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Elektrosektionens viktigaste uppgifter
Då nu E]ektrosektionen fyUer 80 år vi]] jag
först och främst gratulera en livaktig och
ungdomlig KongJighet men även ge er nå gra ord
på vägen. Jag tror att dessa ord är tämligen
tidlösa och kommer att äga sin giltighet lång tid
framöver.
Det är aJldeles uppenbart att Svensk elek
troteknisk industri allt sedan elektricitetens tek
niska och ekonomiska genombrott för drygt 100
år sedan varit världsledande inom sina olika
verksamhetsområden. Dessa industrier bidrog
aktivt till elektrifieringen av Sverige samt till
att telefonnätet byggdes ut. Sverige har också
varit ett pionjärland, då det gäller ett rationellt
användande av elektricitet i olika industriella pro
cesser. Denna utveckling har många orsaker,
men en av de viktigaste är utan tvivel att vi
i Sverige alltid har utbildat skickliga elektro
ingenjörer. Undervisning i elektroteknik förekom
redan på 1870-talet vid dåtidens KTH och denna
verksamhet ökade a11tmer och år 1900 inrättades
den första professuren i elektroteknik. Fram
gången för den svenska elektroingenjörsutbild
ningen berodde på att man tidigt insåg de grund
läggande ämnenas stora betydelse och lät detta
påverka utbildningens innehå11.
En annan orsak till elektroteknikens fram
gång i Sverige är den goda ko1legiala andan inom
ingenjörskåren. Man har alltid haft ingenjörs
konstens bästa för ögonen och satt ]ångsiktigt

tänkande framför kortsiktiga lösningar som tiB
fälligt givit fördelar för någon part. Detta kol
legiala tänkande och agerande har grundlagts
redan på högskolan och därvidlag har olika stu
dentkårer och studentsammanslutningar gjort en
viktig insats. (Inom parentes sagt kan det kon
stateras att man ofta har utomordentligt trevligt,
då man knyter de kontakter som senare i karriär
en utgör det kollegiala kontaktnätet.)
Om jag nu ser framåt vill jag uppmana Elek
trosektionen att prioritera två frågor i sitt ar
bete: För det första, engagera er i utbildning
en. Framför era synpunkter i olika fora. Ställ
krav. Tala med lärare och kursansvariga. Var
inte rädda för att framföra era ideer angående
utbildningen, undervisningen eller examinations
former. För det andra, utveckla den kollegiala an
dan. Alla som går på Elektro KTH skall känna
sig stolta över det. Vi ingenjörer gör en vik
tig och betydelsefull insats i samhället och den
ansvarskänsla detta kräver bör utvecklas tidigt.
Med dessa ord vill jag lyckönska Elektrosek
tionen till ett fortsatt lyckligt liv. Jag har ställt
vissa krav, eller förhoppningar, på er, men det är
gjort i positiv anda och som jag redan har sagt,
kan en hel del av det här arbetet vara fantastiskt
roligt.

Göran Andersson
Ordförande i Linjenämnden för Elektroteknik

JUBILEUMSPROGRAM
Tisdag 6 november

Invigning av jubileumsveckan
med Jubileumspub i Tolvan
Torsdag 8 november

Hemlig jubileumsgasque
Fredag 9 november

Q-Hus jubileumskalas med SMusK
Lördag 10 november

Jubileumskrocket på Borggården
Jubileumsfest på Glasgatan, Electrum
Söndag 11 november

Jubileumsefterkör
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Konglig Sectreteraren:

Håkan Sterky
Kåren

Vid Drottninggatan fanns också studentkåren,
den drevs på den tiden helt av teknologerna
själva. Håkan var ett år skattmästare och hade
då bland annat som uppgift att driva in kårav
gifterna. Detta renderade honom en plats i det
årets blandare, en halvfigurteckning med texten
"Sterky, kårens Judas (Pungen syns inte)". Från
Drottninggatan utgick också varje år den tidens
Quarnevaler; Kortegerna, som redan då bestod av
en massa utstyrda vagnar, rullade ner genom stan
via Fredsgatan, Nybroplan, Strandvägen och ut
till Skansen på Djurgården.
Efter teknis arbetade Håkan Sterky ett år
med att sälja rundradioapparater på ASEA's stock
holmsavdelning. De första svenska rundradiout
sändningarna hade ju startat just då. I yngre år
byggde Håkan själv en radio. När så systrarna
fick lyssna på de engelska musikpro grammen ville
det sig inte bättre än att de dansade så att de med
hörlurssladdarna rev ner radion i golvet och de
två elektronrören som kostat många veckopengar
gick i tusen bitar.

Amerika

Sectreteraren
Håkan Sterky
(t.h) dubbar
Sectionet GP vid
nOllegasquen
unå. 100001.

A
0

r 1918 blev en nybliven student vid namn
Håkan Sterky antagen vid Fackskolan för
Elektroteknik. Emellertid var tiderna kärva med
kännbar arbetslöshet, så det var säkrast att först
göra sin värnphkt för att efter utbildningen direkt
kunna ta ett arbete.
Håkan började således först hösten 1919. Det
var ett drygt tjugotal elever som hade valt elek
tro. Hela teknis tog emot närmare tvåhundra som
kom till de gamla lokalerna vid Drottninggatan/
Rådmansgatan. Under de första två åren läste
man en hel del gemensamt med de andra fack
skolorna, så det kunde gott vara ett par hundra
åhörare på föreläsningarna.
Det var för övrigt oftast professorerna som
höll föreläsningarna. I övrigt hade man en hel
del laborationer där även assistenter kunde finnas
till hjälp, men knappt några övningstimmar av
den typ vi har idag. Tentamina låg oftast i
terminssluten, så det blev ganska stora bitar åt
gången.
I de övre årskurserna flyttade man grad
vis över till nya teknis vid Valhallavägen.
Ibland hade man bara en kvartsrast mellan en
föreläsning på Drottninggatan och annan på Val
hallavägen, då fick det gå undan genom stan!
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1925 fick Håkan ett stipendium till ett drygt års
sludier vid bl.a Harvard University från Sverige
Amerika stiftelsen. Undervisningen på andra
sidan Atlanten skilde sig en del från den sven
ska. Föreläsningarna till exempel, fungerade i
betydligt större grad som dialoger mellan studen
terna och föreläsaren. Det var vanligt att avbryta,
fråga och diskutera, medan det i Sverige närmast
var otänkbart!
Sommaren 1925 köpte Håkan tillsammans
med två danska stipendiater en T -ford, tält och
campinguttrustning. Med den fick de en lång
spännande rundtur i de östra staterna.
En episod var när de besökte niagarafallen.
Det var en varm, fuktig sommarnatt med full
måne, de hade kört ut över en bro, ut till den ö
som ligger mitt i fallet, på gränsen mellan USA
och Kanada. Där stod de på ett klipputsprång och
duschade i vattenstänket från fallet när en vakt
med ficklampa plötsligt dök upp. Han förklarade
att det var förbjudet att nattetid köra ut på ön och
att det kostade 50 dollar i böter. Till att börja med
låtsades de tre ertappade nordborna inte förstå
engelska, men vakten var envis och de fick efter
ett tag ge med sig.
Håkan som hade kört var den som skulle
betala. På tillbakavägen förklarade vakten som
fick skjuts att skälet till förbudet var "No petting
parties". Emellertid åkte de på vägen tillbaka
förbi en liten vaktkur och de frågade om de
inte borde ha blivit stoppade på vägen ut. Det
visade sig då att vakten som kommit ut på ön
hade somnat på sin post och därför missat bilen.
Därmed kunde han inte heller ta ut några böter
eftersom det skulle ha avslöjat honom själv! Han
sade ajö med orden "Go to hell boys".
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Att våga!

Till sist en liten uppmaning till alla teknologer,
ingenjörer och andra berörda, från Håkan Sterky,
fd professor i telegrafi och telefoni, rektor för
KTH, generaldirektör och chef för televerket med
mera:
När Marconi lyckades skicka radiosignaler
över Atlanten, gjorde han det i opposition mot
framstående vetenskapsmän. De hävdade att det

var omöjligt, vågorna skulle gå rakt ut i rymden,
men ändå så lyckades det. Vågorna hade studsat i
någon form av spegel. Den skulle några årtionden
senare fä namnet jonosfären.
Alltså, om ni skall bli uppräckare eller upp
finnare; "Ge f-n i att de sakkunniga säger att det
inte går eller är fel, gör som ni själva vill!"

Patrik L

I huvudet på en:

Sektionsordförande

"Hej. Jag tänkte fråga dig om du vill vara sek
tionsordförande nästa år?" sa rösten i telefonen.
"Om vadå sa du???" Hade jag verkligen hört rätt.
Oj!! Vill jag vara ordförande? Hur gör man?
Kan jag klara av ett sådant uppdrag? Har jag
tid? Frågorna hopade sig och svaren lyste med
sin frånvaro. Jag bad om betänketid och försökte
bestämma mig. Planen var ju egentligen att jag
skulle studera ordentligt det kommande året, ta
igen lite gamla synder i form av körda tentor
och sedan följa tempot tills jag blev klar. Men
samtidigt kändes det väldigt kul och spännande
att kanske bli ordförande. Ambitiösa planer i all
ära, det är inte ofta de förefaller fantastiskt kul
och spännande. Och det gjorde de inte då. Jag
bestämde mig, efter en hel del funderande, för att
tacka ja till att kandidera till posten som "ordf".
På sektions mötet i decemder 1989 blev jag vald
och tillträdde efter årsskiftet.
Att vara ordförande känns som en förmån och
är fantastiskt roligt. Nästan varje dag händer
något nytt. Det ska fixas SÖT (Styrelse Över
läggnings Träft), skrivas i Emissionen, hållas SM,
värvas E-Osquarulda till allsköns uppdrag och
poster, spridas information om vad som händer
och en hel del annat. Vår verksamhet är bred
och bör så vara. Det känns viktigt att det vi gör
är till glädje och nytta för så många som möjligt.
Ibland blir det en balansgång mellan vad man
skulle vilja göra och vad som är rätt eller verkar
möjligt. Nya friska ideer stöttas, riktigt tokiga
silas eller stöttas ännu mer.
Elektrosektionen firar i år åttio år. En akt
ningsvärd ålder. Samtidigt k änns den väldigt ung
och vital. Det finns fantastikt mycket traditioner
och kul episoder i dess historia. Någonstans i his
torien fick ordförande en kedja. Dess ursprung
och syfte är något oklar men delar av dess historia
k änner jag till. Det fanns två länkar av trä i den.
De tillkom då kedjan försvann från ordförandens
hals för ett antal år sedan, den återfanns då
av Chalmers. De tyckte att den behövde kom
pleteras och försåg den på slöjdskolemaner med
två trälänkar. För att kedjan inte skulle försvinna

