hantera vad du har.
Foton vill vi helst ha i form av
fotonegativ. Då kan vi nämligen
läsa in dem i den upplösning
och det format vi vill ha. Dessa

lämnas lämpligen direkt till en
emitteur eller emitteuse. Om du
vill lämna bilder i digitalt
format går det också bra, men
se till att de är i tillräcklig
upplösning och skicka dem inte
per epost.
Skicka gärna med instruktioner
för hur du vill att materialet
skall se ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du skulle
vilja men goda ideer är alltid

välkomna. Vi förbehåller oss
rätten att ändra i insänt material.
Emissionen kan inte garantera
att inlämnat material återbördas
till ägaren. I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens
ståndp unkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Ordförandes ord
Hej allihop, Välkomna alla e-94:or och Västerås-92:or. Jag hoppas ni
har acklimatiserat er till miljön här på teknis. Annars kommer ni
nog in i livet här snart. För det är just vad det är, ett liv.

N

ett antal mycket lärorika
och väldigt trevliga år. Jag som säger detta
heter Mattias och är ordförande här på
Elektrosektionen 1994. Är det något ni undrar över så
är det bara att prata med oss i styrelsen. Det är jag och
11 andra elektriker som brukar tillbringa en stor del av
våra dygn i tolvan. Så om ni vill oss något pröva i
funkrummet, det är nästan alltid någon av oss där.
Till alla andra vill jag bara säga, välkommen
tillbaka. Jag hoppas att ni har haft en trevlig sommar
och början på hösten och att ni dessutom har flyttat
tillbaka till Tolvan med resten av sektionen.
Tolvan, som nog faktiskt är världens finaste
sektionslokal, är av olika anledningar en väldigt
bräcklig varelse. Den tål inte riktigt teknologer i aktion
ännu. Jag hoppas att ni är rädda om vår lokal och låter
den vara fin ett tag till.
Nu när vi har fått en sådan fin sektionslokal, och
stor, så tänker vi pröva att ha SektionsMöte där. För er
alla som är nya, så är SM sektionens högsta beslutande
organ där vi fattar alla viktiga beslut, och där styrelsen
berättar lite om vad som har hänt på olika fronter.
Dessutom serverar PR mat och dryck till själv
kostnadspris till alla närvarande. Vi har fyra sektionsHAR FRAMFÖR ER

möten per år, och ett av dessa
ligger i mitten av oktober. I år
har vi oktoberSM tisdagen den
11 oktober klockan 17.30. Då
kommer vi bl.a. att välja val
beredning och budget
beredning.
Nu över till något helt annat.
Häromdagen var jag p å
historiens första KårUtskotts
möte. Det är ett utskott bestående av samtliga
sektioners ordförande samt Kårordförande och hans
vice. Vi ska syssla med beredningsfrågor för
kårfullmäktige. T.ex. budgetberedning för kåren. Så till
nästa emission hoppas jag kunna redovisa vad våra
kåravgifter går till. Än så länge har jag bara
preliminära siffror, men jag kan säga så mycket att
hälften av vad man betalar per år, dvs ca 200 kr går till
underhåll och skötsel av vårt fina kårhus, så var rädda
om det. Mer om kårhuset på annat håll i tidningen.
Lev väl
Mattias

P. G. A. ATT Herr Ordförande ej behagar bidraga med ett OrdfOrd i denna
upplaga av Emissionen, tvingas redaktionen vidtaga kraftåtgärder.
Det är med tungt hjärta som vi åser detta förfall, detta slapphetens
crescendo. Aldrig har väl en ordförande missat ett OrdfOrd (förutom
#3,5(95), #1(98), #3(99), #4,6,7(00), #3,7(01)). Sorgen som detta åsamkar oss,
gör att endast ett alternativ kvarstår: att börja om från början.
I detta nummer tvingas vi alltså gå tillbaka till #5 1994, för att vid varje
missat OrdfOrd vandra ett nummer närmare dags dato.
Skärpning i Styret!
Red
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Rikare och rikare
65 nybakade Civilingenjörer har gjort sitt. De är klara! Emissionen
önskar lycka till.
TSKNOWC>RNA ÅR,

Anders Ackeberg
Farshid Aghazadeh
Magnus Andersson
Alexander Azhari
Camilla Bernadt
Louise Berthilson
Cecilia Bingert Aleman
Emil Birgersson
Pål Brevik
Leila Brännström
Roberto Gioacch Cascella
Linus Cidrin
Alija Cosic
Peter Coyet
Staffan Dahlberg
Laurent Dupont
Morgan Diiring
Erik Edlund
Patrik Eidelöf
Mikael Ejner
Bo Enstedt

Emil Egerfjord
Erik Flygare
Mikael Gilljam
Mie Göransson
Raul Iglesias De Pedro
Fredrik Jacobson
Michael Johansson
Clas Jönsson
Mattias Karlsson
Tobias Karlsson
Joakim Kristiansen
Marcus Lantto
Anders Lennartsson
Jens Lindbäck
Karin Linnros
Jessica Lundqvist
BjörnMalmgren
JohanMalmström
GaelMion
Robert Nedelchef
Patrik Nordström
Frederic Olive
Lars Olsson
Bobil Poli

Lars Qvarnström
Catarina Ramfelt
Andreas Richter
Maria Robertsson
Romain Rochas
Peter Rybing
Jennifer Råsten
Per Samuelsson
Johan Sandberg
Mårten Simonsson
John Sjöberg
Dan Skogström
Monika Slusarczyk
Kahye Song
Samuel Terling
Fredrik Tham
Stefan Tollbäck
Gorana Vujovic
Anders Wallander
Pär Windahl
Tomas Zackrisson
Malin Öhlander
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Men...
Det finns de som aldrig
kommer härifrån!!

Numme 2D1240

Reglerteknik 2E1211
5

Eleffektsystem 2C1240

u

3

Sign. & system 581209

u

4

Mekanik 5C1102
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Lögnen om Hallen
Under nollningen blev blev vi itutade en massa olika historier av och om
skändarna, men på nollegasquen insåg vi att en del var sanna och andra
var bluff och båg. Vissa av lögnerna tar däremot längre tid att avslöja.
Jag har stött på en hemlighet som de flesta inte verkar känna till ens när
de står med examensbeviset i handen.

F

ATT DRYGA UT studie
medlet har jag tagit ett extra
jobb på antikvariatet Alfa
på Drottninggatan. Alfa har en tidskriftsavdelning där årgångar av
gamla tidningar ligger staplade i
papplådor. Häromdagen höll jag på
att sortera gamla exemplar av Nat
ional Geographic. Döm om min för
våning när jag upptäckte artikeln i
bilden till höger i nummer 2 från år
1972!
I artikeln står det att läsa att man
nen på bilden är en fransk fysiker
vid namn Hector Duval (1904-1978).
Duval fick franska vetenskapsaka
demins stora pris 1936 för framsteg
inom flödesdynamiken. År 1948 lade
han grunden till en avsevärd person
lig förmögenhet när han grundade
Tourbillon Premier, idag en av
världens största tillverkare av olje
pumpar. Artikeln i National Geo
graphic handlar om hur han finan
sierade diverse bevattningsprojekt i
Nordafrika i början av sjuttiotalet.
Har du inte undrat varför det bara
verkar finnas en enda bild på
Hallen? Nu vet jag varför: skändarna
hade bara en bild där det inte var
uppenbart att "Hallen" inte var en
föreläsare på KTH.
KTHB har ingen av Hallens
böcker. Kungliga Biblioteket har
visserligen en diktsamling från 1984
författad av en "Erik Hallen", men
det är väl knappast rätt person. På
KTHB hittade jag däremot "Tvungna
svängningar /Operatorkalkyl", men
den är inte skriven av Erik G. Hallen,
utan av Arvid Nilsson. Jag har inte
kunnat bekräfta att citatet om "lytta,
halta, skumögda krymplingar" från
sångboken finns med. Vad "HallenÖR
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bibeln" beträffar så är det förmod
ligen en gammal lärobok i TET som
försetts med en ny pärm.
Hallenvisan då? Jo, här kan man
faktiskt hitta lite av sanningen bak
om myten. I THS årsbok från 1945
kan man läsa att Niklas Sjöstrand
skrev visan till spexet "Kosackerna".
I spexet fanns en rollfigur vid namn
"Erik Hallen" som förmodligen var
en parodi på fysikprofessorn Einar
Hamren (1889-1956). Hamren var
känd för att vara sträng och ställa
höga krav på studenterna.

