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Sommaren är här och vad passar bättre
än att ta ett exemplar av Emissionen,
köpa en glass och sitta och njuta i solen!

'
A

DET ÄR INTE ANNAT än att man mår förbaskat
gott när solen skiner. Alla de problem som annars
tynger ned en verkar lite längre bort än vanligt.
Alla människor verkar gladare och snällare. Ja,
helt enkelt underbar!
Men ingen saga är fullkomlig, även solen har fläckar.
Emissionen lider av kraftiga underskott, både ekonomiskt
skribentmässigt. Men nu ser faktiskt den ekonomiska sida ut att ordna upp sig en aning, så
då är det bara folk vi har riktigt dåligt med. Vi behöver skribenter, fotografer, illustartörer,
sättare, korrläsare och informatörer. Om du känner att du vill men inte kan, så kom med
ändå, du lär dig säkert medans du håller på!
Att vara med i Emissionen är inte bara kul. Det är roligt också. Vi tar gärna hand om dig
och gör dig till en del i vår redaktion. Du kommer tacka oss. Det finns ingen skönare känsla
i världen än när Emissionen kommer från tryckeriet och man får se sina ord eller bilder i
tryck. Om du tycker sex är det bästa som finns så har du aldrig skrivit i Emissionen. Gå med
du ocskå!
Har du något du vill säga? Skriv det istället! Vi har alltid en plats över för just dig!

Ludvig Lindströ m, KJ, Andersson & Oscar Blomqvist

Emitteurer

Predrik Arnerup, e97.Jar
Magnus Erixon, erixon
Rasmus Kaj, knj
Ulf Kalla, e97_uka

Jon Fransson,

12. Ditt livs novell

lnnehå Il

15. Sjukskö terska

3. Med Sol-Chen i blick

16. Nunnor & Ninjor

4. vOrdfOrd

�
/
�
�

18. Jämställdhet?

5. Studiero
lv!

19. Dr. Pill svarar på frågor

8. Vå rbal

20. Bilder från SquVALp

10. Knep & Knåp

Att lä mna in manus

Emissionen ä r Konglig Elektrosektionens
tidning. Den finns till fö r att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning till dess
medlemmar. Som sektionsmedlem är du
välkommen med dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara redaktionen
tillhanda senast på dagen för manusstopp.
Skicka din textfil per epost t i l l
emission@e.kth.se. V i t a r helst inte emot
texter i ordbehandlarspecifika format,

såsom Microsoft Word, Staroffice, etc., men
om du inte lyckas exportera en ren textfil
kan vi troligen hantera vad du har.
Foton vill vi helst ha i form av fotonegativ.
Då kan vi nämligen läsa in dem i den
upplösning och det format vi vill ha. Dessa
lämnas lämpligen dire.k t 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 ide er är alltid välkonma. Vi
förbehåller oss rätten att ändra i insänt material.
Emissionen kan inte garantera att inlämnat
material återbördas till ägaren. I Emissionen
gjorda uttalanden är endast om så särskilt
anges att betrakta som uttryck för
Elektrosektionens ståndpunkt. Icke
signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Solen skiner över
elektrien!
Nu är sommaren här! Sol och bad och lata stunder i solstolen, eller?

N

AR JAG VARliten längtade jag alltid till sommaren och skolavslutningen. Det var slutet på ett segt läsår av
pluggande och skolbänksnötande. Jag såg fram emot en lång ledighet och slöa sommardagar.
Skolavslutningen var en trevlig tillställning när alla var uppklädda och glada.
Nuförtiden är det med blandade känslor som jag ser slutet på läsåret nalkas.Nuförtiden så
innebär skolavslutning oundvikligen tentaperiod med allt av vad det · ebär. När man sedan
vaknar efter tentapuben är det inte en lång ledighet som
väntar en, utan jobb, jobb och jobb... I alla fall för mig. Det
kommer dock inte hindra mig från att, så ofta jag kan,
försöka att sticka ut näsan i solen och njuta av den
fantastiskt härliga sommaren! Jag hoppas att
alla kommer att få en trevlig sommar, så ses vi i
höst!
Jocke
vice Ordfö rande Elektrosektionen-

,c.. ---� -� - � ---�-

-..r: ---�-..-. -----� - --...
•.-........

Grattis till
examen...
Emissionen gratulerar alla som
tagit examen sedan förra numret.
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• Neiderud Fredrik
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• Hermelin Maximilian

• Möller David
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• Fagerberg Kalle

• Hörnstedt Ted

• Sjöstedt Magnus

• Blomqvist Andreas

• Azima Faraz

• Olofsson Katarina
• Vesteinsdotter Audur

• Gomez Rodriguez Miguel
Angel

• Ellgardt Anders

• Vinkenes Kristian

• Lundberg Joakim

• Dalin Erik
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Den 23 mars 2004 gick en riktig kämpe ur tiden.
Sorgen är stor.
För att göra KTH till en trevlig plats satsas mycket
pengar på ombyggnationer. Jag tror inte att nån har
missat det. Det är naturens gilla gång, och lite
stadsplanering, som tvingar muskulösa byggjobbare
att riva gammalt och uppföra nytt, lite som styrd
evolution. Att baracker sen sextio-talet, sneda
trottoarer och dieselbruna uthus rivs är ju en lättnad
för både Osqulda och Osquar, men att ge sig på
U-märkta restauranger är skamligt.
Utan att tveka släppte den skäggbeklädde
grävmaskins-föraren loss sitt fordons samtliga krafter
på den försvarslösa restaurangbyggnaden. Det dröjde
inte många minuter förrän såväl tak som vägger föll
för alltid.
Hur motsägelsefullt än namnet varit (namnet är en
vegetarisk version av Janssons frestelse), så är
saknaden stor. Saknaden är extra stor hos Lantmätarna
som nu tvingas gå till mer avlägsna vattenhål, och
därmed ofrivilligt bränna det fett som dyra pengar,
genom generationer, byggt upp.
Johanssons frestelse är död, leve frestelsen!