igen försågs den sedan, förmodligen av någon vice
ordförande, med en mindre kedja och hänglås.
Genom detta arrangemang kan inte kedjan lämna
ordförandes hals om inte viceordförande tycker
att den ska det. Trots denna tvivelaktiga (!)
fiffighet försvann de två trälänkarna i våras.
Det skedde då E-Osquarulda entusiastiskt ville
påkalla ordförandes uppmärksamhet.
Sedan Elektrosektionen bildades har det hänt
fantastiskt mycket inom elektrotekniken. Jag
undrar om de teknologer som gick här då ens
i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig den
utveckling som har skett fram till idag. Säkert
fanns det spekulationer om framtiden då som det
gör nu, men hur rätt träffade man egentligen?
I somras hittade jag en båttidning från början
av sjuttiotalet, där förutspådde man att vi skulle
ha små kärnreaktorer i fritidsbåtar någonstans i
mitten av åttiotalet...
I stället blev det mobiltelefoner, elektronisk
instrumentering, navigeringssystem, små radar
anläggningar och en uppsjö av andra saker. Med
detta i åtanke tycker jag det är hisnande att
försöka kika in i framtiden härifrån. Hur ser det
ut om ytterligare åttio år? Vi som läser på Elektro
idag kommer att ha större eller mindre del i hur
denna framtid skapas. Själv tycker jag att det ska
bli enormt roligt och spännande att få vara med.
Vid årsskiftet är min tid som ordförande tilJ
ända. Hur planen ser ut för nästa år kan ni säkert
gissa. Fast det är ju så förbaskat svårt att inte ta
nya och spännande utmaningar. Elektrosektionen
har givit och ger mig otroligt mycket. Jag önskar
att alla ska kunna få lika mycket. Det verkligt
härliga är att Elektrosektionen inte är en pryl.
Den består av människor. Främst alla vi som
läser här nu. Men också av alla som bidrar efter
examen, alla som undervisar och alla andra som
på olika sätt gör det möjligt för Elektro att vara
det vi är.
Elektrosektionen är fantastisk. Leve Elektro.

Richard Anderberg
Ordförande 1990
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Nicolai Herlofson

ag ber Nicolai berätta lite om sin bakgrund och
vad han har sysslat med.
- Jag föddes 1916 i Oslo och skulle där bli
försäkringsmatematiker för att mina föräldrar ty
ckte det skulle vara klokt att jag blev försäkrings
matematiker. Studerade då försäkringsmatematik
i två år till 1936 för att sedan gå över till att stud
era teoretisk fysik och astrofysik.

Nicolai berättar att han blev personlig ovän
med professorn i försäkringsmatematik, en man
som senare fick avtjäna ett livslångt fängelsestraff
för inblandning i tyskarnas regering i Norge efter
ockupationen 1940. Man skall välja sina vänner.
Det som kom ut av hans avståndstagande var
att han helt släppte försäkringsmatematiken och
inriktade sig på fysik.
- Omkring 1935 blev jag assistent i norrskens
forskning hos Störmer, ett stort namn inom rymd
fysiken, och bekostade på så sätt mina studier.
Det var knappa tider då. Tiden hos Störmer
gjorde att jag, efter en skjutepisod med Gestapo,
sökte mig till Sverige 1942 och tog kontakt med
Hannes Alfven som då var nytillkommen profes
sor i elektronik. Jag var för övrigt en av de första
som föreläste i Oslo över de Alfvenska uppsat
serna 1941. Det var fantastiskt stimulerande.
Krig och annat gjorde att jag kom att hamna
i England en tid men kom dessförinnan överens
med Alfven att kom jag tillbaka till Tekniska
Högskolan så skulle jag kontakta honom. I
England var jag universitetslektor i fysik 194749.
Studerande kunde då, berättar Nicolai, vara
krigsveteraner i 25-30 års åldern, typ majorer
från Singapore och lite annat, och fanns det nå gra
oklarheter på en föreläsning så kunde man räcka
upp handen och säga
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"Sir, I don't quite follow your line of thought,
would you kindly repeat."
Det skulle låta på våra föreläsningar idag det...
- 1949 tyckte jag att det var på tiden att ta
kontakt med Alfven igen och han ordnade en as
sistentbefattning på teknis, och här har jag varit
sedan dess, i evigheters evighet. 1951 disputer
ade jag så i teoretisk fysik och blev docent, vidare
laborator och sedan också professor i elektronfysik
1963. Elektronfysik på den tiden betydde i stort
sett de fria elektronernas rörelse i vakuum. Kring
1964 blev jag dekanus i sektionen vilket jag var i
en 6-8 år.
Vi kommer här in lite på samspelet mel
lan teknologer och lärare och Nicolai berättar
hur viktigt han tycker det är med rätta VI
känslan på sektion och skola. Det skall inte finnas
några DOM ANDRA från lärarnas sida så att
det blir DOM DÄR teknologerna, utan istället
som i ett bra fungerande företag en helhet av
samspelande individer, ett sektionsgäng, som ska
producera goda civilingenjörer. Han berättar att
detta gjorde att studentrevolten 1968 för dem gled
spårlöst förbi, det fanns liksom inget att revoltera
emot ...Jag frågar Nicolai om han tror att denna
VI-anda existerar idag.
- Jag har inte haft en sådan nära kontakt med
teknis på 80-talet men jag har på känn att så är
det. Ett exempel är Svante Lindqvists professur
i teknikhistoria och på vilket sätt Svante arbetar
med sitt folk.
Jag håller med Nicolai och vi kommer fram till
att Svantes kurs får lov att kallas ett andningshål
här på teknis.
- Sådana måste få plats. F älthammar, som
ju efterträdde Alfven, och det krävs kraft och
mod att efterträda en nobelpristagare, har lyck
ats skapa trängsel på en så något udda kurs,
yrkesmässigt sett, som rymdfysik. Den är liksom
Svantes kurser ett andningshål, och det fyller mig
med glädje att så många teknologer visar intresse.
Det är ju egentligen det enda viktiga under studi
etiden, man ska läsa det som verkligen är intres
sant. Ofta blir man inte det man utbildar sig
till. Skaffar man sig bara något brett och solitt
i unga år så kan man bli ungefär vad man vill på
äldre dagar. För närvarande är jag bokförläggare,
förlägger böcker och hjälper även min fru lite som
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är skulptör. När man närmar sig de 60 så börjar
de yngre docenterna fundera på att "När skall den
där mannen egentligen försvinna och vi komma
åt? ". Nu har jag kvar ett rum på institutionen
där jag är välkommen, och andra som vill kan
dra nytta av mina erfarenheter. Det är viktigt att
släppa fram andra.
Vad beträffar sektionsliv så skall jag säga att
jag blev kongligt sectjon 1965 _el. 1966 vilket
av mig upplevs som en stor ära och en stor
glädje, vilken jag delar med Janis Bubenko, tillika
sectjon, som kom till Sverige 1944-45 fast från
andra hållet i en Jiten båt från Lettland. Vidare
har jag varit inspektor på kåren och är idag
hedersledamot vilket jag är mycket glad över,
även om jag idag kanske inte har så stor kontakt
med kåren.
Jag frågar Nicolai om han tycker att det är
viktigt att engagera sig i kår- och sektionsliv.
Svaret har jag förstås redan fått.

- Ja, absolut! Både för studerande och lärare.
Man skall göra det INTENSIVT det som man
tycker är roligt i unga år, och låt det gärna gå
lite åt höger och vänster med ett andningshål
här och en verksamhet där. Exempel är här
meningslösa men se på Kerstin Niblaeus som
nu är generaldirektör i kemiinspektionen, hon
var kårordförande för en 20 år sedan. Och
hennes make U1f Dahlgren som ju är en het och
häftig generaldirektör för postverket. Inte för
att kåren skall vara något slags karriäravstamp
men allsidigheten där är utvecklande, liksom
rymdforskning och teknikhistoria.
För att göra något bra måste man vara mo
tiverad tänker jag, och undrar om Nicolai tror att
de studerande idag är mer eller mindre motiver
ade än då. Kvaliteten på utbildningen?
- På 50 och 60-talet var studierna väldigt hårt
reglerade, det fanns till och med ritteknik och an
dra egendomligheter som bara hängde med från
gammalt och en ENORM mekanikkurs osv. Å an
dra sidan, examinationsfrekvensen, den låg väl på
90-95 procent medan den nu väl är lägre skulle
jag tro. Då hade man det knapert medan det
idag finns studiemedel och man tar sig en öl när
det faller sig. Jag har på känn att det studeras
lika allvarligt nu som då, men det tas ju också
in många fler studerande nu än då vilket betyder
en längre svans och fler avhoppare. Att hoppa
av förr var en OTROLIG sak, idag är det inte så
onaturligt. De dugliga studerande är precis lika
dugliga som de varit i alla tider. Kanske är det
idag en lite större andel som hoppar lite av och an.
Men baksidan av problemet, då i teoretisk elek
troteknik hade vi den vördnadsfulle Erik Hallen,
den lite grymma Erik Hallen. Teknologerna
skulle KUNNA Hallens bok, om inte fick de inte
sina betyg.
Nicolai berättar att när Enander efterträdde
Hallen omkring 1963 så tog han fram de gamla
kartotekkorten över dem som bara hade en enda
tenta kvar i teoretisk elektroteknik för att kunna
bh civilingenjörer. Han skrev ut ett brev och
inbjöd dem till en examination eller ett samtal
om teoretisk elektroteknik. Där fanns en som
var forskningschef på LM, en var riksdagsman
och lite av varje. Om det visade sig att det
var ordentligt folk så kunde han blankt ge dem

en trea. Riksdagsmannen grät av glädje då
han till slut blev civilingenjör... Detta visar lite
på skillnaden mellan nu och då, just den här
DOM-känslan, teknologerna skulle hållas efter.
Puh...var det verkligen bättre förr?

