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CHEord
Det är mycket som händer
just nu på teknis. Läroplanen
ändras i stort sett för varje år
skurs och kurser nyskapas
och läggs ner snabbare än
man hinner säga "kursutvär
dering".
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Nr 2 1992 Årgång 27
Utgivningsdatum:

1992-03-04

Adress:

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Osquars Backe 12
08 - 21 31 18
Axept AB
900 exemplar

Ur ett sammelsurium av utredningar och arbetsgrupper kommer
det fram det ena förslaget efter det andra för att förändra utbild
ningen. Efter tre år av arbete verkar dock resultatet kunna bli
ungefär som förr, fast med nya namn.

Nästa manusstopp: 1992-03-18
"Än finns det hopp", av Jonas
Framsida:
"En Tuborg, tack", av Ronny
Baksida:

Nåja, hur studierna förändras ka_g_jag överlåta åt andra att beskri
va och framtiden att utvisa. Förhoppningsvis blir allt till det bät
tre så småningom, även om de som arbetar hårdast för att förbät
tra oftast inte själva får ta del av förbättringarna.

Chefsemitteur:
Anders Kökeritz

E-89

765 80 54

Emitteurer:
Mats Almskog
Anders Boström
Michael Broquist
Mårten Eckerdal
Per Hallkvist
Christian Jansson
Örjan Ljungqvist
Ronny Peschel
Joakim Quensel
Carl Sjöström
Håkan Stoltz
Mats Strålberg
Mie Sörqvist
Per Wingårdh
Magnus Erixon
Sofia Lundgren

E-89
E-90
E-89
E-90
E-89
E-91
E-91
E-89
E-90
E-90
E-90
E-89
E-91
E-89
E-90
E-90

15 82 74
0753-784 10
771 02 54
0762-108 62
0760-873 39
664 68 85
758 82 47
0758-329 29
742 76 23
25 19 39
88 52 80
0755-886 70
749 94 02
85 33 12
0766-314 43
0762-71164

Även om jag som teknolog är partisk, måste jag säga att KTH
inte skulle vara vad det är utan teknologer som offrar sin tid och
energi. Jag hoppas verkligen att även administrationen och rek
torsämbetet håller med om det.
Ett teknologverk av mindre skala är denna tidning, skapat av stu
diestressade emitteurer som står ut med en chef som efter halva
klippet helt har tappat förstånd och sans och helst skulle vilja
skrika åt alla: "FIXA!, fråga inte så mycket dumt!" och inte har
någon som helst förståelse för emitteurer som påstår att det inte
g å r att få en artikel 10 centimeter längre bara för att det skulle
passa bättre på sidan.
Jag vill tacka dem för att de står ut och hjälper till.

Anders Kökeritz

Redaktionen

Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka sektionens verksamhet samt att fönnedla infonnation och nöjsam läsning till dess med
lemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidningen. Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för manusstopp. Helst
ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAit till EMISSION på Elmer och Elin. Skicka
gärna med instruktioner för hur du vill au den slutliga produkten skall se ut. Vi garanterar inte au vi gör så som du skulle vilja men goda ideer är alltid
välkomna. Vi förbehåller oss rätten att ändra i insänt material (lägga till rubriker tex).
Även om du har skrivit manuset som ett dokument i DECwrite eller om det består av en massa annat som inte är textfiler så skicka det gärna med MAIL. Vi
kan också ta emot en text på Mac-disk.
I yltersla nödfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vår brevlåda i kopieringsrummet i tolvan eller till någon av
oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dagen före manusstopp. Detta för att de kräver en extra behandling. De kan lämnas i Emissionens
brevlåda eller direkt till en emineur. Bilder som måste framkallas eller förstoras (negativ eller dia) skall du lämna direkt till en emitteur och i god tid innan
manusstopp.
För au skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i ett dectennfönster på VMS skriv sedan "SEND filnamn.xxx".
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt anges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissio
nen ansvar för.
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- "Men vad tyckte de om Elektro? Lycka
des vi rekrytera någon?"

cb Vices paketerbju
o
d
(\\$
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Ord För Vica

J>

dessa dyr- och spartider har Ordföran
den och Vice beslutat att spara tid och
möda. Därlör erbjuder vi nu detta sparpa
ket. -Ordförord OCH Viceord, nej inte vi!
För oss gäller bara: SKRIVA FORT .....