Studiero
På sektionens senaste ESN-möte diskuterades bl.a. studiemiljön på
KTH.Är studieplatsmöjligheterna på KTH bra? Fungerar ventilationen?
Emissionen har testat.

D

ett stort antal rum och skrymslen på
KTH som, för studier, används mer eller
mindre ofta. En del är mycket populära
medan andra, för många, är helt okända.
De som går på vår sektion, brukar ibland studera.
Studera i den bemärkelsen att de sitter still på en plats
ET FINNS

och läser feta böcker och räknar svåra tal. Tack vare att vi
har en så underbar sektionslokal så väljer en del att sitta
där och plugga. Det är dock långt ifrån alla som sitter i
sektionslokalen och studerar. En del anser att Tolvan är
äcklig medan andra anser att lokalen är på tok för
underbar för att befläcka med sattyg såsom studier!

Grupprum E

Biblioteket

Mycket bra för gruppstudier
då ljudisoleringen är total.
Slitna efter att studenter försökt
forcera väggar med stolar.
Plus:

KTHs tystaste studieplats? Helt
klart de fräschaste lokalerna för
studier.
Plus:
• Nytt å fräscht

• Tyst

• Tyst

• Fönster med
öppningsmöjlighet

• Bekvämt
• Nära Tolvan

• Svart eller vit tavla

• Nätverksanslutningar

• Nätverksanslutning

• Kafeteria

• Runda bord = lätt att
konversera

• Whiteboardtavlor
Minus:
• Platsbrist
• Dyrt fika
• Stänger när biblioteket stänger

Sorggården

KTHs vackraste uppehållsplats.
Passar utmärkt för studier på
sommarhalvåret.
Plus:
• Aldrig platsbrist
• Rymligt
• Vackert
• Trådlös nätverksanslutning
• Badmöjligheter
Minus:
• Ej regnskyddat
• Obekvämt efter några timmar
• Man får stå ut med packet,
inget för eremiten

Tolvan

K THs
gemytligaste
sektionslokal för plugg. Kan
v a r a s v å r t att l å t a bli
fussball-spelet och klegg-kylen.
Plus:
• Ingen platsbrist
• Alltid någon att plugga med
• Bekvämt
• Matlagningsmöjligheter
• Trådlös nätverksanslutning
• Billigt fika
• Underhållning och spel
Minus:
• Rätt äckligt
• Svårt att koncentrera sig
• INTE tyst
• Får inte användas mellan
klockan 3 och 6

Minus:
• Platsbrist under tentaperiod
• Trasiga väggar och stolar
• Dålig ventilation

Lektionssalar

Fantastiskt tråkig studieplats.
Lätt att bli utkörd men bra med
svart/vit tavla.
Plus:
• Sällan platsbrist
• Rymligt
• Svart eller vit tavla
• Nätverksanslutning
Minus:
• Tråkigt att sitta få personer i
stora lokaler
• Obekvämt efter några timmar
• Alla är likadana

Ludvig Lindström
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Prova själv!
Göran Nordahl, en före detta Emitteur som närmar sig
examen, blickar tillbaka på utbildningen.

K

min 41h år äldre brors
påhitt, med åldersgräns på 12 år för
lödning, som på ett tidigt stadium
gjorde elektronik så oerhört intressant i mina
ögon. Han var nyss fyllda 12 år och lite sur
över att jag som lillebror alltid fick börja göra
saker så mycket tidigare än han. Värst av allt
hade nog egentligen cyklandet varit, men han
tänkte säkert att man lika bra kunde rädda det
som räddas kan och berättade för en storögd
lillebror om alla hemska straff som polisen
utdelade till minderåriga som ertappats med
lödning.
Självklart gav hans påhitt en helt motsatt
effekt. Min kompis Johan och jag, eller ska jag
kanske säga medbrottsling, smyglödde för
glatta livet med hans morfars lödpistol från
Biltema (den hade inbyggd belysning, så det
gick att smyglöda även mitt i natten!). Det
löddes ihop de mest förunderliga ting varav
blott ett fåtal hade någon som helst funktion
förutom att kortsluta batterier. Under
lödpauserna knaprade vi glatt på salmiakstenen
som egentligen var till för rengöring av
lödspetsar, därtill slickade vi på batterier för
att kunna sortera ut de bra från de dåliga.
En upphittad bashögtalare blev en fin
uppgradering av min cykel så att den i alla fall
till lätet blev en motorcykel! Det var bara att
spänna fast högtalaren på pakethållaren,
koppla in den istället för cykellyset till
generatorn och sätta igång och cykla för kung
och fosterland! Bra mycket häftigare än de
andra barnens små pappbitar som fjuttigt
smattrade mot ekrarna i deras cykelhjul, med
mullrande bashögtalare på pakethållaren kan
man väcka döda! (jolp, som barn måste jag ha
varit en pest för omgivningen, förlåt alla snälla
grannar som tolererat allt från blinkande
flaggstänger till explosioner med påföljande
glada tjut).
NSKE VAR DET