- För att balansera bilden, jag kände ju senare
Gunnar Engström, sedermera teknisk direktör i
ASEA som sa "Hårt var det hos Hallen, men
när vi stod uppe i Bergslagen ensamma ute på
ett valsverk och skulle ordna sakerna, då var
det Hallen som räddade oss." Vördnad till Hallen
alltså. Det viktiga är att under studietiden
lära sig att penetrera saker till botten, så att
man blir någotsånär medveten om sig själv och
självsäker. Det är detta som är civilingenjörens
stora fördel. Därför är jag mycket tveksam till
sådana lite flyhänta kompendiekurser av vilka
det antagligen finns en del fortfarande, sådana
som man bara raspar igenom på tre dagar och
tentar av. Det fanns iallafall på 70-talet. Dom
är livsfarliga. Det är kanske en viss träning i
att läsa en bok vertikalt och snabbt avlägga en
rapport men det blir inte någon kunskapsmassa.
Extrema motsatsen är den hallenska attityden.
Kunskap är aldrig att förakta, man kan aldrig
veta vad som hgger framför en. Se bara på
fysiken som på 1890-talet ansågs som ett avslutat
kapitel, det var inte mycket annat att göra än att
tillämpa, och sen kom Plancks verkningskvantum
1900, speciella relativitetsteorin 1905 etc. En lite
hisnande känsla.
Vi avslutar intervjun genom att enas om att
pengar spelar en större och alltför stor roll idag.
Apropå civilingenjörsbristen och företagens slit
ningar på oss teknologer så är tipset att inte låta
studietiden fördröjas genom sm åpluttiga jobb hos
företag, se till att bli färdig med studierna. Det
är svårt att komma tillbaka till teknis och fixa ex
amen om man har varit ute några år i industrin.
Man skaffar andra band, kanske bildar familj,
plötsligt har man skaffat ett hus och pantsatt sin
tillvaro.
Slutligen tack till dig Nicolai, för tålamodet
du visade mig och min något trasiga reportage
bandspelare som envetet trilskades.

Peter Thärning
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Hans Werth9n
Det glada fyrtiotalet?

F ör att utröna hur medelelektroingenjörens ar
betsliv utvecklar sig, tog vi ett par stick
prov bland utexaminerade teknologer. Dessa in
tervjuer kan kanske tjäna som vägledning för
yrkesvalet, men man ska inte nöja sig med första
bästa arbete.
Jag begav mig alltså till den lilla skrubb
på ett mindre elföretag som numera utgör Hans
Werthens nuvarande arbetsplats. Jag tänkte att
detta kunde utgöra ett exempel på en enklare
karriär.
Man kan säga att det hela började 1938.
Då inledde nämligen Hans Werthen sina studier
vid Elektrotekniklinjen, KTH. Studierna skulle
dock snart avbrytas av annat. Under andra
världskriget präglades mångas utbildning utav
inkallelseorder på kort varsel och obestämd tid.
Både hösten 39 och 40 upptogs av militärtjänst.
Vid början av tredje årskursen hade Hans
fortfarande tentor kvar från ettan. Trots dessa
omständigheter kunde examen avläggas 1942,
efter de fyra år som var normalt på den tiden.
Däremot blev inte deltagandet i sektionslivet så
stort. Men studierna vid teknis var inte över
ännu.
Efter ett år som assistent åt Lövgren på
Radioteknik-institutionen fortsatte studierna
fram till en licentiatexamen 1946. Bland annat
ingick byggandet av ett fasmätningsinstrument.
Under denna tid började intresset för television,
efter stipendieresor till både Tyskland och USA.
Hans Werthen blev så anställd av Nämden
för Televisionsforskning, där han arbetade 194751. Från klocktornet gjorde man provsändningar,
men intresset var svalt. Detta arbete ledde i
alla fall fram till anställning som avdelningschef
för TV-labbet på AGA, där man arbetade med
Hazelteens färgtelevision 1952-56.
Därefter kom V D jobben,
bla vice V D NEFA
(Philips) 1956-59, Produktionsdir LM Ericsson
från 1960, vice V D där 1963-67, VD Electrolux
1967-74, arbetande styrelseordförande 1974 8
- 1,
styrelseordförande sedan 1981 samt även styrelse
ordförande LM Ericsson 1981-90. En imponerande
karriär!
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Ransoneringen 1942-43 drabbade Sverige hårt.
Detta märktes tydligt vid jämförelse med situa
tionen i Tyskland. Både sommaren 43 och 44 var
Hans Werthen på stipendieresa till Tyskland, till
sammans med en kamrat. Första året betittade
man storögt den första bombkratern i Berlin. Det
var givetvis innan de allierade började med sina
bombningar av stora städer. Vintern därpå var
det svårt att finna något som i nte var bombat!
Utbildningen vid denna tid var mera teo
retisk. Det var bara matte, mekanik och fysik
till att börja med. Elektricitetsämnena kom först
i senare årskurser. En del av undervisningen
var vid gamla teknis på Drottninggatan. Det var
dessutom närvaroplikt på föreläsningarna.
Det var vid den här tiden som Hallen och
Hannes Alfven började undervisa på KTH.Hallen
ställde visserligen hårda krav, men var en duktig
pedagog. Några andra kända lärare som arbetade
vid den tiden var Löfgren, Laurent och Ekelöf. De
lämnade LM Ericsson 1932 för att börja under
visa! E n sådan omvänd lärarflykt lär det dröja
innan vi får igen.
Summering av en karriär:
TV-dammsugar-telefonen!

Årskullarna var mycket mindre på den tiden,
bara ca 50 teknologer mot dagens 260. Av vårt
övriga samtal att döma så fick jag intrycket att det
annars inte var så stora skillnader i att studera
på Elektro. Historier om nOllor som utsätts
för elektriska stötar med vevgeneratorn till en
telefon, eller skickas att lura aftontidningarna osv
låter som det skulle kunnat h· anda igår. Det gör
att man känner sig delaktig i något mer än bara
de fem till tio år man själv går på Elektro. Vi har
åttioåriga traditioner, och dem kan vi vara stolta
över!

Bellman

Själva fyllde vi 80 år förra året

Vi följer inte strömmen,
vi leder den!

VattenCall

� energitjänstföretaget �
Alltid steget före!
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Gunnar Brodin, U HA
H ar du någon gång varit på kåren och skådat
Tom & Jerry, skrattat din käke ur led samt
velat tacka den goda människa som introducerade
T&J men inte vetat vem som skall ha äran ?
Denna för de flesta okände välgörare återfinns
i dag i KTH:s gamla lokaler på Drottninggatan
såsom Universitetskansler Gunnar Brodin.

mätteknik. 1981 utnämndes han till skolans
rektor för att slutligen 1987 bli chef för hela
universitets- och högskoleutbildningen i Sverige.

U niversitetskansler

Som Universitetskansler ansvarar Gunnar Brodin
för uppgiften att vara kontaktlänken mellan sko
lorna och regeringen, sammanställningen och for
muleringen av skolornas krav (på pengar) till
regeringen, uppföljningen och utvärderingen av
utbildningen som skolorna bedriver och inte minst
administrationen av den centrala antagningen
som UHÄ sköter.
Vi glider in på frågan om elektroutbildnin
gens kvalitet jämfört med andra länder (sådana
här frågeställningar tycker jag är lämpliga att
utsätta honom för). Vi kan nog aldrig bli lika bra
som de bästa Universiteten i t.ex. USA. Å an
dra sidan har de riktiga "gärdsgårdsskolor" där
som vi tack och lov saknar. Vi bestämmer oss
snart för att det är nog svårt att hitta någon bra
mätst.orhet som står i proportion till kvaliteten
på en utbildning. De försök till mätningar som
gjorts visar dock ganska klart på att vi sannerli
gen inte ska skämmas för oss. Han poängterar
att samarbete med andra länders skolor är my
cket lämpligt och lärorikt. Samarbete ger goda
möjligheter till jämförelse av kunskaperna hos
olik a skolor. Sedan återstår dock problemet med
att förmedla dem till studenterna.

Elektroutbildningen

Legenden gör gällande att teknolog Gunnar
Brodin en dag som elevförtroendeman inträdde
i professor Hallens arbetsrum och påpekade att
teknologerna ansåg att professorn hade för höga
krav. Hallen replikerade omedelbart med att
fråga vad teknologen hette. Brodin skrattar
gott när jag återberättar denna historia ur 75årsjubileumsskriften och bekräftar sanningshal
ten. Men just då var det sannerligen inte roligt, ty
Hallen hade ett ont öga till en del elever (påstods
det bland eleverna i alla fall), och att bli speciellt
noterad hos honom bådade inte gott med tanke på
den fruktade muntliga tenta som väntade.
Brodin klarade dock Hallententan ("Han hade
nog förlagt lappen med mitt namn") och sede
mera hela utbildningen. Med examen i hand
väntade stora världen i form av en licenciatexa
men i elektromaskinlära, forskarstudier i Trond
heim (NTH), mättekniskt arbete för Johnssonkon
cernen, laborat.orarbete för FOA och sedan till
baks till KTH 1970 för en professur i elektrisk
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Gunnar poängterar att KTH är platsen att skaffa
sig verktyg för att lösa de problem som man
drabbas av i sitt arbete som ingenjör. Viktigast är
de grundläggande ämnena mekanik, matematik
och TET. Därefter de tekniska basämnena elmät
och signalteori samt tillämpningar. Viktingen av
dessa ämnen diskuterades livligt inför den st.ora
kursomläggningen 77/78.
Resultatet blev en större valfrihet av kurser
för eleven flera inriktningar och flera valfria
kurser, uppdatering av kurser, bortsortering och
införandet av kurser. Valfriheten ligger Gunnar
varmt om hjärtat. Han hade helst sett att bara
de 2 första åren varit obligatoriska i stället för de
3 som det blev.

Teknologen

Tillsammans med 59 andra (varav en kvinna)
började Brodin på elektro 1952. Så här efteråt har
han bara positiva och goda minnen av denna tid,
t.ex. då han som nolla stod och metade i dammen
utanför Chinateatern under förbipasserandes
muntra tillrop (som rektor på KTH fick han ib
land mottaga samtal från upprörda borgare som
förargats över nolleuppdrag 'på stan, men ofta
kunde han avfärda kritiken med "Det där låter
alldeles för simpelt för att vara teknologer")
Nolleföreläsning förekom då också vilket torde
han varit ännu värre än i dag, ty på den tiden var
den hierarkiska distansen mellan föreläsare och
elever mycket större än i dag. Professor Hallen
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har tidigare nämnts och var självklart en del av
teknologens liv på den tiden. Gunnar påpekar
dock att både hans föreläsningar och lärobok var
mönsterexempel på hur undervisning skall bedri
vas. Han tillbringade fritiden hos Philmnämnden
(den som gör det har ingen övrig fritid) där han
som sagt introducerade T&J. Fortfarande får han
inbjudningar ti11 Philmnämndskalas vilket han
tacksamt hörsammar.

Avslutningsordet går till nuvarande E-tekno
loger; Se till att ta examen, även om du får flotta
erbjudanden före examen. Konjunkturer går upp
och ner. Det är alldeles för l ätt att strunta i de
där sista kurserna till den forme11a examen.
Med förvissningen om att KTH:s (och andra
högskolors och universitets) öde vilar i trygga
och sympatiska händer tackar jag för en timmes
samtal som gick alldeles för fort.