Man kan inte undgå att beundra
skänderiet som lyckats hålla liv i
myten så många år, kanske så länge
att de börjat tro på sin egen lögn?
Särskilt anmärkningsvärt är att de
har fått vissa äldre föreläsare att
spela med i charaden. Kort sagt: en
imponerande bedrift! Att man driver
med nollan är en sak, men nu får det
vara nog. Berätta sanningen!

Hannes Lind, e03

hannes_p_lind@hotmail.com
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Jag älskar tentor!
De flesta som läser på Teknis har någon gång råkat ut för en tenta. En
tenta innebär att man liksom avslutar en kurs, d.v.s. visar att man lärt
sig något och inte bara lajjat. Ibland är väl lajjat det enda man gjort,
men skenet måste hållas uppe.

V

BEHÖVS
TENTASYSTEM?
Kungliga
Tekniska Högskolans utbud består av ett
nätverk av hundratals parallellgående och
uppföljande kurser. De flesta är mycket specifika och
läses av ett visst program eller av en viss inriktning. För
uppföljning av kurserna krävs det i de flesta fall att man
tenterar i det aktuella ämnet för att verifiera att man lärt
sig någonting under kursens gång. För att lösa problemet
med vilka kurser som ska tenteras när, anammar KTH
olika typer av tentasystem. För tillfället används två olika
typer, ett äldre system som i folkmun kallas "4-perioders"
och ett system under test som är periodlöst. Här kommer
en redogörelse över de viktigaste skillnaderna.
RFÖR

"4-perioders" -systemet

Nyttjas av: Årskurs 2 eller högre.

Detta system liknar system som funnits förut. Det bygger
på att de två terminerna delas upp i 4 perioder. Det
innebär alltså 2 perioder per termin. I vanliga fall läses
två eller flera kurser samtidigt under en period och sista
veckan i perioden saknar schemalagda lektioner vilket
medför att kursdeltagarna får en ledig vecka att
förbereda sig inför tentamen. Samtliga kurser som läses
under perioden tenteras i slutet av densamma, vanligen
under en till två veckors tid. Detta medför att det inte
skiljer mer än 2-5 dagar mellan respektive tenta. I vissa
fall tenteras tre kurser under tre på varandra följande
dagar. De flesta kurser är naturligtvis olika långa (vv
1-lOp) vilket i sin tur innebär att kurserna avslutas vid
olika tillfällen. Vissa kurser avslutas mitt i perioden
medan andra slutar tätt inpå periodslutet.

Fördelar:

Tentorna samlade, lätt att planera, inga tentor mitt
perioden, en vecka ledigt innan tentorna.

Nackdelar:

Lång tid till tentan om kursen slutar mitt i perioden
(Ex.vis kan en 4p-kurs avslutas hela 6 veckor innan en
lOp-kurs, 4p-kursen tentas ändå av samtidigt som
lOp-kursen.), tätt mellan tentorna, svårt att vara lika
förberedd inför samtliga tentor, man måste under den
lediga veckan plugga till samtliga tentor =>
planeringssvårigheter

Periodlöst

Nyttjas av: Årskurs 1 (from Ht 2004 även årskurs 2, alltså
nuvarande åk 1)

Det periodlösa systemet är helt nytt på KTH och testas i
årskurs 1 på flera olika program. Detta system är enklare
uppbyggt än "4-perioders"-systemet men något svårare
att genomföra. Enklare på det sättet att terminerna inte
delas upp i perioder utan är just periodlösa. Svårare
p.g.a. att det krävs mer planering för att sätta ihop
scheman. Grundtanken är att kurserna man läser tenteras
när de avslutas. Detta sker under terminens gång och de
kortaste kurserna avslutas och tenteras följaktligen först,
de längsta sist. Vanligen avslutas en kurs senast onsdag
en vecka och tentan ligger ofta på måndagen veckan
efter. För att skapa utrymme för sista-minuten studier
(eller umgänge av något slag) är de berörda
kursdeltagarna lediga torsdag och fredag den vecka som
kursen avslutas. Dvs, fyra dagar ledigt innan tentan.

Fördelar:

Inget dröjsmål mellan kursavslut och tenta, högst en
vecka, olika kurslängd medför att tentorna blir fördelade
över terminerna

Nackdelar:

Tentorna sammanfaller sällan med högre årskursers
tentor, vilket medför att åk 1 ej har "lugnare" tillfällen
samtidigt som resterande sektionen.

Bu eller bä?

Det finns bra saker med både periodsystemet och det
periodlösa. Periodsystemet är väl organiserat och lätt att
bara stoppa in i almanackan; lektioner nu, tentor sen.
Periodsystemet är dessutom utprovat under lång tid och
har få babysjukdomar. Det periodlösa å andra sidan är
lite mer revolutionärt! Tentorna infaller lite
huller-om-buller under terminen men givetvis i
anslutning med kursslut.
Av för vissa känd anledning är jag inte särskilt objektiv,
men under den tid jag nyttjat det periodlösa systemet,
har mitt hjärta slagit så hårt för detsamma att jag måste
upphöja detta system till vinnare. Detta system är
framtidens!
Ludvig Lindström
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I Choose
to Climb
Att fylla i blanketten för ansökan om studieuppehåll innebär förstås
olika saker för var och en. För mig var valet aldrig särskilt svårt.
Äntligen skulle jag komma iväg på det jag planerat i flera år, en hel
säsong med klättring och skidåkning i alpinismens huvudstad
Chamonix. Och visst ja, så skulle jag tydligen läsa franska också.

F

MÅNA DER
S ENA RE
stod jag och Anna
Simlund (101) som hade kommit ner några
veckor och trängdes i morgonkön till Midiliften.
Vi hade tänkt klättra Gabarrou-Albinonicouloiren på
Mont Blanc du Tacul, lätt tillgänglig med randonneeskidor
och en led som ingen av oss hade gjort tidigare. Att ta
kabinbanan upp till Aiguille du Midi är för en ingenjör
närmast en religiös upplevelse men vid det här laget var
det lika självklart som att ta tunnelbanan in till KTH.
Möjligen med den skillnaden att vi snart skulle skjutas
nästan tre kilometer rakt upp i skyn och slungas in i
Europas vildaste högalpina miljö.
Efter att ha försökt rusa förbi så många guidade skid
grupper som möjligt gick vi nerför kammen, tog på oss
skidorna och susade iväg i det fluffiga pudret. Det var en
fantastisk morgon och snart stannade vi för att ta på
stighudarna och flippa över bindningarna i turläge för
YRA
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den korta stigningen upp till insteget av couloiren. Men
det var inte vykortsporträtt utan lavinrisken jag främst
hade i åtanke. Det var nu vi var exponerade och
oskyddade, väl uppe på leden var det alldeles för brant
för att någon lavin skulle kunna byggas upp även om
dagen nog så att säga skulle kunna bjuda på lite snö i
hatten. Det här var haute montagne och den vita döden
kunde slå till när som helst och brydde sig knappast om
hur vackert den gnistrande bländvita snön gjorde sig
mot den klarblå himlen eller om två unga förväntansfulla
alpinister råkade komma i dess väg. Mot naturens krafter
fanns bara kunskap och respekt som skydd. Jag behövde
inte fundera länge till förrän den första lössnölavinen
brakade utför Gervasutticouloiren till vänster om oss.
Redan på bussen ner visste jag ju att detta skulle bli en
vår då jag skulle gå högre, svårare och farligare än
någonsin tidigare. Kanske dock inte idag. Inte för att
leden framför oss borde beskrivas som enkel men den
var utrustad med fasta firningsankare. När som helst
kunde vi avbryta klättringen och fira av nedåt och under
alla omständigheter var det så vi slutligen skulle ta oss
ner.
Väl uppe vid bergschrundet lämnade vi skidorna och
drog på oss alla klätterprylar och knöt in oss i repen för