Skola och utbildning

Grundskolan och gymnasiet passerade och var
på sätt och vis transportsträckor till KTH, dock
med en liten avstickare in i musikens värld. 15
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månader i gröna kläder gjorde sedan sitt för att
höja studiemotivationen. Något alternativ till
Elektro fanns egentligen inte, det var ju
elektronik jag ville lära mig allt om och då
framstod valbrochyrens Elektro som det enda
rätta.
Såhär i andra änden av den långa och
stundtals trånga tunnel som kallas högskole
studier inser jag att Elektro inte inneburit
så värst mycket av den elektronik jag
gick in i tunneln för. Några av
det fåtal kurser som behandla
ämnet hade till och med den
häpnadsväckande effekten att
lyckas få världens roligaste
ämne att framstå som något
tråkigt. Dock ska nog inte
detta nödvändigtvis tolkas
som att kurserna var direk
dåliga, så fort lek övergår i allvar blir det lätt
tråkigt oavsett vad det rör sig om. Den
studieteknik som visat sig passa mig
involverar inte schemalagd undervisning, så
efter ettan dök jag bara upp i skolan på tentor
och laborationer. På så vis fick jag tid över till
att själv räkna övningarnas uppgifter och
därtill jobba deltid på ett litet elektronik
företag. Det i kombination med ELAB, denna
oas i elektroniköknen, höll liv i elektronik
intresset trots utbildningens i mitt tycke
ihärdiga försök till motsatsen.
Det som utbildningen däremot erbjudit
är kunskapsbredd och förmågan att
snabbt sålla i stora mängder med
information. Någon har sagt att
som nyutexaminerad civilingenjör kan man
ingenting, men man kan det till på torsdag.
Glädjande nog ett uttryck som verkar stämma
ganska väl. Som nyutexaminerad kan man
långt ifrån allt man behöver, men man vet
hur man skaffar fram relevant information och
åtminstånde hjälpligt tillämpar sina
kunskaper. Ändå krävs det lång
tids övning och många
rykande misstag innan en färsk
civilingenjör från Elektro kommer

D
till någon större nytta som elektronikkonstruktör (om
nu just det råkar vara ens mål).
Utbildningens 41h år räcker inte till för all den praktik
som skulle behövas för att råda bot på detta. Istället
får man på sin fritid ihärdigt elda komponenter för att
få bättre koppling mellan de teoretiska modellerna
och verkligheten (även känt som learning by
burning). Att vid en intervju för ett elektronik
konstruktörsjobb kunna visa upp exempel på några
av alla de konstruktioner man redan gjort smäller i de
flesta fall betydligt högre än höga betyg i alla ämnen.
På andra sidan Valhallavägen är det mig veterligen
nämligen ytterst sällsynt med företag som ägnar sig åt
att kränga snygga tentalösningar till varandra.
Slutligen ett sammanfattande råd till alla er som vill
roa er med att konstruera elektronik som
förhoppningsvis slår världen med häpnad: Vänta inte

på att de rätta kurserna ska dyka upp, för med
undantag för Elkretsen är det tyvärr mycket knapert
på den fronten. Se istället kvickt till att få ner handen i
syltburken, sätt igång och bygg bygg bygg!
Göran Nordahl, E99
Teckning: Rasmus & Fredrik

ELAB på nätet
http://www.elab.kth.se/

Vinnaren i rittä vlingen
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Vårbal
För alla de som inte kände ett maniskt behov av att
nära sina pyromana tendenser, eller hade en tidig
morgon med reclaimandet dagen efter, så var Vårbalen
det enda rätta att göra den 30 april. Följ med
Emissonens avslöjande reportage från minglet!

E

OVANLIGT
VÄLSTÄDAD
Tolvan mötte
gästerna när PR tog emot med babbel och
snacks. Efter sedvanligt mingel och hälsande
samlade Styret alla omkring sig för presentutdelning.
Allt från modeller av en planerad tågbana mellan
Trondheim och Stockholm, till kassaskåp (eller var det
ett kasst skåp?), glasskålar och förstahjälpentavlor,
mottogs med jubel och kramar. När presentandet var
N

avklarat så bordade sällskapet till den väntande bussen,
som nästan helt utan problem tog oss till den väntande
festlokalen. Ett micro-mingel uppstod, under vilket
toaletten frekvent besöktes. När alla gästerna unisont
kunde ropat "Färdig!" var det dags att gå till bords. För
ovanlighetens skull var det inte långbord, utan mindre
bord med plats för 8-10 personer. Innovativt och
fungerande. Bland hedersgästerna kunde man skymta
Sekt jonet GP med sin charmerande hustru, årets lärare
- Gunnar Johnsson, och Elektros programansvarige
Peter Händel. Frequensnormal för aftonen var K.J., som
inte verkade göra annat än att springa runt i salen.
Utanför samlades en större skara människor som till
toner av en liten orkester skulle sjunga in våren.
Lyckligtvis isolerade tvåglasfönstren såpass att vi
kunde se men inte höra. Förhoppningsvis var
audioblockeringen envägs, så de fick njuta av våra
vackra toner, men så var nog inte fallet för de stod kvar

nästan hela
middagen.
Vid halv tio
tände de en
stor brasa
utanför, till
glädje för
våibalsveteraner
som saknat
lågornas
smäktande
dans. De sköt
även av ett litet fyrverkeri, förmodligen för att fira det
nya året, men deras klocka måste ha gått fel, så de
brände av det nästan två timmar för tidigt.
Mer än en person skruvade på sig i salen när ELOR:s
ordförande Rickard Nordström fick ordet. Och man
kunde ana en viss oro i blicken på Andreas Ziethe n och
Erik Henriksson när de kallades upp på scenen.
Andreas blev tilldelad en guldfossball och en egen libro,
för att han införskaffat ett fossballspel till Tolvan. Det
främja måhända inte studierna, men det är jäkligt roligt.
Erik fick mottaga en påse guldpengar, då ELOR ville ge
en hjälpande hand till PR:s kassa. Senare var det
Rickards tur att bli uppbjuden på scen, då han fick det
förtjänstfulla Silver-Epsilonet. Ordföranden höll ett
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stimuleranade tal, men det kom snabbt i skuggan efter
vice Ordförandens Tal till Kvinnan, som lämnade både
ett och annat fuktigt kvinnoöga i salen. Om det var talet
eller stämningen, eller kanske en kombination, vet jag
inte, men hela kvällen verkade gå i kärlekens tecken.
Det gulli-gullades både här och var så man blev allt lite
avundsjuk
som singel.
Det såg till
en
början
mörkt ut för
sångartävlingen,
med bara ett
föranmält
bidrag, men
det slog snabbt
och
om
startfältet
slutade med
hela
sex
b i d r a g .
Dommarkåren,
bestående av
GP, G unnar
Johnsson och
Peter Händel,
hade att hårt
arbete framför
sig, men efter
1 å n g a
konfereringar