Anders Jansson

Möt Sect-ionen "Z" och " Kåre"
F ör fyrtiosex år sedan började Lars H Zetterberg
på Konglig Elektrosektionen. Denne E-44
tog examen 1949 men återvände till Teknis,efter
några år i näringslivet. Under den tiden har
han bl.a. hunnit med att vara professor på TTT
instutionen (TeleTransmissionsTeori) i 25 år. Han
har sitt rum på Lindstedtsvägen 3, två trappor
upp. På dörren är det skyltat:
"TTT's PENSIONÄRSHEM", ty så är fallet.
Ett par dörrar bort sitter Lektor Kåre Moss
berg, E-51.
Herrarna är även kända som sekt-ionen "Z"
respektive "Kåre". lon-sekten är en sammanslut
ning för särdeles välmeriterade E-teknologer som
i minst 100 månvarv förtjänstfullt bidragit till
sektionslivets berikande.
Sammanför man de båda kommer många min
nen från livet på Elektro fram.
När Lars gick de första åren på Teknis höll
man till uppe på Drottninggatan, i de lokalerna

där UHÄ ligger idag. Föreläsningarna där gavs
oftast tillsammans med F, M, S och V i stora
salar. Nå gra lektorer fanns inte utan det var
professorerna själva som föreläste. Professor Lil
jeström använde sej av en slags overheadappa
rat, förmodligen en av de första. Han hade kon
struerat den själv där han skrev med bläck di
rekt på glasskivor. Denne man föreläste i beskri
vande geometri även kallat "besque", så han gick
naturligtvis under namnet Liljebesque.
Vid hörnet Drottninggatan och Rådmansgatan
låg matsalen Gamble, därav namnet Nymble salar
i Kårhuset. Några trappor upp i Gamble bodde
simmarlegenden Arne Borg som dök upp (ned)
på en Luciagasque och glatt berättade om bl.a.
världsrekordet i Bologna.
Eftersom de var omkring 60 personer per
årskurs, varav en tjej, blev nOllningen lite per
sonligare men de råkade ju naturligtvis ut för di-
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verse påhitt. Gå på led med ena foten plaskande
i en damm, rodd på Brunnsviken mm. På nOlle
gasquen visade professor Tobban (sect-ion) matem
atiskt att 0=1 och därmed fick detta gälla även i
verkligheten.
På frågan om vad ölen kostade minns de
helt plötsligt ingenting, framförallt inte Kåre som
berättar att han var och fortfarande är nykterist.
På övningarna hände det titt som tätt att
någon elev fick gå fram till tavlan och räkna. Kåre
tyckte detta var något besvärligt.
- Satte man sej långt bak i salen och försökte
gömma sej såg ju assistenten det på en gång. Om
man istället satt långt fram kunde det ju tas som
man var intresserad och kunnig. I mitten av salen
var det alltså mycket trångt.
Studierna var mer praktiskt inriktade med
flera konstruktionsuppgifter och projektarbeten.
- Vi hade yrkeskunskap direkt när vi gick ut,
till skillnad mot vad man har med dagens teo
retiskt upplagda utbildningar.

Instutionerna, som var mycket små, innehöll
en professor, ett par assistenter och en vakt
mästare. Samt alla instutioners nödvändighet:
en mekanisk verkstad. Kåre kommer ihåg spol
maskinen som fanns då, en vidunderlig apparat
som man lindade elektriska spolar på och sedan
doppade ner i en vaxgryta.
Lars gick också på en svetskurs.
- Jag minns en grupp där som tog sej en
övningsuppgift utöver det vanliga. En natt för
svann de iväg med utrustningen ned till Val
hallavägen och svetsade helt enkelt fast 5:ans
spårvagn!
På en del tentor händer det att det står
"Hjälpmedel: Fickräknare". Det stod det aldrig
på herrar sect-ionens tid. Däremot på tentan i
numerisk analys fick de låna "hjälpmedel" i form
av räknesnurror. Det enda stället man kan få se
en sådan manick idag är på Tekniska museet.
Det var vanligt att teknologerna gick omkring
i skjorta och slips.
- Jag hade det nog lite knackigt för jag kan
bara minnas att jag hade en enda slips under hela
teknistiden, säger Lars.
Han hade en grön kårjacka också. Det hade
inte Kåre. Några studiemedel fanns inte att
ti1lgå utan "friska föräldrar" var lösningen. Jo
förresten, de som var mindre bemedlade kunde
få viss hjälp med hyra och mat.
Att gå och � film på kåren var ett populärt
nöje redan då. De visade filmer med namn som
"Hjulet på mordtomten" fast tvärtom.
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Kåren förmedlade även praktiktjänster utom
lands.
- 1948 var det en speciell upplevelse att få
göra sin praktik i ett sönderbombat London, säger
Lars.
Studieresorna finansierades då som nu med
sponsring. Lars berättar att man fick fem företag
var som man skulle pressa några hundra kronor
av.
- Det var ju mycket pengar på den tiden och
ett av företagen som jag besökte gick det inte
speciellt bra för, det var nästan så att jag kände
mej tvungen att skänka en hundring istället.
Hursomhelst fick de ihop pengar till en studieresa
med buss genom Europa, ner till bla Italien.
Lars tog examen 1949 och den årskursen
h åller ihop och träffas fortfarande varje år då
klubbmästaren kallar. Vart femte år fick deras
respektive också vara med men numera får de det
varje år.
B åda två har haft den mytomspunne professor
Hallen. Lars spär på den myten med att säga:
- Han blev med tiden som sina antenner:
tjockare och tjockare.
Kåre minns att Hallen for iväg till USA ett tag
och kom hem med en fru.
Lars fick sin professur 1964 och därmed en
egen institution. Han införde något som vi tar för
självklart idag, nämligen att laborationerna ligger
före tentan. Tidigare så gjordes labama året efter
själva kursen med stora labrapporter att skriva.

Trots att professor Zetterberg nyss gått i pen
sion ger han inte upp KTH så lätt. Han blir
nämligen kvar ett tag till som handledare åt ett
antal doktorander. Men eftersom han har ett
fritidshus strax utanför Ludvika kommer han att
tillbringa mycket tid i det vackra Dalarna.
Just när jag börjar inse hur mycket de här
b åda varit med om ringer telefonen. Det är Lars
fru som påminner om deras Friskis och Svettis
som börjar snart. Därmed är vårt samtal slut och
jag gör mej till tolk för mej och alla läsare och
tackar Lars och Kåre för att vi fått höra en del av
deras Elektrohistoria.

Lascha
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område var frekvenstransformationer som han
använde för att dimensionera filter. En mycket
vänlig man dessutom. Han ordnade så att jag fick
en utbildningstjänst i matematikmaskinnämnden
som Conny Palm startat och som Erik Stemme
ledde.
Lars Arosenius började på elektrosektionen
1948, efter studentexamen på reallinjen i
Vi byggde BESK, en
Umeå. Det var 60 stycken som började samtidigt. rörmaskin som faktiskt en
- Jämfört med idag är det lite men vi tyckte
kort tid var världens snab
det var en stor grupp. En· enda ·av de som togs in
baste dator, eller matem
var flicka. Hon hette Ingrid Lindberg. Det var en
atikmaskin som man sade
fantastisk kvinna men hon hade nog en jobbig tid
då.
på teknis.
In- och utmatning
- Hur bodde du?
skedde via stansade pap
- Jag hade en väldig tur när jag kom till Stock- persremsor som man lästes
holm, fick tag på en etta. Annars bodde ju de av på elektrostatisk väg.
flesta av mina kamrater inackorderade. Bland an Minnet var uppbyggt av
nat därför var kåren så viktig som samlingsplats. katodstrålerör. BESK hade
Själv var jag med i KTH:s skytteförening Skarp 40 rör, ett för varje bit i
och spelade mycket biljard. Efter första året hade
ordet. Man skrev i min
jag en hel hög med extentor, men det klarade net genom att låta elek
sig. Sedan var jag ju med i Teknologkören. Jag tronstrålen rita upp punk
började hösten 1948 och ganska snart gjorde vi ter eller ringar för ettor
en resa till Finland. Det var inte så vanligt då och nollor så man kunde
att man åkte utomlands, så det var spännande bokstavligen se minnet.
på många sätt. Tågresan gick genom den s k Det fick plats 500 sym
Porkkalatunneln. Porkkala var ett område som boler på varje skärm alltså
ryssarna ockuperat efter kriget. När tåg åkte var minnet begränsat till
genom området sattes skivor för alla fönster och 500 ord.
det stod vakter vid utgångarna. Vi besökte Imatra
- Du var alltså en av Sveriges första program
som var en kraftstation vid gränsen till Sovjet och merare. Det måste ha varit svårt att förklara för
sjöng på ett pappersbruk i trakten.
folk vad du egentligen höll på med.
Sjungningen avslutades med en gask. Dagen
- Ja, naturligtvis. Men det fanns samtidigt
efter sjöng vi i Helsingfors. Om den konserten ett stort intresse hos allmänheten för den nya
skrev Helsingfors Dagblad:'De svenska körerna tekniken. Det var teknikoptimismens guldålder
har hittills varit kända för sina ljusa och klara och ingenjörerna hade en stark ställning. En
röster. Gårdagens konsert bjöd på något helt fråga som debatterades livligt var om man skulle
nytt.' På Åbo Akademi träffade vi en kör som satsa på generella datorer, dvs sådana som kan
hette Brahe djäknar. De kom och besökte oss på programmeras för alla typer av problem eller spe
KTH sedan. Den gasken avslutades med båda cialmaskiner som löste speciella typer av prob
körerna i en etta. Vi sjöng hela natten och på lem. Många förespråkade det senare. Conny
morgonen åkte ner till Hötorgshallen och köpte Palm byggde till exempel en apparat för trafik
blommor. Sedan gick vi runt i huset och bad om teoretiska beräkningar. Den hade en slumptals
ursäkt för att vi hade stört. En äldre dam sade:' generator som bestod av snurrande cylindrar med
Ja visst var det mycket störande. Men det var ju slumpmässigt utplacerade hål och ett antal kon
så vackert'.
taktorer. Maskiner som löste diffekvationer var
Lars var engagerad på sektionen också, klubb vanliga.
mästare ett år. Han tror att han kan ha nollat min
Idag vet vi att de generella maskinerna vann.
far, men det visar sig vid en närmare kontroll vara
- Kort om din tid sedan du lämnade teknis.
- Jag var som sagt assistent och undervisade
fel.
i autoteleteknik på KTH. Sedan jobbade jag på
- Nollningen hade sina standardiserade
övningar, nollegasken är ett exempel. Nästan Gylling & co som teknisk chef, och studerade
alla propheterna på elektro var där och Conny också ett år på MIT.År 1966 hamnade jag på IBM
Palm läste dikten om Duncan & Skincan.Han och där har jag blivit kvar. Jag har också varit en
beväpnade sig med ett ordentligt glas cognac som gagerad i SER (Sveriges Elektroingenjörers Riks
han tömde under det att han deklamerade den förbund). SER var tidigare en avdelning av
långa dikten som handlar om hur greve Archibald teknologföreningen, men i samband med att tek
gör upp med Duncan och Skincan som åtrår hans nologföreningen förbyggde sig tog cf (civilingen
fru. När han kom till partiet där greve Archibald jörsförbundet) över många av dess funktioner. De
sticker ihjäl de bägge illustrerade han det genom tidigare avdelningarna lösgjordes från huvudföre
att hugga i ett papper med reservoarpenna så ningen och nu finns inte längre något icke-fackligt
bläcket sprutade över festdeltagarna.
förbund som organiserar samtliga teknologer. Det
- Vad hände efter grundutbildningen?
tycker jag är mycket synd. Det finns en värdege
- Jag blev klar i september 1952. Jag hade menskap mellan teknologer vid sidan om den rent
exjobbat på FOA inom taltransmission och där yrkesmässiga som man bör värna om.
fick jag sedan göra min militärtjänst på ett mycket
- Det är något visst med en teknolog?
trevligt sätt, nämligen som forskningstekniker. - Ja, absolut.
Efter lumpen blev jag assistent hos professor Tor
ben Laurent, en mycket duktig man. Hans stora
Rambo