Guldåder funnen i källargolvet i
nya Q-huset
- "Ulrik, du kan väl börja berätta något,
eftersom du heter det."
- "Tja, jag kan berätta att du lyckades
med att gå vilse på vägen mellan Q 1 och
Quantum. och att du har..."
- "Hrmm, berätta istället om Kårens nya
verksamhetsår."
- "Jasså, du menar sånt?! Kåren tänker
som sagt var byta verksamhetsår från ka
lendariskt till läsår. Fördelen med det är
bl.a att man då följer KTH:s verksam
hetsår, samt att engagerat kårfolk ej ska
behöva drabbas av två förstörda studieår."

12:an får egen bubbelpool och
bowlingbana

cilJa

- "Ett alternativ för Elektro skulle kunna
vara att återgå till nådens år, dvs verksam
hetsåret startar efter Elektros nyårsafton,
den 30:e april."

I samband med lokalbrist,
borggården ny 'föreläsningssal',
krav på bra ventilation uppfyllt
- "Jag hörde ett rykte om att de ska stapla
böcker i gaskammaren, är det sant ?"
- "Jajamen! Det kommer bli ruskigt trångt
för alla svetti�a teknologer när bokhan
deln utökar. Antligen är idrottshallen på
väg. Första spadtaget tas den 11 mars och
hallen beräknas bli klar under våren-93."
..... OCH SEN IVÄG !!

Ulrik/ Peter

- "Ja, vi får se. Men Peter, berätta lite
istället om hur det gick med
gymnasieinfo-dagarna!"

Quantum säljer persilja till
högstbjudande
- "Gymnasieinfo-dagarna, eller abiturient
info-dagarna som de också kallas, har
som en del mäikt förändrats i sin struktur.
Nu får gymnasisterna en timmes allmän
genomgång om KTH och sedan får de gå
runt mellan klassrum i Sing-Sing. Varje
sektion hade ett eget klassrum där man in
fonnerade om sin linje. Efter ett tag fick
de följa med på ett studiebesök, som i
Elektros fall var på EKC och Talöverfö
ring."
- "Inga semlor?!!!!!"
- "Näpp. Kostnads- och tidsbesparingar
drabbar även oss."

- "Gäller det oss på Elektro också?"
- "Nja, det är upp till varje enskild sektion. Det finns både fördelar och nackde
lar. Det skulle bli lättare att rekrytera sek
tionsfunktionärer till Kåren. Utskotten
skulle följa sin ordförandes verksamhets
år."
- "Men skulle inte det innebära att man på
sektionerna fick en helt "grön" stab som
ska ansvara för nOllningen och de pro
blem som den medför?"

Tunnelbana byggs mellan 12:an
och Q-huset
- "Det stämmer. De flesta sektioner ställer
sig tveksamma till ett brutet verksamhets
år, men kommer fönnodligen på sikt att
byta."

- "Faktum var att Elektro fick ett ganska
gott betyg utav gymnasisterna och vi kan
nog säga att vi lyckades."

För kopplingston - tryck på höger örsnibb!

Rosen i mässingen.

Våra studiers räddare
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UR EN SNO'S DAGBOK
Miljöpartist ?? Trädkramare ?? Känner du
igen dig på beskrivningen? Om så är fallet
så kontakta mig.

Miljögrupp på kåren

strukturerad utbildning där någon sett på
helheten istället för att hacka upp vår ut
bildning i delar. Ansvaret bör ligga ute på
delfakulteten som kommer att få närhet
till teknologerna istället för på en central
jättelik grundutbildningsnämnd. Det kom
mer också att bli svårt att samordna ut
bildningen mellan Elektro och Data då
man läser väldigt olika kurser redan i Et
tan.

Även du som lämnat näbbstövlarna hem
ma men ändå intresserar dig för miljövård
och ekologi ska lystra nu. Det ska startas
upp en miljögrupp på kåren och det bör
finnas elektriker i den. Miljögruppens syf
te är att förbättra möjligheterna att påver Hur som helst, detta är bara lite "insider
ka undervisningen m.a.p miljöaspekter, information" som jag fått från Kåren, mer
dessutom ska den fungera som ett forum kommer när protokoll med bilagor är till
för miljöintresserade från olika linjer. Må gängligt
let är att få obligatoriska ekologi- och mil
jövårdskurser för alla linjer. Planerad · Ledningsgruppen där Kårordförande
Björn Fransson nu sitter med tillfälligt ar
verksamhet är bl a:
betar vidare på förslaget om KTH:s orga
• Öppna föreläsningar, seminarier etc.
nisation enligt de riktlinjer som framkom
• Kampanjer rörande miljöinriktningar, på högskolestyrelsens möte.
kurser och forskning, m.m.
• Samarbete med andra högskolor.
• Företagskvällar, studiebesök.
• och en massa andra saker.
Tanken är att denna grupp efter något år
ska vara grogrunden till ett miljöutskott
Om det är någon som känner att det här
verkar intressant så kontakta mig så kan
jag ger namn och telefonnummer till de
eldsjälar som tagit detta initiativ.