- ...i::,.

kom de slutgiltligen fram till att .s..,
vinnaren skulle vara K.J. med . ,']
sången MatLab-1 . (För den /
1:
som försöker hålla räkningen ;1
kan det näinnas att det
tredje året i rad som han
vinner det, och
tangerar därmed Elogens
rekord.)
När så middagen var
inmundigades det kaffe och avec i baren,
innan den traditionsenliga valsen tog
vid. När så klockan närmade sig midnatt samlades alla
på nytt i bardelen. Med bobbel och jubel skålades
110001 in, och jag har på känn att det kommer bli ett
sagolikt år!
Discot drog nu
igång på allvar,
d
ä
r
Elogen-nostalgi
tvingade ut de
mest värkande
fötterna p å
dansgolvet. För
d e
s o m
sakanade
skjuts och
tyckte att taxi
var överflödigt
avslutades kvällen med en fillosoferande nattpromenad
till tunnelbanan. Vilken härlig kväll!

. ,
' } ,i
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K.J. Andersson & Ludvig Lindström
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Den Be l gien
/ Fu s ka och dö !

Testa din IQ

1 . Vad är det som är svart och vitt och har 236 ben och flyger i luften?
2. Vem har femhundra ben, men kan inte gå?
3. Vad blir golfspelaren när han missar hålet?

IN
Feind Feim Feil
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l pe i z e l s e it e
Färglägg djuren !
ta sedan hem och
visa mamma
eller pappa.
Teorem : 1 = 1
a 2 -a 2 =a 2 -a 2
a ( a - a ) = ( a+ a ) ( a - a )

Flyt t a en s t icka s å att det s t ämmer !

\I [ = J i

a= 2 a
1=2
Var i l i gger fe let ?

Feind Feim Feil
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Alla barnen . . .
. . . flöt, utom My,
för hennes flytväst var av bly .
. . . har trevliga partners, utom Pernilla,
som är ihop med en gorilla .
. . . behöver ficklampa när det är mörkt, utom Siv,
som är radioaktiv.
. . . har kompisar, utom Hektor - hans pappa är rektor
'und (f: ' fi U!lOJU aSnl A1E4 ( Z 'JOlE)jS 81 1 ( T El� fi :c1v9 N I NSQ -i---�--

Ditt livs novell, del 2
I förra numret fick vi följa med Tore på väg till en föreläsning, men på
vägen dig blev han distraherad. Ni läsare valde alternativ b; att springa
ifatt sin hemliga älskling Gunilla. Här följer den spännande
fortsättningen