Lars Arosenius
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E lektrosektionens H istoria

enom idogt letande i diverse källmaterial
har jag kommit fram till följande något
skissartade historik över elektrosektionen och
eiiiissi_q@O. Vissa viktiga årtal har möjligen försvun
nit (Carl Nissers inskrivningsår är ej ett av dem)
men annars hoppas jag det viktigaste finns med.

1 9 1 0 Den 10 november (torsdag) kl 19:15 hålls

1 982 Emissionen byter Logotype till den med
alla strålarna ut från en punkt.
mittuppslaget)

(Se

1 983 Elektrosektionen i Västerås startas, med
30 elever per årskurs de första två åren.

1 983 Datatekniklinjen bildas med hjälp från
Elektro och Fysik.

sammanträdet där sektionen för Elektro
teknik bildas.

1 985 eifässi�@Obyter Logo och börjar göras i A4-

1 922 Det blir tillåtet för kvinnor att avlägga

1 986 From Nr 1 är eiiiissi_q@Otryck på tjockt pap

1 9 1 3 Utbildningen förlängs till 4 år.

examen vid Tekniska Högskolan.

1 924 Greta Woxen, född Westberg, blir den
första kvinnliga teknologen på Elektro.

1 927 Elektrosektionen inviger sin fana den 19

september (i samband med Tekniska Hög
skolans lOOårs jubileum). *1

1 939 Uppdelningen i svagströms- och stark
strömsinriktningen införs.

1 940 Ion-secten instiftas av Conny Palm. *2

1 946 Erik G. Hallen blir professor vid institu
tionen för Teoretisk Elektroteknik.

1 956 Den ärorika revolutionen. Kårhuset ock

uperas, elektronerna byter färg från gul
till vit samt ny tideräkning införs. Revo
lutionsorkestern utgör sedan grunden till
Promenadorquestern.

1 962 Kongl. 1 Skalärmusikkåren, eller SMusK
bildas.

1 964 SMusK börjar använda noter och arrangemang vid spelningarna.

1 965 Hallen går i pension.

1 966 Baletten Skaletten startas.

1 966 Föregångaren till Emissionen, sektionstid
ningen E-Ledaren, ser dagens ljus för
första gången denna höst.

1 969 Inflyttning i sektions]okalen Tolvan. På

den tiden var lokalen mindre än nu, bla
tillkom Vext-rummet 1984.

1 970 E-Ledaren byter namn till Emissionen.

1 978 nOllemottagningen ändras. Från och med

nu börjar Det Konglig Skaenderi sammar
beta med fadderiet, och Överskaendaren
väljs på sektionsmötet.

1 979 Revidering av utbildningen och införandet
av uppdelningen på sex inriktningar, som
vi fortfarande har idag.

1 982 Valhall bildas (under en fest). Häfvappa
raten byggs.

format.

per, med falsad rygg.

1 986 Utbildningen görs om från 160 till 180
poäng, dvs 4.5 år.

1 990 Jättejubileumsfest, 80 år för Elektro och
25 år för Emissionen.

Fotnötter:

Jag kunde inte låta bli att göra följande utvik
ningar i den punktvisa sammanställningen.

* 1 Fanans emblem är det vinnande förs]aget bland
233 inlämnade. Fanan används idag endast
vid högtidligare arrangemang som tex Nobel
festligheterna och fanborgen på Valborg. Em
blemet finns dock på skylten vid kårpuben, och
i jubileumsmärket.
*2 Conny Palm var en mycket begåvad statistiker,
och även aktiv teknolog. Att skriva tentor
tillhörde dock inte hans favoritsysselsättning.
Han skrev på sin doktorsavhandling innan
han var färdig civilingenjör. LM Ericsson
betalade hans lön och Televerket lånade ut en
hel telefonstation för statistiska experiment.
För att få honom att bli klar med tenterandet,
ålades han att avlägga en deltentamen varje
månad för att få ut lönen. Avled 1951.

Källförteckning:

Följande tillförlitliga verk är använda för att få
fram denna historik, förutom de sista två som jag
tagit med för de som är intresserade att läsa mera
om Elektrohistoria.
1. Jubileumsskriften från 75års jubileet, utgiven
1985 med Anders Österberg som ansvarig utgi
vare.

2. Emissionens jubileumsnummer 6-83, utgivet i
samband med 17års jubileet. Årgång 18 av
denna populära tidning, svår att få tag på.

3. Elektrotekniskt utbildning under 100 år. Ex
amensarbete av Elisabeth Ferm, utgiven 1989
av avdelningen för Teknik- och vetenskapshis
toria, KTH.
4. Jubileumsskrift utgiven med anledning av
Svenska Elektroingenjörers Riksförbunds
lOOårs jubileum 1988, med titeln SER 100 År.

Bellman
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Asea Brown Boven, - teknik över alla gränser

Jens PeterZinck, elektroteknikerfrån Danmarks Tekniska Högskola i Lyngby, och Lars Gertmar, dr
och docent från Chalmers Elektroteknik. De arbetarpå FoU-enheten i Västerås i samspel med ABBs
bolag worldwide.
"Utmaningen med elbilar är att hantera energin
på bästa sätt.
Tekniken går över många gränser. Regler- och
drivsystemen är grovt sett samma såväl i elbilar
som i spårvagnar och truckar - ja t o m i tåg och
stora pappersmaskiner!
Det vi arbetar med på ABB Corporate Research
är nya, kompakta drivsystem med elmotorer för
höga varvtal - upp till 10.000 varv/min. Vår
utveckling baseras på nya halvledare, toppmo
dern mät- och beräkningsteknik samt nya materi
al. Elbilen med sina 5-6.000 varv/min är som
synes bara en applikation bland många.
När det gäller elbilar så är energitäta batterier
det största tekniska hindret att ta sig över. Inom
ABB kan vi göra högenergibatterier. Forsknings
enheten i Heidelberg har tagit fram ett natrium
svavel-batteri. Det är betydligt energitätare än
tidigare blybaserade batterier.
Detta energitäta batteri sitter i demonstra
tionsbilen på bilden. Bilen drivs av en tyristor
styrd likströmsmotor på 22 kW. Toppfarten är ca
110 km/h. I stadstrafik rullar bilen 10-12 mil på en
laddning. Batteriet fulladdas över natten via ett
vanligt 220-voltsuttag."

Den
miljövänliga
elbilen
ABB·koncernen erbjuder spännande arbets·
uppgifter inom fler teknikområden än du
anar. Härfinns bredden - bärfinns djupet.
Det givna valetför unga, driftiga ingenjörer!

jl 11 11
,.,1,11
ASEA BROWN BOVERI
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Ericsson satsar på specialister
E
Experten
L

ricsson är ett av världens ledande företag
inom telekommunikation. Totalt har företaget
c.a. 70 000 anställda spridda i 80 länder över
hela världen. För att man skall kunna behålla
sin konkurrenskraft är det viktigt att satsa på
teknik, forskning och utveckling och till detta
krävs kvalificerade människor med gedigna kun
skaper. Dessutom måste de som arbetar inom
företaget trivas med sina arbetsuppgifter. Därför
satsar Ericsson alltmer på två möjliga karriär
vägar för de anställda: den administrativa chef
skarriären och den tekniska specialistkarriären.
Traditionellt har en duktig tekniker belönats
genom en befordran till en chefspost. För tek
nikern har detta varit den enda vägen till högre
lön och status inom företaget, därför har det hela
ibland fått till följd att duktiga tekniker blivit
dåliga chefer i stället. Orsakerna kan vara flera,
men alla passar inte som chef eller trivs med
jobbet.
Genom att ha två möjliga utvecklingsvägar
öppnar man möjligheten för tekniker att bli antin
gen specialister eller chefer. Allt efter läggning
och vad man tycker är kul. Dessutom blir chefs
skapet tydligare då specialistkunskaperna ligger
hos specialisterna och inte längre hos cheferna,
som i stället kan ägna mer tid åt själva ledar
skapet. I stort betyder det hela att man inte
längre "blir av" med en massa kompetens, utan
stärker den i stället.
Det finns tre nivåer av
�
specialister: specialist, avdelningsspecialist och expert.
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absoluta, utan det ar 1 första
h an d kunskaperna som
räknas.
En specialist har till uppgift att sprida kompetens
bland sina medarbetare samtidigt som han/hon utvecklar
sig själv och sina kunskaper
-Vad ska vi göra med Tage,
inom "sitt" område. Som spechef eller expert ?
cialist har man alltså även
en pedagogisk uppgift, utöver
kunskapsinhämtandet.
Utnämningen av specialister är ett strate
giskt beslut som fattas på hög nivå. Först identi
fierar man ett område där kompetensen behöver
utökas och därefter börjar sökandet efter lämpliga
personer. Hittar man inte kompetensen inom
företaget får man leta utanför.
Införandet av specialister har kommit längst
inom Ericsson Telecom, men faller det hela väl
ut (hittilJs är alla inblandade mycket positiva)
kommer andra dotterbolag att följa efter.
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ars Thylen gick ut Elektro 1972 (tele inrikt
ningen) och började då på Svenska Radio AB
(SRA), som senare blev Ericsson Radio Systems,
samtidigt som han 1976 blev doktorand på Fysik
Il, KTH. Under tiden på SRA sysslade han bLa.
med digital bildbehandling och diffraktionsoptik
till jaktviggen.
- Det var den första kontakten jag hade med
optiken, kan man säga.