KTH:s organisation
Tisdagen den 11 Februari hade högskole
styrelsen möte. På dagordningen stod bl a
KTH:s organisation. På sittande möte
drogs det gamla förslaget tillbaka och det
hela slutade med att man tog ett "vägle
dande beslut" om att arbeta efter bl a föl
jande riktlinjer:

• Endast ett ämne per dag.
• Schemalagd tid mellan 8-12, alltså en
föreläsning och en övning per dag.
• Ingen tentavecka och istället några (3-4)
dagars paus innan tentamen. Schemat är
lagt av studierektor Johan Fehrman och
riktlinjer utlagda av Elektros Linjeut
skott där jag och Annika Johansson E89 sitter med.
För övriga årskurser kommer man alltså
att fortsätta med 8-perioders system som
idag.

STUDIENÄMNDSMÖTEN!!
Ni som fortfarande läser verkar vara så in
tresserade av studiefrågor att ni måste
komma på stndienämndsmötena i vår och
diskutera och tycka till! ! De inträffar på
följande datum:

Periodlöst lässchema för läsåret
92/93

• Period 7:

Tors 19/3 kl 17.17

• Period 8:

Tors 7/5 lä 17.17

KTH fick i budgetproppen en massa
pengar för ombyggnad av E-husen, vilket
kan behövas, samtidigt bygger man om
på V och B. Detta innebär att det kommer
att vara lokalbrist nästa år. Därför har
KTH beslutat att man ska ändra periodsy
stemet för nästa års etta så att man kan få
en jämnare beläggning av lokalerna än
idag. På Elektro har vi redan lagt ett pe
riodlöst schema för nästa års etta men av
pedagogiska skäl. Några huvudpunkter
för detta schema är:

i VEXT-rummet, Tolvan.
Det serveras som vanligt middag för de
som skriver upp sig på matlistan på stu
dienämndens anslagstavla Hjärtligt Väl
komna !
För er som suktar efter tentastatistik så lo
var jag att det kommer i nästa Emission
(det ryktas att siffrorna är inte så speciellt
roliga just nu ändå).

Kramisar/Monika

• Utbildning & forskningsnämnder resp.
linjenämnder ersätts med delfakulteter.
• En grundutbildningsnämnd har ansvar
för de 50 första poängen för alla linjer.
• Elektro bildar delfakultet tillsammans
med data.
Det jag ser som ett stort problem är att
man delar på ansvaret för grundutbild
ningen och har en nämnd som sitter cen
tralt och har hand om första året.
Hela ansvaret för grundutbildningen måste ligga på en enhet så man får en väl

SNO In Action
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MORALKAKOR
eller

faran med att vara för flitig papperskorgstömmare.
Hej, bär kommer lite tugg från er nye

12C.

Vad gör Tolveriet? För vissa är det gan
ska självklart men jag har märkt på en del
frågor att det inte gäller alla så därför:
Tolveriet svarar för att själva lokalen Tol
van fungerar. Vi lagar möbler, bygger om,
målar (ej damturken nu senast) organise
rar nollestädningen och skaffar nödvändi
ga prylar t�ll den och annat (t.ex. verktyg
och nya papperskorgar (till DKS lycka
möjliga att i det synliga våglängdsområ
det betrakta som svarta kroppar (se Vå
gröran sid. 243)). Men vi är inte betrodda
med något större ekonomiskt ansvar
(Utom Q-kökstelefonen ("Lägg i minst
en krona")) d v s vi har inget ansvar för
krånglande automater (typ krossade
plopp), låsta glassboxar eller kladdiga
wienerl>röd. Detta överlåts med en belåten
suck av lättnad till Björn och hans källeri
torpeder med Ilja Illvilja i spetsen.