N

EH . . . T Y v Ä R R hinner jag inte,' urskuldade
sig Tore och började dra sig mot Osquarsbacke,
'har ett möte jag måste på. Men ha det så bra.'
'Ha det kul,' sa Malte och sörplade på sitt kaffe.
Tore skyndade sig över vägen, och undvek precis att
bli påkörd av Elektrobussen, som kom i snabb fart längs
Drottning Kristina. När den passerade såg Tore att det
var vice Ordföranden som körde, som glatt vinkade.
'Galning,' mumlade Tore, och småsprang för att hinna
ifatt Gunilla. Han hann lagom ikapp henne vid dörrarna
till biblioteket.
'Ska du inte på föreläsningen?' undrade han, och
försökte så gott det gick att dölja sina andfådda
flämtningar.
'Nej, den föreläsaren är ju helt körd i huvudet, man
fattar ju ingenting. Jag pluggar själv istället'
'Jo, det har du rätt i. Kan jag hänga på, eller?'
'Visst', sa Gunilla och gick in genom snurr-dörren.
'Yes!' tänkte Tore när han följde henne in, 'jag pluggar
med Gunilla! Inget kan stoppa mig nu!' Gunilla satte sig
vid ett bord bredvid kafeterian, och lassade upp en hög
med böcker.
'Ligger du i fas enligt planeringen?' undrade hon och
slog upp övningsboken vid ett bokmärke.
'Eh ... nja, inte riktigt' svarade Tore undvikande, och
tänkte 'jag har ju för fanken inte ens öppnat böckerna!'
'Då får vi väl räkna var för sig då.' sa Gunilla och
började arbeta.
Tore kände sig lite lurad. Gunilla skulle verkligen
plugga. Inte sitta och snacka med böckerna framför sig
som Tore var van vid. Efter lite rotande hittar han både
bok, papper, penna och linjal. Försiktigt sneglade han på
vad Gunilla hade för sida uppslagen, och börjar några
sidor innan, så det såg bra ut. Det är väll bara att försöka
hålla skenet uppe tänkte Tore, och tog ett djupt andetag.
En mild, men ändå märkbar vaniljdoft från Gunillas
parfym väcker hans sinnen, och han måste titta en stund
i taket för att inte tappa fattningen.
'Okej Tore, du kan göra det,' tänker han, 'räkna, inte
drömma. Roten ur sjutton x plus fem gånger
kastanjebrunt hår och gröna ögon. Nej, fokucera nu!
Tänk på boken, inte henne. Bestäm a så att hela uttrycket
går hem till henne på en kopp te. Skärpning nu, annars
går det åt helsike. Hur stor yta krävs för att täcka
volymen av hennes bröst. FAN!'
'Eh ... jag måste på toa,' ursäktade Tore sig, och
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skyndade iväg för att kyla ned sina sinnen. 'När som
hellst kommer jag hasspla ur mig något av det jag tänker,
och då är det kört för alltid! Fokusera nu. Andas in
genom näsan och ut genom munnen. En Jedi har alltid
full kontroll över sig själv och situationen han är i.'
'Vad gör du?' Frågade en röst bredvid Tore.
'Eh ... jag .. .' började Tore som snabbt försökte ta sig
tillbaka till verkligheten, och var förvånad över att finna
sina armar i en krumbuktande ställning ovanför
huvudet. Ännu mer förvånad blev han av att se ned i en
okänd ung kvinnas rådjursögon. 'Jag ... jag stretchar. Just
det, man måste se till att hålla kroppen i trim!'
'Jaså, du gillar också att träna, vad kul! Då kanske du
vill hänga med på en joggingtur? Tänkte ta en nu på
lunchrasten. Det är ju så mycket roligare att springa
tillsammans!'
'Visst är det det,' ljög Tore som inte tränat sen
gymnastiken i mellanstadiet. 'Nu har jag ju inte några
träningskläder med mig, så det blir lite svårt just nu.'
'Jag har extra par byxor och tröja om du vill låna', sa
rådjursögonen, 'det är inga problem!'
'Okej, jag ska bara gå bort och snacka lite med min
kompis,' sa Tore, som undrade vad han höll på med. 'Om
du bara kan vänta här, så kommer jag.'
'Bra att du kom,' sa Gunilla när han kom tillbaka till
bordet, 'jag tänkte gå och äta lunch på Kåren.'
'Okej,' sa Tore och började packa ned sina grejer i
väskan, och hittade då matlådan han tänkt äta till lunch.
'Matlådan borde nog hålla sig en dag till,' tänkte Tore, 'så
jag skulle ju kunna följa med Gunilla till Kåren. Men jag
har ju ganska dåligt med pengar. Och hon med
rådjursögonen verkar ju vara jättetrevlig, fast jag är ju
hungrig ... '
Vad ska Tore göra? Ska han:
a. Följa med rådjursögonen på en joggingtur.
b. Gå med Gunilla och äta lunch på Kåren.
c. Gå och äta sin matlåda i Tolvan.
d. Göra något helt annat.
Skicka in ditt svar till che@e.kth.se, eller lämna det i
Emissionens brevlåda på anslagstavlan. Det alternativ
som får flest röster bestämmer fortsättningen som följer i
nästa nummer!
Text: K.J. Andersson
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Det här gör vi

I

Vi måste uppmuntra varandra och ha mer kul för att få
gemenskap. Så skriver årets Ö SK.

sett Elektro
under några år. Jag kan hålla
med Ordföranden när han i
forra Emissionen säger att
"engagemanget rasar", för visst har
det skett en förändring. Inte på alla
fronter, men det har ändå blivit en
skillnad sedan jag började. Jag har
funderat över det de senaste dagarna
och vill ge mina tankar på vad vi kan
göra för att höja engagemanget och
sammanhållningen. Att göra det
roligt och därmed enklare att läsa på
Elektro.
För det finns ju områden där
engagemanget inte "rasar" utan där
många samlas och bidrar för Elektro
sektionens bästa. Mottagningen.
Mottagningen är rolig och därför
vill många engagera sig i den. Detta
kräver en bra organisation där alla
medverkande, Styret, Faddrar och
DKS, samarbetar mot ett gemensamt
mål - att ge de nyantagna en bra
sammanhållning och en stark känsla
för Konglig Elektrosektionen. Det
gör vi och lyckas med tillsammans,
år efter år. När målet har uppnåtts
på nOllegasquen, får alla som med
själ och hjärta engagerat sig i
mottagningen sin belöning: En hel
årskurs ettan som roar sig som
riktiga E-teknologer och som
dessutom känner sig speciella efter
att ha förstått hur mycket vi alla har
jobbat för dem.
Mottagningen skapar inte bara ett
glatt gäng som går i ettan utan
skapar också en hel drös glada
människor som lär känna andra från
tvåan, trean, fyran och faktiskt även
en eller två exjobbare. Vad händer
AG ÄR E-98 OCH HAR

då när mottagningen är över?
Engagemanget har en tendens att
snabbt sjunka efter nOllegasquen och
frågan är då varför?
Jag tror att det finns flera
anledningar till detta. Den viktigaste
är att glädjen i att göra saker
tillsammans som främjar en själv och
andra, drunknar i de många " måsten"
som finns. I takt med att
tillståndsmyndigheten fått ögonen
på festverksamheten på KTH och att
arbetsmarknaden blivit hårdare, blir
det svårare att koncentrera sig på det
väsentliga: att ha förbaskat roligt!!
Det måste få vara roligt och
utvecklande att bidra till Elektro
sektionen. Om de som ställer upp
tycker de har kul och utvecklas höjer
vi engagemanget och fler vill vara
med.
Att engagera sig och lägga ner tid
på något man tycker är viktigt
och/eller roligt blir roligare om man
får uppskattning för det man gör. En
förutsättning för att skapa en bra
miljö för fortsatt engagemang är
glädje och positiv återkoppling.
Genom att ge varandra positiv
feedback och uppmuntra varandra
skapar man en gladare grupp som
känner gemenskap.
I en glad gemenskap ökar
kreativiteten och därmed måste det
finnas utrymme för att testa nya
saker, att släppa lite på alla "måsten"
och istället våga skoja till det lite.
Varför inte dra ner en smula på
ambitionsnivån om förutsättningarna
förändras? Det gör inget att resultatet
inte blir perfekt, ännu mindre att det
blir som förra året, det viktiga är att
det gynnar Elektrosektionen samt
E-Osquar och E-Osqulda, det är ju
inte hjärnkirurgi vi håller på med.
Engagemanget i mottagningen
finns dock alltjämt, varför? Vad
skiljer mottagningen från den övriga