det första branta snöfältet. Vi passerade några slutkörda
schweizare som redan beslutade sig för att vända tillbaka
och kom så upp till det vi hade kommit hit för, den
branta isrännan som slingrade sig uppför berget. Under
tiden Anna riggade den första standplatsen gjorde jag
mig redo för att ta täten. Nu var Anna allt annat än en tjej
man behövde släpa uppför bergssidorna. På klippa
lämnade jag mer än gärna över rollen som försteman till
henne. Men nu var det is och då tog jag enligt vår
överenskommelse den skarpa änden av repet. Så
svingade jag båda yxorna djupt in i den perfekta lätt
blåskimrande isen och kände de välbekanta vibrationerna
fortplantas ända ner i skaften. Efter någon veckas uppe
håll kändes det härligt att vara tillbaka på brant is och
nästan direkt kunna gå upp på raka armar. Ett moln av
spindrift dvs snö och isbitar flög förbi mig och ytterligare
en bit upp drev jag in vänsteryxan extra djupt, frigjorde
högerhanden och lät hela kroppstyngden gå över i
vänsterarmen samtidigt som jag fiskade upp en isskruv
från utrustningsslingan. Den sylvassa stålskruven
borrade sig enkelt in i isen och så klippte jag in ett
karbinpar i repen och fortsatte uppåt tills det var dags
för nästa mellansäkring.
Jag tittade ner på Anna som instinktivt sänkte hjälmen
för att i nästa ögonblick dränkas i ytterligare en
spindriftdusch och kunde inte låta bli att le för mig själv.
Så var jag återigen där jag trivdes allra bäst, långt från
stökiga barer överfyllda av trendiga sportlovsturister
med alldeles för mycket attityd. Det här var livet självt
målat i de klaraste färger och djupaste kontrast. Orden ur

Van Halens "Dreams" kunde inte beskriva situationen
bättre We'll get higher and higher, straight up we'll climb,

higher and higher, leave it all behind, we'll get higher and
higher - who knows what we'll find? Här uppe gällde andra

regler och värderingar än i ett överciviliserat samhälle.
Många tror tyvärr felaktigt att alpinism är en oerhört
målinriktad sysselsättning. Att nå toppen på ett berg är
ett konkret mål där paralleller allt för ofta dras till vad
som önskas i tex näringslivet. Men alpinism handlar inte
om att nå toppen. Visst är det trevligt de gånger man gör
det men det var de gånger man tvingades vända som
man verkligen lärde sig något. Alpinism handlar om att
kunna ta vara på sig själv och sina kamrater i en kall,
vertikal och farlig värld. Det handlar om att respektera
och förstå bergen på samma sätt som de man klättrar
dem med. Repet som förbinder två klättrare är lika
mycket en fysisk länk som en symbol för samhörigheten
och beroendet dem emellan. Många minns fortfarande
den allra första gången de knöt in sig och la sitt liv i
någon annans händer och bad den andre att göra
detsamma. Kanske är det därför som praktiskt taget alla
duktiga klättrare och alpinister jag känner är lugna och
ödmjuka människor men med en sorts inneboende eld.
Det är inga pumpade galningar som till varje pris
klänger upp för bergen med adrenalinet sprutande ur
öronen. Alpinismen lär oss saker som det vanliga livet
inte gör.
Väl uppe på nästa standplats kopplade jag in
repbromsen, ropade ut "säkring klar!" och lyssnade
sedan till de dova ljuden av yxorna och stegjärnen som
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växelvis slogs in i isen femtio meter under mig. Snart
skymtade jag den vita hjälmen, det blonda håret som tittade
ut åt alla håll och ett leende som växte sig från mungiporna
ända upp till solglasögonen, kort sagt Annas modus
operandi. Replängderna avlöste varandra och till slut stod vi
inför den avslutande vertikala och ack så lockande isrännan.
Men det började bli sent, solen var redan på väg ner mellan
topparna i väster och häruppe hade spindriften ökat och
översköljde leden praktiskt taget hela tiden. Det var inte
mycket att diskutera utan bara att fira av nedåt. Jag klippte in
mig och gav mig av och sen kom Anna dansande nerför repen
och så turades vi om hela vägen tillbaka till 3500-metersnivån
där vi återfann våra skidor, bytte om från storskor till
randonneepjäxor och packade ner repen och alla klätterprylar.
Med rykande svängar satte Anna av nerför i skymningen och
så axlade jag ryggsäcken och kom efter i aningen mindre
graciös stil.
Vallee Blanche ner i mörker hade blivit rutin vid det här
laget och efter den lite trixiga passagen av seracfältet kunde vi
susa fram över glaciären och jag lät pannlampans kraftiga
ljuskägla svepa över det månlika landskapet. Där ute i den
svarta rymden lyste stjärnorna klarare än någonsin och då och
då flög ett regn av gnistor genom mörkret när stålkanterna
stötte på någon sten. En titt på höjdmätaren och det
välbekanta ljudet av vattenfallet där ute till vänster
indikerade att det var dags att lämna glaciären och försöka
hitta stigen som skulle leda oss hem. Där nere fortfarande 600
meter under oss glimmade ljusen från mänsklighetens
boningar och vi småpratade om livet och klättringen under
vandringen tillbaka till Chamonix som vi nådde strax efter
midnatt, lagom till Annas tjugotredje födelsedag.
De enda spår vi lämnade efter oss var våra fotavtryck i
snön, för länge sedan översnöade. Under en människas liv är
även våra stunder i bergen knappast mer än en blinkning.
Kvar finns dock minnena av turer med britter, fransmän,
amerikaner, ryssar, australiensare, holländare och svenskar,
iskalla bivacker, lodräta granitpelare och makalösa sol
uppgångar men även de som aldrig kom tillbaka och olyckan
på les Courtes som nästan tog livet av mig själv.
När T-shirten klibbar fast i
ryggen och ekvationerna känns
långa är det dessa minnen som
åter sköljer över mig, minnen
från en av vår fantastiska
planets mest fascinerande och
storslagna miljöer - en förtrollad
värld till vilken jag återvänder
igen och igen.

Magnus Samuelsson, E99
Kungliga Tekniska Högskolans
Alpina Förening
Mer info? Maila e99_mas@e.kth.se
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Pef e alpine Wörterbuch
ee
Ran
En � alpina turskidor med ledade bindningar
som ät helt dominerande i alperna. På vägen
n& lases hälen och bindningen blir som en
anftg �lalombindning. De flesta använder
vanliga slalomskidor med en randonnee
bindning på. Kallas i nordamerika även
ÄT-utrustning (Alpine Touring).
Stighudar
Hudar (numera oita i nylon) som fästs under
skidorna med snedställda hår som möjligger att
man kan skida ganska brant uppför utan att
halka bakåt.
Couloir
Ränma nerför berget, vanligen fylld med snö
och is.
Ber.gschrund
Den stora spricka som skiljer det hängande
istäcket i en couloir från glaciären nedanför. Är
ofta upp till ett par mefer bred och 10-30 m
djup.
Standplats
Den "station" som byggs före/efter varje
replängd (50-60 m) med ett anta1 säkringar
(kilar, pitonger, friends, isskruvru;, slingor mm).
Måste inte bara hålla för belastningen av
klättrarnas statiska vikt utan även för de stora
dynamiska 'krafter som kan iappstå vid fall.
Modem repteknik är en praktisk övning
klassisk mekanik och hållfasthetslära!
Isskruv
En 10-25 cm lång ihålig grovt gängad skruv
med mycket vassa tänder och vevhandtag.
Skruvas med handkraft ner för säkring på is.
Stegjärn (crampons)
Ram av stål med 10-20 vassa taggar riktade
nedåt och framåt som spänns fast under
kängorna. Möjliggör klättring på is m.en gör ont
när man sparkar in dem i det andra, benet.
Serac
Torn av is som skapas av glaciärens ständiga
rörelse nedåt och kan bli stora som
flervåningshus. Alltid mycket instabila och
farliga.