Optik är just vad Lars Thylen sysslat med
sedan sin doktorsexamen 1982. Han doktorerade
på ämnet integrerad fotonik, som närmast kan
beskrivas som optikens IC.Samma år började han
på Ericsson Telecom.
- Jag fick bygga upp ett lab och fortsätta forska
om integrerad fotonik och framförallt dess tillämp
ningar i system.
- Idag är vi åtta personer på labbet. Arbetet
är självständigt och långsiktigt. Internationellt
sett har vi nog "State of the art" vad beträffar
systemtillämpningar.
- En typisk tillämpning är fotonic switching,
som kan jämföras med elektronisk switching.
Lars Thylen har nog kommit så långt man
kan komma i en specialistkarriär. Han är expert
och dessutom adjungerad proffosor på Institutio
nen för Mikrovågsteknik med Fiberoptik på KTH.
Själv var han egentligen "specialist" långt innan
begreppet introducerades på Ericsson och om da
gens stora satsning på detta alternativ säger han:
- Det är ett mycket lovvärt försök. Man slipper
ju administration och annat och kan ägna mer tid
åt själva forskningen.
På KTH är arbetet också inriktat på forskn
ing, men här i ännu högre grad. Dessutom blir det
en del handledning av doktorander. Om det kom
binerade arbetet på Ericsson och KTH berättar
han:
- Jag ser ingen motsättning i det, tvärt om.
Sådant här borde vi ha mer av i framtiden. Det
behövs ett större utbyte mellan universitetsfolk
och industrifolk, men industrin 'får inte gå in och
styra kortsigtigt.
Lars Thylen tycker att det bästa med Ericsson
just nu är att man fokuserar satsningen på forsk
ning och utveckling, vilken han anser nödvändig.
Dessutom är det öppet och trevligt, informellt och
kort väg till cheferna.
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Ingenjören

redrika Szemere jobbar på Ericsson Mobile
Communications AB. Ett företag där Ericsson
i samarbete med amerikanska General Electric
tillverkar landmobila radiosystem för privat bruk,
sådana som t.ex. polisen, taxi och åkerier har.
1989 fick Fredrika Szemere. sin examen från
Elektro (telekomm-inriktningen). Då jobbade hon
redan sedan ett halvår på Ericsson Mobile. På
KTH var hon inblandad i mycket, b.l.a. förfad
deriet, PRo gramrådet och Kårspexet. Att det
sedan blev just Ericsson kan bero på att hon innan
Teknis jobbade på Ericsson Telecom ett tag.
- Redan första dagen jag började var mitt rum
fixat, med skrivbord och allt klart. Det gav ett
gott f<irstaintryck och man kände sig välkommen.
- Jag fick ingå i en konstruktionsgrupp direkt
och några kurser fick jag gå, men jag var aldrig
med i något speciellt utbildningsprogram.
Idag jobbar hon med systemprovning och är
projektledare. Tidigare kallades det gruppchef.
Arbetet är praktiskt, med både hårdvara och
mjukvara. Det är bra, tycker hon, eftersom det
är alldeles för teoretiskt på KTH.
- Vi jobbar med relativt små system, så man får
en bra överblick över vad man håller på med till
skillnad från ett jättesystem som AXE.
En gång om året har Fredrika ett planer
ingssamtal med sin närmaste chef. Där talar man
om hur det fungerat det senaste året och hur man
vill utvecklas i framtiden. Man kan t.ex. planera
in nya kurser som man vill gå eller kanske ändra
sina arbetsuppgifter.
- Vad man får göra beror mycket på ens egen
initiativförmåga. Vill man hänga med på kurser
så brukar det inte vara något snålande med det.

I framtiden kan Fredrika Szemere tänka sig
att jobba med marknadsföring, kunder eller kan
ske utbildning, men först vill hon skaffa sig nå gra
års erfarenhet och självförtroende.
På Ericsson Mobile Communications har man
inte infört den alternativa specialistutvecklingen,
men Fredrika säger:
- Jag skulle aldrig satsa på en expertkarriär.
Jag är nog en bättre administratör än tekniker.
Det nya samarbetet med General Electric,
som äger 40% av företaget, beskriver Fredrika
som "en kick". Inför framtiden hoppas man på
mycket och Fredrika Szemere har i alla fall inga
planer på att sluta på Ericsson Mobile Communi
cations de närmaste åren.

Höjdaren

B

jörn Svedberg började på Erics
son redan innan han var klar
på Elektro. Examen blev dock
slutgiltig 1962 och sedan dess har
han kommit långt. Från att ha
varit ordförande på E-sektionen är
han nu ordförande för Ericsson
koncernens styrelse.
Till en början hade Björn Sved
berg tänkt jobba fyra år som tek
niker för att verkligen sätta sig
in i det tekniska och sedan bli
marknadsförare och resa runt i
världen. Om sin start på Ericsson
berättar han:
- Jag blev kollosalt väl om
händertagen. Jag arbetade i en
liten fin miljö på en utvecklingsavdelning här. Mycket, mycket bra. L
De planerade fyra åren som tekniker blev fem
ton i stället, något som han inte ångrar. Därefter
följde arbete bl.a. med telefonistandard, med
system med elektromekaniska koordinatväljare,
som teknisk chef för telefonstationssidan och så
småningom som teknisk direktör för koncernen.
- Det var jag i elva månader innan de fann
mig helt olämplig för den posten, så blev jag
verkställande direktör i stället 1977.
I februari i år blev Björn Svedberg styrelse
ordförande. Det kan ju låta som en reträttpost,
men det är det knappast. Förutom att han leder
styrelsens arbete har han ständig kontakt med
verkställande direktören.
- Jag arbetar egentligen åt den verkställande
direktören och hjälper honom med en hel del med
externa kontakter.
- Vad som är viktigt att komma ihåg är att jag
totalt avstår från att lägga mig i den inre skötseln.
Det bästa med Ericsson idag är, menar Björn
Svedberg, att man satsar så mycket på utveckling
och för en ung ingenjör finns det nästan ingen
gräns för antalet intressanta uppgifter. Vidare vill
han trycka på de internationella möjligheterna
med resor och annat.
- Sedan är jag medveten om att det här är ett
stort företag och en del som kommer in i början
har svårt att se helheten. Det är något som vi
måste bli bättre på.
Björn Svedberg har fortfarande kontakt med
högskoleväsendet, bl.a. genom att han sitter i
UHÄ's styrelse.
- Jag skulle vilja ha en starkare koppling mel
lan högskolorna och industrin där industrirepre
sentanter på ett mera kraftfullt sätt kunde ingå i
högskolestyrelser och vara med om att lägga upp
utbildningslinjer och annat.
T.ex. lär det inte finnas en enda industrirep
resentant (från något företag) i KTH's styrelse.
Som slutord tilJ teknologer och unga civilin
genjörer säger Björn Svedberg:
- Man måste tänka efter vem man är och vad
man vill göra. Det viktigaste är att man väljer att
göra saker som man tycker är roliga.

'::::�Il.....-.:.;.:�
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Televerket
fiberkabel som idag är dyrare (observera idag).
Det finns i nuläget ingen ekonomisk täckning för
att installera fiberkablar ända in i hemmen, efter
som mottagar- och sändarlasrar är dyra. Betänk
dock att en laser i en CD-spelare kostar c:a 50 kr,
priset sjunker då tillverkningsseriema ökar.
Fiberkablarna är dock oslagbara på stamled
ningerna. Tele- och dataöverföring går idag hu
vudsakligen på fiber mellan de större städerna.

Forskning kring fiberoptik

M

ed nya tider, kommer också nya sätt att
kommunicera. Eller trodde ni som jag
att tekniken nått sin fulländning i och med att
knapptelefonen kom. Nej, så verkar det inte när
jag, över en kopp kaffe, talar med Leif Östlund
och Jonny Roos i fikarummet på en av televerkets
forskningsavdelningar i Älvsjö.
Evolutionen kommer att medföra att slad
dtelefonerna utrotas till fördel för mobiltelefon
erna. Yuppienallarna kommer att sjunka i pris
och status, och får väl kallas Svenssonteddies
eller något liknande om några år. Det mobil
telefonsystem som är i bruk idag klarar, om det
fortsätter att byggas ut, att ta hand om mer än
8 miljoner mobiltelefoner (förutsatt att inte alla
ringer samtidigt förstås). Det enda som behövs är
fler sändar/mottag arstationer. Troligtvis kommer
dessa i städerna att ha en räckvidd på c:a 120 me
ter och stå med en 200 meters mellanrum. Dessa
kalkyler bygger förstås på att alla s å småningom
kommer att ha sladdlösa telefoner.

Fiberoptikens intåg

Men varför forskar man överhuvud taget om
fiberoptik när ändå framtidens melodi är att byta
till mobiltelenät? Svaret är snabb datorkommu
nikation. Ironiskt nog kommer troligtvis dessu
tom TV, som idag huvudsakligen sänds via etern,
att läggas över helt på kabel. När teleledningar
nas kapacitet ökas och fiberkablarna dras ända
in i hemmen, kommer även TV-programmen att
kunna sändas den vägen. Tänk själv vilka möjlig
heter när var och en får möjlighet att, via sin ter
minal i hemmet, beställa sina egna TV program
via teleledningen, när man själv har tid att se
dem.
Jaja, det finns många visioner och de ligger
kanske inte så långt fram i tiden som man kan tro.
,· Å andra sidan har televerket blivit mer och mer
arknadsinriktat, vilket självklart också medför
att beslutsfattarna vill se en vinst i alla nya in
vesteringar. Det är oekonomiskt att slita upp en
kabel som fungerar för att ersätta den med en
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Leif Östlund, som är teknologie doktor och forskar
kring optisk kommunikation, visade oss omkring
i televerkets laboratorium. Forskningen här in
riktas helt p å själva råöverföringen, hur man
får över så många bitar per sekund som möjligt.
Hur man sedan digitalt kodar informationen för
att exempelvis tiotusentals telefonsamtal skall
kunna sändas på samma lina samtidigt är ett
tämligen trivialt problem som redan är löst och
inte försvåras nämvärt då hastigheterna ökar.
Idag sker överföringen enligt ASK (amplitude
shiit key), dvs sändarlaserns ljusstyrka har två
nivåer, en för etta och en för nolla. Normal
sändningshastighet idag, enligt denna princip är
140 Mbit/s, detta används exempelvis på linan till
Gotland.
Detta är egentligen ett fasansfullt slöseri.
Med hjälp av dagens lasrar är det redan möjligt
att sända 4 Tbit/s (4.000.000.000.000 bits/s). Med
dessa hastigheter s å representeras varje bit av
något tiotal fotoner.
Hur kan nu detta vara möjligt? Jo, man gör
precis som dagens radiosändare, sänder med olika
"frekvenser". ASK är ute, nu gäller FSK (fre
quency shif't key) och kanske framför allt PSK
(phase shift key). Fasändringar kan tex detek
teras med en lokal laser med bestämd frekvens.
Den förstärker respektive försvagar den inkom
mande signalen.
- Egentligen är det inte alls så här enkelt, men
om jag skulle gå in djupare på det jag fick lära
mig, skulle oinsatta inte förstå ett dyft. Å andra
sidan skulle de som förstår vad jag pratar om, inse
att jag egentligen inte alls förstår vad jag pratar

Leif Östlund visar labbordet där man forskar
kring optiska forstärkare. Signalen f6rstärks med
en laser, utan elektronik.

emissiM JUBEL NR
Understrykas bör att detta som beskrivs här
inte alls är någon sciens fiction, utan faktiskt
finns uppkopplat, fullt användbart, i laboratoriet.
Eftersom forskningen ligger långt framme inter
nationellt har försöksutrustningen visats upp på
internationella mässor.