sektionsverksamheten? En stor
anledning är att mottagningen är
konkret och tydlig och har ett
väldefinierat mål. Alla som jobbar
(Styret, Faddrar och OKS) får positiv
feedback på det som görs direkt och
utan knussel. De nyantagna är en
väldigt tacksam grupp att arbeta
med och de visar sin uppskattning
på ett konkret sätt. Resultatet av en
bra mottagning, en helengagerad
etta, är synligt för alla och de som
var med kan säga, "Jag gjorde min
bit i det här, och jag är stolt över
det". Det behövs inte mycket för att
skapa en positiv trend där fler blir
intresserade av att engagera sig
eftersom det verkar kul, eftersom det
finns en gemenskap.
Det här vill jag sträva mot
eftersom jag är övertygad om att vi
på detta sätt kan bygga en
Elektrosektion att känna stolthet
över. Jag är glad att jag genom mitt
engagemang i höst kommer att få
möjlighet att påverka de nya
E-teknologerna och få dem att känna
sig stolta över sig själva och sitt val
att läsa Elektroteknik. Jag jobbar
stenhårt för att denna känsla ska
genomsyra den del av mottagningen
jag ansvarar för och jag vill fortsätta
att arbeta för detta även efter
mottagningen.
Om vi har roligare tillsammans på
Elektro och gör saker tillsammans
kommer gemenskap och samman
hållning som ett brev på posten.

Carin Omurcali, E-Osqufr:la
och just nu ä ven O SK
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En E-90:s memoarer

J

Det var bättre förr!

annonyma squtt.
När 3-periodsystemet infördes med motivering att
få ett mer kontinuerligt studerande med, har jag för
mig, mer långvarigt ihågkommna kunskaper, så
hade ingen helt plötsligt tid att festa längre. En
tentaperiod kunde innehålla tre ordinarie
tentor vilket ökade pressen att studera
löpande. Själv hade jag studerat på mitt
eget sätt, dvs "låtsas som det
regnar" -metoden som gick ut p å att gå på
.
alla
föreläsningar, laborationer och tentor.
_
Till slut klarade man alltid tentan efter
-�-- tre - fem försök med hjälp av införskaffade
kunskaper från fortsättningskurserna. Mitt problem
var att jag var, när 3-periodsystemet infördes, i stort
sätt färdig med alla kurser men med en ryggsäck av
10 resttentor. Ibland gick alla resttentor ungefär
samtidigt under tentaveckan. Ibland gick ingen alls.
Jag satt ibland och rullade tummarna 3 månader i
väntan på nästa tentatillfälle. Jag insåg att om jag
började jobba så skulle jag aldrig bli utexad så jag
gjorde en hel del övertid, två år förmodligen på
endast hade en, eller högst två, ordinarie tentor per grund av detta.
tentavecka. Resttentor gavs också så man hade chans 1997 blev jag till slut färdig och tog emot diplom i
att beta av dessa också.
Blå hallen. Jag fick jobb på Ericsson med
Dessutom hade man tre omtentaperioder vilket mobiltelefoni och jobbat kvar på samma ställe sedan
resulterade i totalt 11 tentatillfällen. Jag har för mig dess. Trots all tentaångest, hårdstuderande och
att en tenta i ett visst ämne hölls tre gånger under besvikelser över missade tentor minns jag mest den
året. Vanligtvis innehöll resttentaperioden innan trevliga stämmningen och festerna i 12:an från tiden
höstterminens start alla tentamina som en på KTH. Med mitt och JQs (Ture Teknologs skapare)
uppsammlingsperiod.
rockband med egenhändigt skrivna texter om 12:an,
Osqvik och om att få ta med sig Mecken in i himlen,
Få r man ta Mecken med sig in i himlen,
bidrog vi förhoppningsvis med en liten del till
Den var svår men den har vart' en riktig vä n. stämmningen och kamraters minnen.
Skapa minnen gör man gemensamt. Minnen från
Den är rö d och vit och tentan har jag kvar.
studenttiden är för mig viktiga sådana. Jag hoppas
Får man det du A J Thor så blir jag glad.
att ni gör ert bästa, inte bara i
Ur Ä nglameck, Pomian & JQ studiebänken eftersom en 3:a
eller 5:a har ingen större
Kvälls- och sommarkurser i bland annat TET och betydelse i era memoarer, utan
Elkraft hölls också för att bättra på studenternas för att förgylla er vardag med
chanser. Jag kallade dessa för "OBS-klasskurser". Jag minnesvärda ögonblick på
KTH.
gick på dem alla.
Detta studiesystem möjliggjorde för tre veckors
Erik de Pomian, E-90
konstant (nåja) festande och sedan en vit vecka inför
M ÄR K T E
U N D E R
min
tid
att
sektionsengagemanget minskade drastiskt när
8-periodsystemet avskaffades. (Det skämtas
om detta i Ture Teknolog.)
8-periodsystemet innebar tre veckor lektioner och
en vecka ledig tentavecka med en
tenta i slutet på tentaveckan vilket
gav cirka 10 dagars hårdpluggande.
Det var oftast planerat så att man
A G