-�
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Som ni nu vet, så går vi in i en ny period av tentor och dagarna blir
ljusare o ljusare. Hädanefter blir jag, Er alldeles egna testpilot. På
denna sida kommer det vara fart o fläkt, det senaste från
motorindustrin. Kanske ser ni mig rentav cruisa runt KTH inom en
snar framtid, iförd en rosa Brat-skjorta o fin porshe. Här ska finnas rum
för att testa allt o allting, från gopeder till riktiga muskelbilar.

N

Vi
tar det från början, Christian är mitt namn o
KTH är min vardag, närmare bestämt Den
Konglig Elektrosektion. Bor i en mintgrön villa i
Haninge, o kör en riktig raggarvolvo, nämligen en 740.
Jag har för den delen inte helt övergivit de tvåhjuliga
fordonen, som jag växte upp med. Jag kör också Motox
(red.anmn. Motorcross). En fin Yamaha Yz 250 i garaget
mitt, och med min fars delade glädje så kommer den stå
där en tid framöver. En del vet vem jag är och en del
känner rentav mig, uppfattningarna om mig är lika
många som Faraos finnar, o smaken är som baken.
Så där! Nu är vi formellt bekanta o kan slopa alla
formaliteter. Mitt första projekt är att försöka införskaffa
mig en sån där "golf bil", som några av er kanske har lagt
märke till. Först fick Er eminente skribent försöka få
fram nåt vettigt av mannen vid KTH-Info disken, det var
inte lika lätt som att ragga upp en full flicka på Claras,
inte. Sagt och gjort, så småningom fick jag tillgång till
"bilen" o resultatet visar sin nunna här nedan.
Å , V AD S K A J A G S Ä G A O M M I G S J Ä L V D Å ?

Data

Pris: jadu...inte lika mycket som en Porsche iaf! De
billigare varianterna kostar mellan 50 och 70.000.
Motor: hmm.. kan man kalla det motor.. med en
toppfart på ca 50km/h så är den förvånansvärt pigg,
skulle nog ge mig på en vild gissning och säga att den
här kan du med all säkerhet köra ifrån gamla Olga 80 år
med rullator.
Kraftöverföring: Newton var är du när man behöver
dig som bäst. Framhjulsdrivet i all ära, men på vintern

ska det vara bakhjulsdrivet, så även i detta fall.
Bromsar: "0-100 är viktigt, men vi bryr oss mer om
100-0!" är nog ett känt uttryck. I denna bil sitter det
riktiga guldbromsar. Stannar på en femöring.
Styrning:
Med tanke på att det sitter fläskiga
vaktmästare och styr bilen så kan man ju undra varför
den så lätt styr till vänster, vilket enligt mina farhågor
visade sig ha ett samband med dessa människors
välpumpade högerarmar. Många vänstersvängar? Bra
med servo.
Prestanda: Med all säkerhet kan du nog pressa dig förbi
en fjortis med en lätt trimmad moppe, men kommer det
nåt värre så kan du ju alltid skylla på att du vill spara på
däcken.
Hk/kg: 5mHk/kg
Omkörningsegenskaper: Gasa och se. Men se upp för
farbror Blå. Han gillar inte konkurrans om att vara segast
att regera.
Exteriör: Fin logga på sidorna. Skulle i allmänhet kunna
vara ball på golfbanor, men i stadstrafiken kammar den
nog tyvärr noll.
Interiör: Förutom lite flottiga frittar som sticker upp lite
här och var, så var det trångt. En klaustrofobisk känsla
uppenbarar sig när man väl sitter i den. Känslan blir inte
bättre av att det luktar rök.
Motorljud: Elmotorn spinner som en katt.

Totalbetyg
2 epsilon av 5.

Christian Wakäng
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PR i historien och idag
PR, eller ProgramRådet är elektrosektionens klubbmästeri och elektros
klart äldsta förening. Klubbmästeriet bildades strax efter de att
sektionen bildades 1910. Och det för att vi studenter skulle kunna ha
gemensamma fester.

P

e E s T Å R Av E N c R ur r på ca 8-10 personer
som arrangerar en fest ungefär 1-2 gånger i
månaden. Två klubbrnästare har huvudansvaret
och medlemmarna kallas Kalaspinglor eller FestPRissar.
Det två klubbrnästarna sitter ett år var, en klubbis väljs
om varje halvår. Detta för att få så bra kontinuitet som
möjligt.
R

Kalasen och Festerna

PR ordnar många kalas under året, och de finns kalas
som har en så stark tradition att de återkommer, lika
välbesökta, år efter år. Den klart äldsta och mest ärorika
är Elektros Vårbal. Den första vårbalen gick av stapeln
redan 1917. Fram till 1956 (b t) var vårbalen just bara en
vårbal. Men den korn sedan dess även att bli en hyllning
av den ärorika revolutionen och den nya tideräkningen.
En annan återkommande festlighet är nOllegasquen.
Alltsedan mottagningen blev strukturerad har det
funnits en nOllegasque. Och sedan mitten av 30-talet är
också den tillsammans med vårbalen en av de mest
besökta festerna på året. NOllegasquen är givetvis till för
de nyantagna men är även en populär fest som lockar
elektriker från alla årskurser och besök från andra
sektioner och vänföreningar.Under mottagningen är det
också vi som står för nOllepubrundan.
Ända sedan slutet av 40-talet har det också hållits
någon sort luciafirande, idag mer känt som LussePRe.
Ett kalas strax innan lucia där man får en försmak på
såväl lussefirande som julbord.Efter varje tentaperiod så
hålls även tentapubar och på senare tid då oftast i
kombination med en inledande sittning.
Förutom dessa traditionsrika fester och kalas så fixas
de under året även en del andra roliga tillställningar och
pubar. Vår målsättning är att ni ska ha så rolig som
möjligt och aldrig vilja gå hem.

En bra fest är lyckan!!

Att vara med i PR innebär enormt mycket kul men också
mycket ansvar. Det tar längre tid än man tror att
genomföra en bra fest eller pub. De är mycket som ska
fixas och hållas koll på både innan, under och efter en
lyckad fest. Men att vi har så roligt som grupp gör att det
är värt varenda timma. I PR finns de många olika
personligheter med olika ideer och blandningen av dessa
hoppas vi ska göra att vi kan anpassa festerna till så
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många som möjligt. Du vet kanske hur de känns när man
börjar längta efter sängen och vet att de är dags att gå
hem. Det är då vi stannar kvar, för att städa, räkna
kassan, återräkna all öl & sprit, och fixa så att allt kan
återgå till de vanliga och planerna inför en ny fest kan
börja smidas. Och sist men inte minst se till att våran
12:an åter är sig lik efter en trevlig fest i PR:s anda.
PR har en fladdermus som symbol, den kan man hitta
lite var stans där vi huserar. Information om våra fester
och arrangemang kan man hitta på våran röda PR tavla,
med en svart fladdermus på,som hänger strax till höger
när man kommer in i tolvan. Eller så kan man gå in på
våran hemsida, www.e.kth.se/org/pr/ eller hugga tag i
någon av PR:s medlemmar eller maila klubbmästarna
Erik & Fredrik på pre@e.kth.se
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Vårens fester

Det ryktas
att ...

Lördagen den 28 februari
EFFEKT 2 (EnFestFörElektroKemiTillsammans)
Tillsammans med Kemis Klubbmästeri, KK,
annordnar vi en uppföljning till höstens lyckade
EFFEKT fest. Alla är välkomna till festen som
hålls i Kemis nya sektionslokal!!

... Karolina har slaktavfall.

Tisdagen den 2 mars
Traditionellt Vårbalsbiljettsläpp i klocktornet

... A fiskar med napp.