Fantastisk prestanda

I fiberoptikens barndom i slutet av 60-talet, var
dämpningen i kabeln c:a 1000 dB/km. Idag är det
frågan om dämpningar på 0,18 dB/km.
Hur gör man nu om man vill förstärka sig
nalen? Dels är det möjligt, men dyrt, att kon
struera en repeterare som "avkodar'' signalen till
elektrika pulser, för att sedan sända iväg den
igen. Annars är det också möjligt att förstärka
signalen genom att låta signalen "inteferera" med
en laser med konstant frekvens. Denna typ av
förstärkare sitter normalt direkt efter sändaren
eller före mottagaren. Det är just detta område
som Lena Helges exjobb omfattar.

Lasrarna ser inte precis ut som i Star-Wars. Sän
darlasern på bilden sitter snett ovanfår pekfinger
nageln och är cirka lxl millimeter stor.
Det finns en del andra roliga finesser som
går att utnyttja när man sänder med fiberoptik.
Säg som exempel att en fiberkabel från Stoc �hol�
skall gå till Göteborg och där grena upp s1g tlll
Malmö. Med traditionell elteknik måste man
ha en apparat i Göteborg som tyder den digitala
bitströmmen och sänder viss information vidare.
Med fiberoptik är det möjligt att med optik, typ
prisma, dela upp informationen helt utan logik.
Visst kliar det i fingrarna att få komma ut
från plugget och köra fingrarna i såna här prylar.
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Lena Helge
M en se, innanför en dörr fann
vi ett glatt och bekant an
sikte. Lena Helge, E-86:a. Jag
hade först lite svårt att placera
henne, var hon månne med i balet
ten skaletten, eller? Nej, hon satt i
linjenämnden, så var det ja. Lena
går nu i 4.5:an och gör sitt ex-jobb
hos televerket.
Mina första frågor rörde sig
om hur hon tyckte elektros utbild
ning var anpassad i förhållande till
de krav som ställdes inom telever
ket, ett lämpligt samtalsämne med
tanke på Lenas tidigare engage
mang.
När man kommer som ny till
en arbetsplats där det bedrivs for
skning, som här, så är det vikti
gaste inte några detaljkunskaper i
de traditionella ämnena. Man bör istället vara
utåtriktad och ha lätt att lära och tillgodogöra sig
information. Det man däremot saknar är vana
att skriva rapporter och redogörelser. Detta borde
oftare ingå i kurser, laborationer mm, menar
Lena. Något som man inte heller får chans att
träna på teknis, är göra muntliga framställningar,
hålla föredrag eller helt enkelt att tala inför
mycket folk.
- Skulle du vilja fortsätta arbeta här efter det
att du fått ut din examen?
- Jag trivs väldigt bra här, men det är kanske
lite för tekniskt inriktat.
Lena förklarade att eftersom det bedrivs forskn
ing på hög nivå blir det mycket pill i labbet
beräkningar och tekniska redogörelser. Hon skulle
hellre vilja ha en lite mer övergripande roll än att
bli "superspecialist".
Vi diskuterade också skillnaderna mellan att
arbeta på ett mindre företag där man var lite
mer "herre/dam på täppan", kanske som ensam
civilare. Så är det definitivt inte här, berättar
Lena, där i princip alla är minst civilingenjörer.
Lena ansåg att det enbart var positivt att många
var kunniga. Jag förklarade att jag nog själv
tyckte att det skulle vara roligare att vara en
sam specialist och mer känna att man behövdes.
Lena menade däremot att man aldrig blir helt
oumbärlig även om man vill känna sig som sådan,
och att det enbart är en fördel att man har många
att fråga om man kör fast.
- Vilket är roligast, att jobba på televerket eller
gå på teknis?
- Det är svårt, jag trivs här, men visst är de �
·.
kul på teknis också.
�

Per Hallkvist
Foto: Per Wingårdh
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Stockholm Energi

edan årskiftet 1989/90 är Stockholm Energi till ett friskare, mer konkurrensmedvetet företag.
ett aktiebolag som innefattar hela energiked Aktiebolaget består i huvudsak av följande avdel
jan, från produktionen, via distributionen till ningar:
användarna. Man håller på att svänga om or • Produktion
ganisation och mentalitet från det lite komunala
• Fjärrvärme Distribution
• Marknadsavdelningen

Ombyte
Karin Ahlström började på
elektro 85. Hon har några
poäng kvar, men började
sent i våras som försäljare
av energitjänster i Stockholm
innerstad , ett arbete som på
sätt och vis är rätt fjärran från
hennes utbildning på teknis.
Försäljarna sköter en stor
del av kundkontakterna, sär
skilt i början av projekt. Man
bedömmer kundernas be
hov, projekterar, bedöm mer
kostnader etc. Arbetet in
nefattar alltså en relativt stor
rådgivningsdel, att hjälpa
kunden att hitta rätt metod.
Vad gäller nyttan av
elektroutbildningen för Karin, så tycker hon att den mest gett en
solid grund att stå på, hon vet vad hon talar om och kan sätta
folk som tvivlar på hennes kunskap på plats. Det har hänt att
uppringande privatfolk har trott att de talat med sekreteraren
och bett att få tala med ingenjörn.
Att Karin valde ett sådant här arbete berodde mycket på
att hon ville ha ombyte från Teknis och samtidigt något utåtriktat
med många kontakter. Hon träffar på de flesta kategorierna
inom företaget och dessutom en bred flora av kunder.
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• Eldistribution

Behovet av kompetens

Vi talade lite om Civi1ingenjörens möjligheter
inom Stockholm Energi med Ingvar Johansson,
chef för Avd. Eldistribution. Där finns det idag
en rad olika områden som behöver folk.
En ytterlighet är utvecklingsavdelningen, här
arbetar många av nivå civ.ing. eller högre. Ak
tuella exempel på projekt är b ättre avskärming av
magnetiska fält från elanläggningar och en under
jordisk högspänningskabel för 220 kV som utveck
las i samarbete med ABB. Den skall sluta en ring
kring Stockholms innerstad och därmed förstärka
nätet betydligt,
Den andra änden är ute i distrikten, drif
tansvariga som ser till att anläggningarna går
bra, förnyas och underhålls, chefer, ekonomiska
och tekniska planerare. Ofta får dessa enheter
vittgående friheter att söka egna lösningar, bara
de klarar de uppsatta målen.
Mitt emellan finns då centrala enheter · för
övervakning, kontroll, administration och lagring.
Utvecklingen går mot grafiska informationssys
tem för presentation av teknik, mätningar, eko
nomi etc. Även för kartor finns ett sofistikerat
datorsystem. Allt detta kräver en hel del kun
nande.

GffiiSSiffl JUBEL NR
Ny filosofi

I och med den omdaning som just nu sker inom
företaget, har man också i högre grad uppmärk
sammat de anställda. God individuell frihet och
löner som har blivit mer och mer marknadsmäs
siga är två tydliga tecken.
Man tror sig ha legat lite i lä vad gäller att
snappa upp god arbetskraft, därför anser man
nu att det är viktigt att sprfda kunskap om
branchen, något som kommer vara en stor uppgift
även i framtiden. Redan nu märks dock resultat,
förnyelsen av personal har tagit fart och det är
"Inte så många gubbar." i arbetsrummen längre,
något som är ganska vanligt i en del liknande
företag.
Ett sätt att uppnå smidighet och stimulera
initiativ är den så kallade "Farfarsprincipen", att
en chef maximalt bestämmer över medarbetare
som finns två lager ner i hierarkin. Dessutom
försöker man dämpa detta hierarkaliska tänkande
och istället tala om kommunikation och medar
betare.
Högre instanser skall i sitt styrande främst
sätta upp mål till arbetsenheterna att uppnå,
ingen detaljstyrning om hur målet skall uppnås.
Man försöker mäta resultaten och se om de håller
enligt målen ifråga.
Ytterligare ett led för att locka tekniskt duk
tiga människor är möjligheten till specialisttjän
ster. Det finns t.ex folk på utvecklingsavdelnin
gen som förvisso arbetar ensamma, eUer i alla fall
utan folk under sig, men som har samma status
och lön som en chef med ett par hundra medar
betare.

Utbildning - fortbildning

När man talar om de anställdas möjligheter till
vidareutbildning så är två aspekter viktiga:

• Chefen med medarbetaren är ansvarig för med
arbetarens utveckling. Chefen måste givetvis ta
hänsyn till behov, resurser etc.
• Den enskilde måste vilja och söka fortbildning.

Det krävs alltså att man har lite vilja, men då
finns det möjligheter att utveckla sig även på
detta sätt.

Om miljön

Med flera förbränningsanläggningar, delägande i
kärn- och vattenkraft är Stockholm Energi ett
företag som får ta miljöfrågorna på största all
var. Ute vid Värtaverken är Produktionsavdel
ningens miljögrupp placerad, där talade vi med
Per Storhammar, miljöingenjör.

Miljöpolicy

Att åstadkomma förbättringar kommer kosta tid,
pengar och arbete. Det får det också göra om
nyttan blir tillräckligt stor. Man kan inte fuska
bort sig, om inte annat så skulle det kosta alldeles
för mycket pengar och förtroende.
Det man i princip har att rätta sig efter är
myndigheternas gränsvärden. I praktiken sätter
dock den egna styrelsen ofta hårdare mål. Kraven
är för det mesta baserade på tillgänglig teknik.
Ett exempel är värmepumparna som tar
värme från bl.a havet och vatten från reningsverk.