tentan. Fester och andra tillställningar var välbesökta.
12:an var lite som en "after-school" och jag fick
nästan aldrig någon anledning att gå på kårens mer
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Sjuksköterskorna
invaderar
Iförra numret av Emissionen kunde man läsa om byggandet av ett hus,
avsätt för sjuksköterskeutbildning, bredvid Alfe nlaboratoriet. Emissionen
beslöt sig för att intervjua den blivande sjuksköteskan, Lotte Klasen, för
att ta reda på vilka det är som snart flyttar in till oss på campus.
Var håller rödakorsets blivande sjuksköterskor till nu?
På vår gamla skola som är en äldre k-märkt byggnad son
ligger bakom Sabbatsbergs sjukhus nära Vasaparken. De
är ett jättefint hus med ett museum i källaren men det ha
blivit för litet.
Kommer teknologer och blivande sjuksköterskor triva:
bra ihop tror du?
Ja, det tror jag. De kanske kan komplettera varandra p,
något sätt som ingen hade anat...
Jag har hört att ni har fått vara med och påverka hur d,
nya lärosalarna ska se ut. Hur har det gått till?
Bland annat så har en student fått åka runt till olik.
universitet och högskolor för att provsitta stolar i dera:
föreläsningssalar så nu skall vi ha de ultimata stolarn,
som passar allas bakar. Dessutom ska stolarna i vår ny,
föreläsningssal vara i regnbågens alla färger har jag hör!
Kåren har fått inblick i planerna och fått säga sitt.
Hur många är ni?
Vi är runt 70 i varje klass och vi har sex klasser så de
blir. .. ... cirka 420. Sen har vi lite annat folk som bara gå
vissa kurser, så vi är nog uppemot 500-600.
Hur är eran könsfördelning?
Cirka 13% av studenterna ä
killar och 87% är tjejer.
Vad händer med er gaml;
skola?
Vet inte. Ett rykte är att det sk.
bli äldreboende, men rykte1
finns det gott om. Huset får
alla fall inte rivas eller bygga:
om för mycket, vad jag förstår.
Varför valde du att utbild ..
dig till sjuksköterska?
Därför att det är ett yrke med
otroligt många möjligheter och
inriktningar. Man kan jobba
vart man vill, med vilken sorts
människor man vill och man
kan variera sig under hela sin
karriär. Dessutom tycker jag
att det är mysigt på sjukhus.

vara på praktik, att läsa om kroppen, alla pubar med
mera.
Vad är tråkigt med sjuksköterskeutbildningen?
Jag kan inte komma på något speciellt... Vissa kurser är
förstås lite mindre roliga men så är det nog på alla
utbildningar.
Intervjuare: Oscar Blomqvist
Intervj.uad: Lotte Klase n
Illustrering: Fredrik Arnerup
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Jämställdhet?
Intresserar ä mnet fortfarande, eller är det fö rlegat?

D

passus i en del lagar
och fö rordningar om
j ä mställdhet. Så väl i svensk
lagar som i FN-stadgan, EU-fördraget
och Europakonventionen om Mänskliga
Rättigheter. Sammanhåller man dessa är
all diskriminering förbjuden.
Nu är vi ju inte lika, det finns mycket
som skiljer på oss, annars skulle vi få
tråkigt, så det sträver vi inte efter. Det är
inte heller avsikten att alla skall visa
samma resultat. Oftast tolkar man det
ungefärligen så att alla skall ha samma
chanser.
Vi har också sett hur man i stora
delar av världen rivit traditionella
skydd, så att tjejer inte längre kan kräva
att bli försörjda av killar. Tidigare var
detta normalt. Det är ju även avsikten
att sociala försäkringar i det offentligas
regi skall ta över individers roll då det
gäller social säkring. Men det täcker ju
endast en låg nivå och är alltså inte vad
vi verkligen önskar oss av tillvaron.
Då man lägger ned så mycket tid på
att studera vill man ju ha lite guldkant
på tillvaron, men man är begripligen
beredd att jobba för det. Så långt är det
kanske
stora
inte
så
meningsskiljaktigheter.
Men hur är det i praktiken? Man
kanske skall ställa sig två frågor i alla
fall. Vill vi ha jämställdhet och till vilken
grad? Och hur mycket jämställdhet kan
vi få eller jobba för?
Om man inte lyckas är det lätt att
man tror, så väl omvärlden som
personen i fråga, att man inte är duktig
nog. Har man skilda attityder mot olika
kön eller olika nationalitet? Är jag för
känslig eller är det andra som upplever
hur glad omvärlden blir då jag inte
klarar av något. Om en kille inte gör det
startar man ett peptalk och säger det kan
du visst, driver på, hjälper kanske till
lite: och ofta klarar man då av det. Har vi
svårt att se tjejer för deres starka sidor?
Och kanske även andra nationaliteter?
Hur har vi det själva med den saken?
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Vågar vi stå upp för vad vi tror på och
jobba för det?
Visst är det mycket annat som är
viktigt då man går på KTH, att man har
trevliga kompisar och en värld runt om
som fungerar.
Vi kanske inte i privatlivet vill bygga
relationer på samma sätt som vi gör i
plugget (eller på jobbet). Men ibland
undrar jag om man försöker överföra
privatlivets sätt att omgås med andra
könet till jobbet och plugget. Men vill
man inte, i alla fall allmänt, vara med
neutrala där. Jag vill plugga och jobba
med människor till största delen. Visst
kan det finnas undantag. Det är allt för
jobbigt om man hela tiden skall tänka
på hur man skall bete sig mot andra
könet eller andra nationaliteter.
Det är många tjejer och
utbytesstudenter som studerar p å KTH.
Tjejerna lyckas bra läste jag; hur det är
med utbytesstudenterna, dvs allmänt,
vet jag inte. Är allt frid och fröjd då?
Jag tror inte det? Jag tror världen i dag
på många sätt tar sig baklänges. Vad
innebär det för jämställdheten? Man
struntar ofta i den. Och tycker att det är
något som står på papper som man
inte behöver ta på allvar. Och tror
kanske rent av att vi får en bättre värld
då.
De tror inte jag. I en värld som är
trevlig att vara i är människor
jämställda, rör sig med värdighet och
bemöts med värdighet. Jag tror att alla
relationer i längden blir lidande om
man inte är mer eller mindre
jämställda. Är man som tjej verkligen
med på "alla tåg" man borde vara med
på? Eller har jämställdheten främst
inneburit ökade plikter? Utan att
rättigheterna har anpassats till vår nya
livsstil?
Det är nog dags att vi tänker igenom
vår situation. På många sätt!
Med vä nlig hälsning
Betty Hummeluhr Christensen
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Dr. Pill ä r Emissionens relationsdoktor,
som finns här fö r dig. Har du
bekymmer? Skicka in din frå ga till
dr_pill@e.kth.se