Lördagen den 13 mars
Tentapub med inledande sittning Avsluta
tentaveckan med en middag i PR regi med
efterföljande efterkör i 1 2 :an. ! ! Endast
elektromedlemmar! !
Torsdagen den 25 mars
Rock i 12:an Som "växt ur 12:an" och i år
förvandlats till Rock på Kåren. Kom förbi, ta en öl
och se vilka band de är som står på scenen i år.
Alla är välkomna! Band från sektionen är
välkommna att spela, intresseanmälan görs ti11
Micke på pre-alla@e.kth.se
Fredagen den 30 april
Vårbal Ett ypperligt tillfälle att damma av fracken
för denna ärorika festlighet som firar in de nya
året på elektro 1 10001. Alla är välkomna!
Lördagen den 29 maj
Tentapub Terminen avslutas med en stillsam pub
för att glömma de nyss skriva tentorna samt att
fira in de antågande sommarlovet. ! ! Endast
elektromedlemmar! !

... någon kan inte hjälpa att sticka in den ibland.
... Eike har rippat allt.
... 85% av Elektro inte ser skillnad på gafflar, knivar och skedar i
tolvans besticklådor.
... någon på ELAB har virus.
... Jag!
... bussen räddade lyktstolpen från fulla elektriker.
... vissa i elogen har fått sina roller sängvägen.
... det ryktas att det är fara i Afrika.

Elektrosektionens minibuss

"Visste du att Elektrosektionen har en egen
minibuss? Den kan alla E-teknologerhyra billigt.
Bussen har åtta sittplatser och baksätet kan
monteras ur om man behöver frakta större grejer.
För priser och info se www.e.kth.se/ carakarl"
Är det något oklart så finns vi på carakarl-mailen.
Johan och Peter
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Styret 2004

Nytt år, nytt styre. Vilka filurer är det som sköter om sektionen i år?
Supraledare (ordförande)
Namn: Svante Rohlin
nOllegrupp och antagnnigsår: Effekt -99
Tidigare sektions-poster: F0F 2001, Kassör 2003
Beskriv dig själv med tre ord: Bestämd och målmedveten
Halvledare (vice ordförande)
Namn: Jocke Lövqvist
nOllegrupp och antagnnigsår: A-sång -00
Tidigare sektions-poster: Fadder (3 omgångar), Källerinisse (3 omgångar), Elabs
kassör och Källarmästare.
Beskriv dig själv med tre ord: Sektionsengagerad, glad och lite knäpp
Sekreterare
Namn: Anna Isenberg
nOllegrupp och antagningsår: Doq -03
Tidigare sektions-poster: Jag har inte haft några tidigare sektionsposter, men jag är
förnärvarande (utöver sekreterarposten) med i kostymgruppen i Elogen.
Beskriv dig själv med tre ord: Glad, galen och seriös.
Kassör
Namn: Johan Classon
nOllegrupp och antagnnigsår: A-Sång -01
Tidigare sektions-poster: Nyantagen, Fadder, Idrottledare, Studentambassadör,
Carakarl, FoF och Emissionen.
Beskriv dig själv med tre ord: Stor, stark och farlig.
AmSe (ArbetsmarknadsSekreterare)
Namn: Adrian Källgren
nOllegrupp och antagningsår: A-sång -02
Tidigare sektionsposter: Inofficiellt med i ARG ht 2003.
Beskriv dig själv med tre ord: Måttfull och nyckfull.

Ambassadeur
Namn: Andreas Ziethen
nOllegrupp och antagnnigsår: n0lle4 -00
Tidigare sektions-poster: Tolverist, Källerist, TRIIS
Beskriv dig själv med tre ord: Lat och trött

Nummer l
Namn: Mikael Sjöstedt
nOllegrupp och antagnnigsår: Spex -03
Tidigare sektions-poster: [Uppgift saknas]
Beskriv dig själv med tre ord: [Uppgift saknas]
K.J. Andersson
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THR har sj ösatt en
IRLP-nod
Tekniska Högskolans Radioklubb driftsatte lördagen den 31/1
Stockholms första IRLP-nod. Med hjälp av noden och en handapparat
för 2-metersbandet kan licensierade radioamatörer kommunicera med
andra radioamatörer i hela världen.
Ett litet kretskort

N

FINNS P Å
flera håll i Sverige, bland
annat i Västergötland och i Göteborg. De
flesta finns i USA, men den som vill kan
också koppla upp sig mot en nod på McMurdo-basen på
Sydpolen!
Internet Radio Linking Project, IRLP, använder
Internet för att koppla ihop noder. På frekvensen 145.300
MHz som vår nod använder sänder man nodnumret på
den nod man vill koppla upp sig till med hjälp av så
kallad DTMF-signalering. Ljudmässigt hör man i många
fall ingen skillnad på om man har kontakt med stationer
inom Sverige eller ute i världen såsom Canberra, New
York eller Hawaii.
IRLP-noden är ett utmärkt komplement till THR's
funktion som nav i det som kallas AMRPNet - de
licensierade radioamatörernas egna så kallade A-nät på
O DE R

som man måste ha!

Internet. Med hjälp av AMPRNet kommunicerar
radioamatörer trådlöst med samma protokoll som
används på Internet. THR ansvarar för driften av den
nationella router för att dirigera från utlandet
---.- ·--- ------------------inkommande IP-trafik.
Vi använder också mer traditionella THR p å webben
former av amatörradio för att utöva vår http ://www.thr.kth.se/
hobby. Kanske har du sett vår stolthet i
toppen på Klocktornet? Med den stora antennen kan vi
på kortvågsbanden kommunicera med hela världen både
på telegrafi och telefoni.
Bästa 73 de SKOBU, Tekniska Högskolans Radioklubb
Peter Andersson
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Pedagogik och praktik
Vad är pedagogik ? Kanske inte det man tror till en början.
Det är ett spännande forskningsområde och ett
kunskapsområde som intelektuellt berikar den som
fördjupar sig i det.

P

ofta i vardagligt tal som
läran om hur kunskap lärs ut, d.v.s. kunskaper
som en person som lär ut behöver. Denna
definition stämmer dock inte överens med den definition
som används inom pedagogisk forskning och utbildning.
Det finns inte en entydig definition av vad pedagogik är.
Ämnet skulle kunna sammanfatts som läran om hur vi
organiserar, internaliserar och urskiljer ny kunskap. Det
handlar inte bara om lärande inom intitutionaliserade
former, så som skolan, utan främst om icke
insitutionaliserade former. Kunskaper i pedagoik kan
vara tillämpbara t.ex. när man läser på en teknisk
högskola.
EDAGOGI K A N V Ä N DS

Ett tvärvetenskapligt
forskningsområde

Om pedagogik inte handlar om hur man lär ut, vad är
det då? Det är ett tvärvetenskapligt område där lärande,
i dess vidaste mening, studeras. Den inbegriper
psykologi, etnologi, sociologi, socialpedagogik med
mera. När man studerar lärande så är det inte bara i
insitutionaliserade samanhang som skolor och bibliotek.
Det är främst situationer där kunskaperna är mer
okonkreta. T.ex. när vi lär oss kognitiva färdigheter som
när ett barn sakta lär sig tala, när vi lär oss sociala regler
så som hur man står i kö, när vi lär oss koordination som
när vi lär oss cykla. Lärandet är heller inte något som
sker under en viss del av livet utan är en kontinuelig
process. En person som är 70 år och får en stroke som
leder till att t.ex. ett ben delvis förlamas kommer behöva
lära sig koordinera sina rörelser på ett nytt sätt.

Pedagogiken tar sin början

En av världens första pedagoger var Aristoteles, mannen
som myntade begreppet logik. Han föddes i Grekland
384 fKr och blev tidigt i livet föräldralös. Vid 18 års ålder
började han studera vid Akademin i Aten, en läroanstalt
som den store filosofen Platon grundat. Aristoteles blev
platans elev och ansågs vara Platons efterträdare som
ledare för Akademin. Aristoteles menade att alla
människor drar egna slutsatser och utgår från att just
deras slutsats är den rätta. Andra människor är bara
trögtänkta som inte kommer till samma slutsats. Om vi
börjar granska hur vi har tänkt kan vi dock finna att
tankearbetet inte varit riktigt. För att kunna övertyga
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någon om att
ens slutsatser är
riktiga krävs det
bevis på att
tankearbetet
varit riktigt.
Detta kallade
Aristoteles logik.
Aristoteles lärare
Platon använde
logik för att dra filosofiska och pedagogiska slutsatser.
Han ifrågasatte rådande uppfattningar på olika områden
och kanske främst när det gäller hur vi tänker. Platons
tankar lever i högsta grad kvar och förra året utkom en
ny svensk översättning av hans verk.