Det jag har med PR's och andra arrange
mang att göra är att hålla reda på bokning
slistoma och att låna ut musik nyckel till
dom som behöver det, plus att hemsöka
folk morgonen efter kvällen före för att
klaga på dålig eller obefintlig städning.
(Ex. Senaste Exölsefterköret, de ansvariga
är noggrant antecknade i 12C's SVARTA
BOK (tack för pytten, den var så populär
så att PR kom och tullade.))
När vi ändå är inne på ämnet Moralkakor
så_ kan jag ju nämna att om ni saknar pap
per till händer eller bak eller kanske sop
säckar så finns det förhoppningsvis i öpp
na skåpet i röda rummet (om ni har sådan
tur så passa på och köp en penninglott
medan turen varar). Lapparna om detta
som sitter i köket och på Damturken döp
tes snabbt av vice 12C Niklas Ålemark till
just Moralkakor. Då insåg jag att jag för
ett år hade blivit tjatfarsa och moralgubbe
(lillbrorsan tycker nog att jag har varit det

i ca. 20 år).
Nästa moralkaka är: Lämna tillbaka låna
de verktyg (t.ex. skruvmejslar, skiftnyck
lar, borrmaskin mm.)!!
Nu till den roliga delen: Fixarkvällar. På
Fixarkvällarna så lagar, förnyar vi och
bygger om småsaker i 12:an t.ex. ny un
derdel till skinnsoffan, hyllan på white
boarden, märkning av bestick och tallrikar
mm. Alla är välkomna! Fram mot 7-8 ti
den serveras rejält subventionerad mat
(om någon har krupit till korset/spisen och
lagat något krubb vill säga) tillsammans
med gratis läskeblask.
Jag hoppas på ett bra år utan allt för
mycket moralkakor.
Vi syns i 12:an.

Erik Sundberg 12C

Vad gott är är förgängligt...
Mmnen i kilten guidade oss väl. Vi
flög över låg- och högland in över de
skotska fjordarna. Med likriktade blickar
förfördes vi av naturen och destillerierna.
Våra ögon trakterades ofantliga rikedomar
under tiden som näsorna svor i tysthet
över lukten av Vextrum. Som trettio
knögliga näsors befriare började en svag
doft av whiskey sprida sig i lokalen. Glas
ställdes fram...
Den kunnige mannen i kilten konfrontera
de oss med de olika sorterna i våra glas.
Prova den ena, så den andra, ..., och så
den sista. Under tiden pratade han lite kort
om varje whiskey. Kvällens vinnare var
tvivelsutan "Laphroaig" (lafrå'jg), mest
för sin balans och kraft. Smakupplevelsen
kan liknas vid användandet av en nytjärad
ek som tandpetare.
Så gick det till när Johanna, Petra och
Mårten på ett behagligt sätt med whi-

skeyprovning i tolvan intresserade mig för
kultur. De lyckades, och jag ser verkligen
fram emot "Whiskey fk 3p.". Jag tror att
det här bara var början i raden av lyckade
provningar. (Vem f'n var det som nämnde
Nam-Nam?)

Mannen i kilten var Björn Hulth från The
Scottish Whiskey Society of Sweden.
Bakom en av näsorna:

Hessu

Hemsedal 1992
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Elektros skidresa 1992
•tanför 12-an i ett snöfattigt Stockholm
höll vi på att lasta bussen med skidor och
annat nödvändigt från Pripps med flera
Elektros traditionella skidresa skulle strax
gå av stapeln och vi förberedde oss på en
ganska lång bussfiird till Hemsedal, 22
mil nordväst om Oslo. Vi var ca 40 tappra
E-teknologer och en Maskinerska, Katari
na, vilka förberedde oss på en lång resa
När vi frågade busschaffisarna om de inte
kunde upprepa förra årets lilla fickparke
ring som deras kolleger ordnat åt oss blev
de mycket förvånade. De hade aldrig hört
talas om denna lilla händelse från förra
året. Resan dit gick som på hjul och vi
stannade i Arboga för ett litet studiebesök
hos ABB som dessutom bidrog med ett
antal backar med något gott i. Trevlig fir
ma det där.
Den utomordentligt ursnygga skidre-

Titta, ser ni fotografen?

�i·

Dalskidan, älskling .....

setröjan som vår vice hade ritat delades ut
under färden. Vattenfall bidrog med trö
jorna. Efter (n-1)! stycken videofilmer an
lände vi så till Hemsedal klockan 03:00
och konstaterade att snölagret var obetyd
ligt högre än hemma. Ett par timmar sömn
senare var det dags för frukost. Brödski
vorna hade en tjocklek som var omvänt
proportionell mot antalet åtgångna. Detta
gav som resultat att antalet smörgåsar i
våra lunchpåsar blev desto fler med ökan
de påläggsåtgång istället. Skidbackarna
låg 10 minuters bussfiird från hotellet. När
vi kom dit stod Hellen redan där och vän
tade på oss med våra liftkort i fickan. När
steg hon upp månne ?