Systemutvecklare
Amelie Gottfridsson E-80 ar
betar med systemutveckling
på elavdelningen. Lite mer
konkret gör hon program
som skall hjälpa folk runtom
kring, det kan vara utvärde
ringar, simuleringar, belast
ningsprognoser eller vad som
helst som en dator kan hjälpa
till med.
Ett arbete som lett till ett
brett kontaktnät inom företa
get och en likaså bred teknisk
kunskap.
Mitt på 80-talet tog
Amelie tjänsteledigt för att
delta i ett biståndsprojekt i
Nicaragua, hon arbetade då
vid ett elverk. Mestadels med projektering av elutbyggnad odyl.
Tre år var hon nere innan det var dags att komma hem och
fortsätta på elavdelningen.
Vad gäller de gamla skolkunskapernas nytta så betonar
även Amelie den grundläggande basen. Dock har en del
speciellare kunskaper kommit till användning t.ex. vid mag
netfältsberäkningar kring kraftledningar.

De använder än så länge freon, men när de
pågående försöken att hitta en ersättare lyckas,
skall alla anläggningar byggas om till det nya.
Kraft- och värmeindustrin kan på många vis
jämföras med vilken tillverkningsindustri som
helst, men med ett viktigt undantag, man kan inte
plötsligt stänga av, den måste finnas. Om energin
smutsar ner för mycket måste istället samhället
bromsa och hushålla med sin förbrukning.

De olika energikällorna

Stockholm har varit väldigt beroende av olja för
sin uppvärmning. Det är något man försöker
komma ifrån. Bl.a genom det nya kolkraftverket i
Värtan, som provkörs nu under hösten. Systemet
är försett med helsluten bränslehantering och
omfattande svavel- och kväverening. Dessutom
producerar anläggningen förhållandevis mycket
elkraft, något som kan vara värdefullt om kärn
kraften börjar avvecklas.
Bränslen man idag saknar är framför allt
biobränslen och förgasningsteknik (jäsning av av
fall som ger gas). Biobränslen är fördelaktiga
eftersom de inte tillför atmosfären ny koldioxid.
Problem med biobränslen är mögel och stora voly
mer av både bränsle och aska.
Detta med koldioxiden gör att biobränslena
är relativt goda konkurrenter till naturgasen.
Naturgas har ju diskuterats en längre tid och
finns fortfarande med planeringen. En förutsätt
ning är dock att Stockholm Energi och industrin
börjar använda gas i större utsträckning, annars
betalar sig aldrig de stora investeringarna med
gasledningar och liknande.
Gasen är dock ett rätt trevligt alternativ, låga
svavel och metallhalter gör att man slipper dyr
rening och så finns det redan ett relativt väl
utbyggt nät til1 hushållen i stan.

Patrik L
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Grundkurs i Oldrickning
groningen
bildas
enzymer,
som
bryter
kornstärkelse till maltsocker. Vörtstyrkan är ett
mått på mängden socker i vörten, och grovt räknat
blir den slutliga alkoholstyrkan ca en tredjedel av
vörtstyrkan.
Jäsningen tar två veckor, och därefter kyls
ölet i ett par veckor. Detta gör att smaken mognar.
Efter filtrering och pastörisering är nu ölet klart
att tappas på flaskor, burkar eller fat.
Av den ovan beskrivna processen finns inte
mycket att se. All flyttning av råvaror sker mask
inellt i vanligtvis slutna system med bla pumpar.
Däremot tappningen är väldigt fascinerande att
titta på.
��

O

m man låter sin nyfikenhet sträcka sig
längre än till var nästa öl ska komma ifrån
och hur mycket den kostar, kanske man frågar sig
hur och var man gör Öl. För att få reda på hur,
åkte jag ut till PRIPPS i Bromma. Dessutom fick
jag reda på hur man bäst dricker/serverar den!

Tillverkning

Huvudråvaran i öl, förutom vatten, är korn. In
nan kornet kan användas måste stärkelsen om
vandlas till socker, som kan jäsas. Kornet blöt
läggs så att det ska börja gro, och sprids ut i silos
med kontrollerad luftcirkulation. Varje dygn flyt
tas kornet ett steg i processen, och efter en vecka
är nu malten, som de grodda kornen kallas, klar.

Här sprids kornet ut for att gro.
I sista steget torkas malten, för att avbryta
groningen. Torr malt kan lagras i silos tills
den behövs, eller säljas till andra bryggerier.
Beroende på hur kraftig värmen är vid torknin
gen, kan malten bli rostad, vilket ger annan smak
och färg på det färdiga ölet.
När man ska koka vörten krossas malten i
kvarnar och varmt vatten tillsätts. Innan vörten
kokas, silas skalrester bort. Vid vörtkokningen
tillsätts humlen, som ger den beska smaken. Vid
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Tappning

I tapphallen är ett antal maskiner igång sam
tidigt, och det tappas öl, läsk och bordsvatten på
returglas, burkar samt PET-flaskor (som även de
ska börja återanvändas). Tempot är högt, flask
orna bara flimrar förbi.
Precis innan drycken tappas upp sköljs för
packningarna ur. Returförpackningar har även
diskats innan, och gamla etiketter tagits bort.
Lite kväve hälls i burkarna, för att tränga undan
syret, innan de försluts. Syre, ljus och värme är
ölets stora fiender. Om öl lagras varmt och/eller i
solsken förkortas hållbarheten avsevärt.
Det är klart att otäta förpackningar förstör
innehållet, men även den lilla luftmängd som
finns kvar i fulla flaskor oxiderar långsamt ölet,
och gör det dåligt.
När kapsyler satts på flaskorna genomlyses
drycken för att kontrollera att tillräcklig mängd
fyllts på. En de] :flaskor "självdör " direkt, dvs
kapsylerna skjuter iväg med en dov smäll.
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Etikettpåsättning sker automatiskt i en
maskin. Små borstar stryker fast etiketterna
medan flaskorna förflyttar sig. Om man vill kan
man givetvis sätta in egna etiketter i maskin
erna, men eftersom bytet medför ett långt stopp
så gör man inte detta om det inte rör sig om stora
mängder. (Jubileumsölsetiketterna är ditlimmade
för hand).

Vaddå påstruken?

Produktion i siffror

Tappningsmaskinerna för flaskor klarar 36 000
flaskor i timmen, och maskinerna för burkar
72 000 burkar i timmen. Men det lär behövas.
Ölkonsumtionen ökar i landet, 29% på fem år.
1989 var vi uppe i 58 liter öl per invånare och
år. Jag vet inte vad t;eknologsnittct är, men i
Tyskland drack invånarna under samma år 145
liter öl per år.

Så här ska skummet se ut!

kan man bygga upp ett mycket fast och spänstigt
skum. Eftersom det kan skumma rätt häftigt får
man hälla i omgångar och låta skummet sjunka
undan.
När ölet får skumma och en del av kolsyran
får försvinna uppnår man två saker: ölet smakar
inte lika surt, eftersom kolsyresmaken inte är lika
markerad, och mycket av ölets doft koncentreras
i skummet. Stick ner näsan och lukta!
För att man ska få fin skumkrona krävs att
glasen inte är diskade med för mycket diskmedel,
eftersom kvarvarande diskmedel sänker ytspän
ningen. Ölglas bör inte heller användas till att
dricka mjölk ur, eftersom fett bryter ner skummet.

Bellman

l�

Servering

Somliga rycker bara åt sig en flaska öl, slår av
kapsylen mot ölbacken samt halsar i sig drycken.
Andra kyler ölen till 4 grader, samt häller försik
tigt upp den utan att den skummar så att hela
flaskan går i glaset på en gång. Om dessa sätt
är rätt eller fel är ingens sak att bedöma, men
det finns bättre sätt att servera öl på om man vill
känna mer utav smaken.
Till att börja med ska ölen vara lagom temper
erad, dvs 8 till 12 grader för de flesta sorter. Om
ölen är kallare bedövas smaklökarna. Det innebär
att man inte ska ta ölen direkt från kylen.
Dessutom ska ölet hällas upp så att det skum
mar ordentligt. Med en smal stråle och genom
att hälla en bit ovanför glaset (en halvmeter) så

1

25

1

O
PA

-

5TUDl E B ES o K
bÄ R.cFT E:[2.__

I

SN�lsE,STe-1-NA ND c.
epoxy . . .

c:.::>
e;.,

C*? 82i=
C:f(:)

tJP

�

tl'
(-=, ���

ca:,
�

� : Mr. c..

,'� � B
d1

Cl:)

Sveriges

CivilingenjörsFörbund
VI HAR 5 1 600 M EDLEMMAR VARAV CA 7 500 ÄR STUDERANDE.
M EDLEMSAVG IFTEN ÄR 1 584 SEK/ ÅR FÖR EXAMINERADE OCH
96 SEK/ ÅR FÖR STUDERANDE.
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arbetar för att göra civilingenjörsutbildningen bättre genom att kräva:
- bra vilkor för lärarna
- väl fungerande forskarutbildning
- vettiga ekonomiska vilkor för högskolan
- satsning på befintliga högskolor i förhandlingar, remissvar, policyskrifter, uppvaktningar etc.
verkar för att höja civilingenjörernas löner genom:
- ingångslönekampanj för att få upp nyexaminerades löner
- kampanj mot hängmatteeffekt till följd av framgångsrik
ingångslönekampanj
- arbete för bra traineeutbildning med samma ingångslön som övriga
nyexaminerade
- alternativa karriärer för utveckling yrkesmässigt och
lönemässigt utan att bli chef och administratör
- marknadsföring av civilingengörerna
- dimensionering av högskolan för att få balans mellan utbud och
efterfrågan av civilingenjörer
- diplomerad civilingenjör för att bibehållacivilingenjörens status
- aktivera lokalavdelningarna
- efterutbildning och kompetensutveckling
ger våra studerandemedlemmar:
- information om hur man söker jobb, anställningsvillkor,
anställnigsavtal, villkor för praktik- och examensarbete
- individuell rådgivning i anställnings- och lönefrågor
- juridisk hjälp vid eventuella tvister med en arbetsgivare
- lönestatistik och upplysningar om företagens lönepolitik
- prenumerationer på:
Teknologen, Civilingenjören, och Ny Teknik

BOX 1419, 1 1 1 84 STOCKHOLM, TFN: 08·6 1 3 80 00, BESÖKSADRESS: MALMSKILLNADSGATAN 48

Tån[ att Je har,, blivit � .5må
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