Vygotsky

Tiden gick och kunskapen om människan och naturen
blev allt större. 1896 föddes Lev Vygotskij i norra
Vitryssland. Han blev med tiden en stor forskare inom
psykologi och pedagogik i Sovietunionen och anses idag
vara ett geni. Det finns flera resultat av Vygotskys
forskning som, om man han kunskap om dem, går att
använda i sina egna studier. Ett av dessa är begreppet
"metakognition". Enligt Vygotsky så kommer individen i
varje utvecklingssteg att försöka skaffa sig verktyg för att
kunna påverka sig själva på ett kompetent sätt. Att
kunna styra sig själv är med andra ord viktigt för
individen. En nyckel för ett effektivt lärande är att bli
medveten om sina kognitiva verktyg. Kognitiva verktyg
är olika metala redskap som vi använder i vårt lärande.
Det kan t.ex. vara olika minnesknep, olika sätt att koppla
ihop gammal kunskap med ny, kunskaper om hur man
genom repetition kan lära sig m.m. När man blir
medveten om sina kognitiva verktyg så kan man också ta
kontroll över dem och styra sig själv. Det är då lärandet
aktivt utvecklas enligt Vygotsky. Det kan appliceras på
de egna studierna genom att man försöker bli medveten
om sina kognitiva verktyg. Hur gör jag när jag lär mig?

Närmaste utvecklingszonen

Ett annat begrepp som går att använda i de egna
studierna är "den närmaste utvecklingszonen". Det är en
okomplicerad teori om hur ny kunskap bildas. När vi lär
oss, ställs vi inför ett problem. Hur ska jag lära mig något
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som jag inte kan? Hur ska jag
kunna greppa något jag inte
förstår? Det är intressanta
frågor. De brukar besvaras
med: "Vi bygger nya kunskaper
på gamla." D.v.s. vi refererar
hela tiden ny kunskap till
gammal. Enligt Vygotsky är
inte detta tillräckligt för att
förklara hur vi lär oss. Vygotsky
säger att innan vi lär oss måste
ha
vi
först
ett
utvecklingsområde. Det är ett
område av kunskap som vi är
nära att erövra. Vi förstår det
nästan men inte riktigt. Vi kan
klara av att lösa uppgifter i detta kunskapsområde ifall
vi får ledtrådar eller tillsammans med en mer kunnig
jämlike. För att kunna lära sig, eller någon annan, något
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nytt måste man först hitta den närmaste
utvecklingszonen. Den går sedan att
erövra. När man studerar kan man själv
skapa en "närmaste utvecklingszon". Den
tid man lägger ner på detta kommer man
tjäna in senare. Du kan skapa en
"närmanste utvecklingszon" genom att
t.ex. snabbt läsa genom kursboken i början
av kursen. Om du bara förstår hälften
spelar ingen roll. Du kommer få en
överblick av vad du ska lära dig och på
det sättet slipper du famla i mörker
medan du lär dig.
Oscar Blomqvist

Vice SNO otn tnatntnas köttbullar.

L

AG

S K U L L E V I L J A börja med att gratulera alla ettor till
det utmärkta val ni gjorde när ni valde
Elektroteknik. Ni har nog precis som jag insett att
äetta är utbildningen med stort U, men jag är också
övertygad om att den kan bli bättre. Det faktum att ESN
för tillfället saknar en Ordförande och en sekreterare är
illavarslande. Trots detta är vi
några tappra själar inom ESN som
försöker att få maskineriet att gå
runt.
ESN är den organisation inom
sektionen som skall övervaka och
förbättra utbildningen men då
krävs det att studenter på Elektro
engagera sig och tar på sig lite
ansvar. Man kan tro att det skulle
ta för mycket tid från studier och
fritid men så är deffinitift inte
fallet.
Under min tid på teknis har jag
haft ett antal olika poster, allt från
tolverist till Vice StudieNämnds
Ordförande. Det jag har märkt är
att man lär sig otroligt mycket om
sig själv och bäst av allt är att man
har lyxen att man kan misslyckas. När man sedermera
kommer ut i arbetslivet har man inte längre den lyxen så ta chansen.
Ett projekt som vi nyss dragit igång är den s.k.
"köttbullsmissioneringen". Det är ett rekryterings projekt
som går ut på att studenter inom elektrosektionen får en

möjlighet att besöka sin gamla gymnasieskolan mot
betald tågbiljett hem och tillbaka. De studenter som är
från Stockholmsområdet erbjuds gratis lunch. Tanken
med projektet är att studenterna tar kontakt med någon
på sin gamla skola och ber att få komma och tala om
KTH i allmänhet men Elektro i synnerhet. Med sig på
detta farofyllda uppdrag bland
kaxiga gymnasieelever och gammal
lärare som fortfarande jobbar kvar,
får man en hel väska med material
om KTH och Elektro. Begreppet
"köttbulle missioneringen" kommer
från det enkla faktum att när man
väl är hemma och hälsar på - varför
inte ta chansen och äta några av
mammas hemgjorda köttbullar. De
studenter som är intreserade av att
"köttbulle missioneringen" kan höra
av sig till vem som helst inom ESN
så får ni en knuff i rätt riktning.
När ni nu stressar er genom era
studier på KTH - stanna upp och
tänk efter. Se till att ha roligt mellan
tentorna också, det måsta man ha!
Jag skulle vilja avsluta med ett
citat av Goethe. "Ju mer jag tänker på saken, dess
tydligare tycks det mig att livet är till helt enkelt för att
levas."
Andreas Andersson der Vice Ordförande i Konglig
Elektrosektionens StudieNämnd
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Australien

S

Vår utlandsreporter Ulf Kalla, tillfälligt posterad "down under ",
rapporterar om läget på något sydligare breddgrader.

Dags för exjobbet. Exjobbet!
Fatta! Det är bland det sista du gör på teknis
eller ja, det beror ju lite på. Hur som haver, jag
hade landat i landet Down Under med alla sina udda,
roliga, konstiga och framför allt giftiga djur. Efter allt
trubbel jag haft med att få alla papper och mitt visum,
såg jag inga problem eller hinder som kunde stoppa mig.
Så till den grad att jag endast meddelade min handledare
Jörg vilken tid jag skulle lämna Arlanda. Denna upptäckt
gjorde jag någonstans över Europa. Jag visste inte hur
min handledare såg ut, han visste inte hur jag såg ut, han
visste inte när jag skulle komma ... Suck!! Bra att man blir
så uppspelt att vissa "smådetaljer" glöms på vägen. Väl
på flygplatsen, klockan 6.25, kliver jag ut, inte så fräsch,
jetlaggad och lite lätt vilsen. Där står så en person med
en färgglad liten skylt. Ulf, stod det. Ja, vad jag upptäckt
så finns det inte så många Ulf i denna del av världen. Jag
klev fram och klämde ur mig någon kommentar som kan
liknas vid "Jörg I presume ... ". Nej svarar killen, I am
Sebastian, Jörg is looking for you at the other gate.
Hmm, handledaren min hade tydligen lyckats klura ut
mitt flyg, men visste inte om jag kom från Bangkok eller
från Singapore. Det löste sig till slut i alla fall och jag fick
frukost samt en efterlängtad dusch. Första natten
tillbringades i Sydney och de nästkommande tio nätterna
bodde jag på ett vandrarhem i surfarparadiset Cronulla.
Wazup bro'?, var ett dagligt tilltal från surfarkids som
levde på surfing och enkla jobb. Jag kände mig lite
gammal, men det kanske har att göra med att jag är
gammal. Boendefrågan löste sig senare och jag kom så
igång med mitt exjobb. Tack och lov hade jag förmånen
att kunna få skjuts med min handledare eller en kollega
från jobbet.
Exjobbet gör jag på the University of Western Sydney,
Bankstown Campus, som ligger en liten bit utanför
centrala Sydney. Instutitionen jag är på heter MARCS
-Auditory Laboratories. De flesta som doktorerar eller
studerar på MARCS är psykologer, ja, förutom jag och
min handledare. MARCS har en väldigt internationell
prägel och nationaliteter som varit representerade under
min tid där är, kinesisk, thailändsk, nya zeeländsk, tysk,
armensk, turkisk, svensk och australisk.
Att göra exjobb handlar mycket om att läsa artiklar, tro
att man inte kan så mycket, inte fatta vad som händer ...
Ja, nästan som vanligt plugg fast lite annorlunda ändå.
Ibland tycker man att det inte händer någonting och
plötsligt så har man hoppat framåt. Dock kan man ibland
ta några steg tillbaka och då är det inte så roligt. Jag