Hej!
Jag ä r sedan en tid tillbaka en enhetsvektor
parallell med z-axeln i ett Cartesiskt rum av tre
dimensioner. Nu har jag upptäckt att det finns
en. yta z=x"'2-y"'2 i mitt rum. Jag har funderat en
hel del på mitt fö rhållande till ytan. Ä r jag
normal?
le,
Hejsan!
Ja, men bara i origo.
Lycka till! /Dr. Pill

Hejsan doktorn!
Hur kan det komma sig att det är så smutsigt
hemma hos mig? Jag är ju så sällan hemma, och
hinner omöjligt skita ned så mycket!
/Stressad
Hej Stressad!
Bara fö r att du inte ä r hemma och skitar ned, s
behöver inte det betyda att det inte är någon där.
Vad vet du om vad din lägenhet används till när
inte du är där? Bara för att man är paranoid så
behöver inte det betyda att de inte är ute efter en.
Ha det bra! /Dr. Pill

Hej Dr. Pill
Jag är en glad människa som tyvärr har ett problem. Varje vår när
känslorna sprutar ur kroppen så sprutar även snor ur min näsa. Jag är
nämligen så gruvligt allergisk. "Kran droppar så grannarna klagar", som
Carl-Gustav Lindstedt sa en gång i tiden. Detta försämrar ju uppenbart
mina chanser med det motsatta könet. Vad ska jag göra?
/Snorig
Prosit!
Du är inte ensam, många lider av allergiska besvär. Saven stiger i både
växter och människor. Gå till en läkare, och se till att få de bästa mediciner
du kan få. Om du fortfarande har problem efter det så se till att din
omvärld får veta att du rä allergisk, de förstår! De flesta människor är
allergiska mot något. Fisk, nötter, vegetarianer eller kvalster. Du skulle bli
förvånad om du visste vad dina kamrater var allergiska emot!
Snora på! /Dr. Pill

Bäste Doktor Pill!
Jag har sedan länge passerat Evertsberg i mitt livs Vasalopp, men börjar tycka att
ensamheten blir allt mer påtaglig. De flesta av mina väninnor har förvunnit, till förmån för
sjukdomar och krämpor. Min ömma moder lärde mig vid en tidig ålder att alla goda flickor
aktar sig för pojkar, som ju bara vill en sak, så därför har jag bara haft mina väninnor
omkring mig under hela min livstid. Men långa ensamma kvällar och nätters funderande
har lett fram till denna slutsats; jag vill också bara den saken! Hur ska jag göra för att
gottgöra min kropp för de åratal av glädje som den missunnats? Finns det någon myndighet
där man kan anmäla en önskan om en partner? Jag är så hemskt dålig på sådana saker.
Hjälp mig, kära du!
Bästa hälsningar/Anna-Greta Löfvengren, fröken
Kära fröken Anna-Greta
Ja.g är ledsen att höra att du först på ålderns höst insett vad det är du vill. Men än är det inte
försent! Så länge det finns liv finns det hopp. Börja med att gå och köpa dig en ny klänning, gå
till en frisör och verkligen skäm bort dig själv.. Samla sedan ihop några vänner och gå till en
danslokal som verkar passa era intressen. Där kan du med allra största säkerhet träffa många
trevliga herrar. Promenader i parker kan jag också rekommendera, då du får chanser att gå
igenom dina tankar i en trevlig miljö, även om du inte råkar stöta på någon trevlig herre att
språkas med.
Kram och lycka till! /Emanuel Pill, Doktor

Hejsan Pill
Jag är en klen kille med kraftig
svettdoft och dålig hållning. Nu söker
jag en yppig blondin som kan hämta
godis åt mig när jag sitter framför
datorn./
Lord l33T-DoomMeister[AK]
Hej.
Det verkar ganska klart att yppiga
blondiner enbart existerar i ditt liv
antingen som dataspelshjältinnor eller
utvikningsmodeller, och du har
försumbart liten chans att träffa någon
av dem "face to face." Jag föreslår att du
siktar in dig på en annan målgrupp,
eller att du åtminstone sänker dina
kriterier. Du ska också minnas att de
också är människor, med känslor,
värderingar och krav. Därför bör du
beta av följande lista innan du sätter
i.gång:
Steg 1: Res dig lite oftare från datorn.
Steg 2: Börja använda deo.
Steg 3: Sträck på dig.
Steg 4: Kalla dig något vettigt.
Nu kan du börja ditt sökande efter en
livskamrat i den riktiga världen. Men
bli. inte för besviken om det är du som
får hämta godis åt henne.
Have phun /Dr. Pill