18

Å V A R M A N DÅ D Ä R .

jobbar med Matlab en hel del och ja, Matlab har ibland
sitt egna liv. Så omstart av program kan ibland lösa vissa
till synes olösliga problem. Annars handlar det kanske
mer om att jag är kass på att programmera. Suck!! Hur
det är att vara utbytesstudent under studietiden vet jag
inte så mycket, men det jag hitills hunnit uppleva av att
göra exjobbet utomlands, gör att jag verkligen vill
rekommendera att exjobba utomlands. En viktig sak är
att tänka på att vara ute i god tid och så fort kontakter är
fixade, så ska man se till att söka stipendier.
Mitt liv här nere är ganska behagligt. Ofta är det varmt
eller ännu varmare! Okej, dåra det ska väl tilläggas att
det ibland kan vara lite svalt, dvs strax under 20 grader.
Det mesta här nere är lite mer extremt än hemma. Det
verkar som att Aussie ska vara lite värre när det gäller
det mesta. Ett exempel är deras regn och åskväder. Här
snackar vi inte lite fjuttigt dunder och någon enstaka
blixt. Nej, ska det vara så är det ordentligt. Rejäla knallar
och blixtar som ljungar över himlen så det står härliga
till. Maffigt!! Min jul tillbringades i strax under 40-gradig
värme. Kan inte påstå att man fick någon direkt julkänsla
precis.
Då mycket av min tid tillbringas i den vintriga AC:n
på universitetet, så har det inte blivit så mycket av att
upptäcka Australien ännu. Ett gäng från MARCS gjorde
en liten vandring i Blue Mountains väst om Sydney. Det
var väldigt vackert och härligt. En ännu bättre resa
kommer i slutet av februari. Då ska jag nämligen till
Stora Barriärrevet och segla i tre dagar med en
Maxisegelbåt. Ja, detta nummer lär väl ligga i tryck när
jag är där. Jag hoppas kunna återkomma med ett
reportage i nästa nummer om den resan. Hoppas att ni
har det kul på sektionen!

Ulf Kalla
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Jobben försvinner
Jag är bekymrad. Jag läser i tidningen att jobb flyttas utomlands.
Sammanhållet med gårdagens information att bra resultat beror på
minskat personal är det olustigt.

D

E F L E s TA

Av o s s planerar att bli färdigutbildade
akademiker inom inte allt för länge. Och vill
då ha jobb eller annan form för sysselsättning
,som vi kan försörja oss på. Det är ju den främsta
anledningen till att vi går på högskolan. Utöver att vi har
roligt ibland.
Jag tycker vi skall ställa oss en del frågor. Varför mon
företagen vill flytta jobb utomlands? Är vi som blivande
civilingenjörer, arkitekter, jurister, ekonomer drabbade?
Om vi är varför? Tror man vi inte kan tillföra företagen
något? Är vi inte intressanta för företagen?
Det är ju avsikten att vi skall bli väldigt kompetenta
under de åren vi studerar. Är vi själva så övertygade om
det så vi kan sälja oss till företagen? Har vi möjligen en
kompetens som företagen tror de inte kan nyttja och som
man tror är för dyr? Då tycker jag vi bör söka övertyga
om att vi kan tillföra något och kanske på ett annat sätt
än man föreställd sig.
Jag har funderat allmänt över reklam och pr under
senare tiden och konstaterat att den reklam som har bäst
effekt är av en mycket subtil natur. Budskapen man
skickar skall vara väl förpackade. Vi är stora grupper
och om vi ställer oss upp och ropar ut vår egen
förträfflighet kan det få precist motsatt effekt än vad som
är avsikten. Men på något sätt måste vi i alla fall nå
potentiella arbetsgivare och kunder med vårt budskap
att vi kan tillföra något. Vill man sälja en bil skulle man
kunna ordna gratis provtur. Samtidigt med att man
backar upp med reklam.
I vårt fall får det inte bli för dyrt. Men vi är ju många
huvuden som kan kläcka ideer. Så på något sätt kanske
vi kan komma på något. En tanke har slagit mig, att vi
har bjudit in företagen till vårt innersta. De kommer till
högskolan och ser hur vi har det.
Handen på hjärtat, skulle man kunna tänka sig att vi
därigenom blir lite alldagliga för företagen. Vi tappar
tjusningen för dem. Klart vi skall ha kontaktdagar.

Men hur?

Egentligen borde företagen stå i kö då de ser dessa väl
genomförda arrangemang som studenterna bjuder på.
Varför gör de inte det då? Är de så väl genomförda och
effektiva att de är lätta att kopiera. Vad skall man då
med akademiker till, om man själva kan göra samma
sak?
Varför är det här viktigt för oss? Om man först flytter
jobb utomlands är det svårt att få tillbaka dem hit.
Kompetensutveckling sker där jobben finns. Som vi kan
gå miste om.
Om företagen gör det för att man tror det blivit billigare
kan man gå på en väldig nit. Jobb bör läggas där rätt
kompetens finns. Man skall nog inte allmänt säga att
man inte skall flytta jobb utomlands. Stora företag kan
dra nytta av att ha kompetenscentra i flera länder. Men
att generellt alltid sträva efter billigaste lösningen är inte
rätt.
Jag har sett fler exempel på att länder med höga löner
är nog så konkurrensduktiga. Produkterna man gör
fungerar. Man gör rätt från början för att man vill vara
bra på det man sysslar med. Det är konkurrenskraft. Inte
nödvändigtvis att vara billigast. Speciellt inte om man
inte kan åstadkomma bra produkter eller tjänster, eller i
alla fall tillräckligt bra. Skall inte vi i Sverige vara
kompetenta nog att konkurrera om jobb där hög
kompetens krävs? I annat fall får vi väl se till att bli det.
Om vi är det och företagen inte vet om det, kan man ju
fundera på hur man skall ordna subtil marknadsföring
och pr-verksamhet.
Inte skall vi väl lägga oss platt på marken? Man
skyller kanske på efterfrågan. Den blir definitivt inte
bättre om det finns många akademiker utan jobb.
Välavlönade akademiker är intressantare och köpstarkare
kunder, som påverkar efterfrågan mer än icke
sysselsatta.

Betty Hummeluhr Christensen
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Elo s en -bakom
kulisserna
Är Elogen mer än ett par pellejönsar i
konstiga kläder som apar sig på scen? Följ
med bakom kulisserna, och se maskineriet som
driver uppsättningen Fara i Afrika!

Elogen är, i denna uppsättning i alla fall, lite mer än 30 glada elektroteknologer som
vigt mer eller mindre stora delar av sin fritid under fyra månader till föreställningen
Fara i Afrika. Allting, från manus och sångtexter till rekvisita och kostymer, skulle
göras från scratch så det var bara att börja jobba. Om man inte visste hur man skulle
göra något så fick man ta och lära sig, annars skulle det inte bli gjort. Kostym letade
upp mönster, tog mått och försvann in i sin mörka vrå för att göra oss skådisar
presentabla på scen. Tekniken presenterade sina skisser och byggde många sena kvällar i
spexförrådet. Sångtextgruppen hade upprepade möten där nyskapande sångnummer
värktes fram (allt skapande kommer från smärta). PR (Public Relations, inte
ProgramRådet) grorde sitt yttersta för att fixa spons, kanske det svåraste av alla uppgifter
i denna hårda konjunktur. Manusgruppen omarbetade manuset simultant medan vi
skådespelare repeterade. Och repeterade. Och repeterade...
Och så plötsligt en dag så var allt övande slut. Strålkastarna letade och fann
nysminkade ansikten i sitt ljus. Där stod man i välsittande nya kläder och lutade sig mot
teknikens briljanta rekvisitalösningar. Premiären hade kommit. Första akten börjar.
Skrattar publiken på rätt ställen? Var kommer omstarterna? Andra akten. Är publiken
fortfarande igång? lyckas vi hålla intresset uppe? Paus. Räcker soppan åt alla? Smakar den
bra? Hur mycket av berömmet från vänner i publiken är av snällhet, och hur mycket
stämmer? Tredje akten. Är publiken med igen? Lyckas vi knyta ihop alla trådarna? Håller
vi hela linan ut? Har publiken fått valuta för pengarna? Så många frågor, men vem ska
svara?
Bakom scen är det mörkt och tyst, men en väldig massa liv och rörelse. I logen kan man
ha en chans att samla tankarna och pröva rösten, men där finns det varken
helkroppsspeglar eller toalett (inte ens rinnande vatten!), så för att tillfredställa de
behoven måste man leta sig ut i foajen. Där uppstår intressanta möten mellan stressade
soppkokare, nervösa skådisar och kissnödig publik. Men det är det som är showbusiness!
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Knep & Knåp
Lös ett av numrets problem och vinn fina epsilon-underkläder. Årets
lärare Gunnar Johnsson har bidragit med ett av sina favoritproblem.

Gunnars problem

Till en middag anlände 6 par som började skaka hand. Dock
skakade inte paren hand inbördes och ingen skakade hand
med sig själv. Ingen skakade hand flera gånger med samma
person.
- Visa att minst två personer skakade hand lika många
gånger.
- En av personerna frågade alla andra (11 st) hur många
handskakningar var och en hade gjort. Svaren blev
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 respektive. Hur många handskakningar
hade den som frågade gjort?

Tändsticksproblem

Tag 8 st tändstickor och lägg dem på ett bord. Med
hjälp av dessa stickor ska du nu bilda, på samma
gång, fyra stycken lika stora trehörningar och en
liksidig fyrhörning!

B

Ekvationslösning

En riktig nöt från väst, ersätt bokstäver med siffror. Bas 10?
UNITED + STATES = AMERICA

c

Rebus

Lös rebusen!

I figuren är trianglarna ABC och DEC kongruenta.
Sträckorna DC = AC = 1, och sträckorna CB = CE =
4. Om arean av triangeln ABC är S, hur stor är då
arean av fyrhörningen AFDC? Uttryck svaret i S.

Betrakta kret.seu i figur 3 diir spiiuuingen x(l) är insignal och där spiinn.ingen y(t)
är utsignal. Komponent.värden är H. !0000 ohm och C 2 · w-° F.

x(t)

-

E

Trigonometriskt problem

N I OOS

R

A

Vilka priser!

R

+ y(t) -

c

R

Figur 3:

H

ITTA

a) Rita amplitudkurva för systemet.
b) Rita faskurva för systemet.
c) Vid vilken frekveus iir fa.svridni,u,:en -90 oader?

S VARET
på någon av
problemen. Skicka in det till:
tavla@e.kth.se så har du chans
att vinna epsilon-underkläder.

-
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Dax för spex

Just det, elektros eget elogen spex "Fara i Afrika " hade premiär i
tisdags (1 7/3).

E

Årets pjäs
handlade om en minst sagt galen Afrikaresa
som tar sin början tack vare den begåvade men även lite obegåvade Charles Darwin och hans så
enormt välgrundade evolutionsteori, i en såpa med
galna matlagningsideer från Dr. Livingstone, som
verkligen är lika skyldig som han ser ut. Stanley som
följer med till Afrika för att finna den bortsprungne
Dr. Livingstone i hopp om att det skall göra honom
rik och berömd blir på vägen också förälskad i den
vackra Jane Darwin. In i bilden kommer ju även
Tarzan, världens bästa Tarzan, vars macho-manlighet
kanske gått något till överdrift. Men vem är
igentligen sjökaptenen Sauerkraut, och varför är
denne så intresserad av Stanley?
Hur som helst så var spexet över förväntan.
Framför allt roliga var låttexterna och skådespelet
var det ingen fel på heller. Ett plus var den jätte goda
soppan i pausen och med Darwins slutliga
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evolutionsteori fick man verkligen något att tänka på
på vägen hem från spexet. Jag ser med spänning
fram emot nästa års spex!
Jon Fransson
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Dr. Pill är Emissionens egna
relationsdoktor, som hjärtans gärna
försöker hjälpa till vid problem. har
DU en fråga till Dr. Pill? Maila in
den till dr_pill@e.kth.se

Käre Dr. Pill!
Jag är en tjej på tjugo jordsnurr som precis
börjat på sektionen. Och jag har ett litet problem.
Eller problem och problem. Saken är den att jag
aldrig förrut sett så många snygga killar som på
sektionen, och jag vet inte var jag ska börja. Hjälp
mig Dr. Pill.
Kram E-Osqulda
Kära E-Osqulda!
Jag förstår att det måste vara jobbigt för dig,
men du måste samla dig och ta ditt förnuft till
fånga. Precis som med alkohol så är det farligt att
blanda när det gäller relationer. Om du plockar åt
dig av allt på smörgåsbordet så blir det bara en
hiskerlig, oätbar röra på talriken. Försök istället
att besämma dig för vad du vill ha, och satsa på
det. Eller ät åtminnstonne bara en rätt åt gången.
Puss och kram /Dr. Pill

Käre Doktorn
Jag har ett problem. Jag tror att jag är förälskad
i en av mina föreläsare. Jag vet inte vad jag ska ta
mig till, han är så underbar där han står framme
vid tavlan och kan så mycket. Jag vet inte vad jag
ska ta mig till, jag kan omöjligt koncentrera mig
när han talar. Allt jag hör honom säga är hur
mycket han älskar mig, även fast jag vet att det
inte är en del av kursen. Tycker du att 25 år är en
för stor åldersskillnad? Jag menar, om tio år
kommer ingen märka något. Då är han 37 och jag
62. Det är väll inte så farligt?
Tacksam för svar I 48:an
Kära 48:an
Kärleken är inte bara blid, utan även döv, stum
och dum i huvudet. Så följ ditt hjärtas röst. Dock
tycker jag att det vore moraliskt fel att ha ett
förhållande med en föreläsare i en kurs man läser.
Jag skulle vänta tills kursen var avklarad. Men
om du saknar moral kan det ju ge vissa fördelar
på tentan att dela säng med examinatorn.
Kram / Dr. Pill

Hejsan Dr. Pill
Jag är en kille med ett stort problem. Jag ogillar
alla former av festande som alla andra verkar
älska så mycket. Riktigt lycklig är jag bara när jag
sitter och klurar på någon riktigt komplicerad
trippelintegral. Men nu käns även det tomt och
ensamt. Vad är det som saknas i mitt liv?
Matlab 4-ever
P.S. Jag har börjat få hårväxt på konstiga
ställen, är det normalt? D.S.
Hejsan "Matlab"
De gamla nöjena räcker inte till längre? Det
finns en tommhet i ditt liv som inte fanns där
förrut? Du har äntligen nått puberteten, och det
du saknar är en partner. Och du kan tacka din
lyckliga stjärna att du läser på KTH, för här har
du den allra största chansen att finna en
livspartner med samma ohällsosam... jag menar
ovanliga inställning till matematik. Gå ut och finn
din ekvivalent, och må ni aldrig divergera, utan
intigrera livet ut.
Lycka till /Dr. Pill

Tjingeling Dr. Pill
Jag är en ung kvinna som måste ha en man, och
det nu. Men alla de killa jag känner är så
barnsliga, eller också är de riktiga kräk. Hur ska
jag göra?
Desperat
Kära du!
Har du någon gång funderat på att ha en affär
med en relationsdoktor i sina bästa år? Vi kanske
kunde ta en fika någon gång? Hör av dig!
Många kramar /Dr. Pill
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