;§

��
�
Får det lov att vara något att sätta på?
------

.....

,ti

Strålande väder och fina backar gjor
de dagarna helt underbara. Under lunchen
som bestod av medhavda smörgåsar bjöd
TELI och FFV på varm choklad med hal
lonbåtar i. Det var jättegott och värmde
oss alla
Den traditionsenliga skidtävlingen avhölls
den andra dagen och banan var lagd av en
värmländska. hon tyckte vi var tokiga
som åkte ända från Stockholm för att ski
dor. Tja det var ju närmare i år än förra
året. Hursomhelst avgjordes skidtävling
en i form av en utslagstävling där Jesper
avgick med den slutliga segern. Lotta blev
bästa tjej och var med ända fram till semi
finalen. Den lagtävling med enbart ett

lftDRlb."19.I
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deltagande lag slutade snabbt i ett jättelikt
plockepinn.
På kvällarna hade vi gemensam efter
skid och bastu. Middagarna skall vi nog
prata tyst om för att inte genera vårt
grannfolk i väster i onödan. Däremot var
det rejält kul senare på kvällarna och re
sten av nätterna då diverse aktiviteter på
gick på tummen och i korridoren. De i
korridoren var något vildare än de på
rummen eftersom de förbipasserande,
oavsett nationalitet. fick sina kläder avslit
na när de passerade församlingen.
I reseledamas rum pågick det varje
kväll långa och sega 1P-partier. Segrade
gjorde den som höll ut längst. Lite mel
lanspänning hjälpte till med uthålligheten.
Andra kvällen dök det upp en busslast
med fulla ekonomistudenter från Oslo.
�ras skidresa verkade lite annorlunda
upplagd vad beträffar inriktningen. De var
Äntligen en slirre, nu blir mamsen glad.
På skidresan ryktades det att
Jonas satte på oss alla
Hellen gick runt med något att suga på
Baldra har du ansvaret
Janne hittade en ny nedfart
Någon ringde till bussen och klagade på värmen
Richard kastade vatten på alla i bastun
Källarmästaren:"vilket rum är mitt???"
Till och med pojkarna faller för Osquar
Vissa tyckte mer om glassen än andra
Osquar står för bildtexterna
Var det den här klossen som vann ?
redlöst berusade före middagen och kom
till backen efter elva nån gång. Osquar
fick städa bort en av dom på morgonen.
Med dammsugaren intill örat sov norr
mannen lugnt vidare. Senare hittade vi
honom sovande i trappan. Hmm, norrman
och ekonom samtidigt. farlig blandning.
Till skillnad från i Sverige fanns det
ingen reklam i backen, utan på varje lift
stolpe satt det små skyltar med förmanan
de tillrop om att vara försiktig. Speciellt
försiktig skulle man vara om man kom
bakifrån, för då hade man ansvaret för
sina handlingar. Detta kunde lätt feltolkas
av Elektroteknolger, vilket givetvis sked
de. Anders, Janne och Gumpa stannade
lite diskret kvar uppe i backen och plockade med hjälp av verktyg, som busschaffi-

Ä nej, hallonbåtarna är redan slut ....

Hemsedal 1992
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Hej, går du ofta hit ?
Nämen, är du här ?

..

sama lånat ut, ner skylten. Spänningen i
bussen vw- olidlig innan våra utsända åter
vände med skylten i förvar. Denna hän
delse tyckte våra chaffisar var höjdpunk
ten på resan. Eu par förlorade teknologer
kanske ?
Slutligen vill jag å allas vägnar tacka
Hellen, Jonas och Osquar för en mycket
trevlig och väl genomförd skidresa.

Text och bilder av Mats mfl
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Fylleringning kan stå en dyrt .. .,

Ge,wm tullen utan problem !

Ibland stoppas vi av onödiga hinder
'

,

'

'
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X- -><

" '.,

"

Asea Brown Boveri är
inne i en stor förändrings
process - T50. Målet är att
snabbare och smidigare
möta kundernas önskemål.
Samtidigt utvecklar vi med
arbetarnas kompetens och
arbetsglädje.
Vi ska jobba smartare,
inte snabbare. Genom att ta
bort onödiga hinder, öka
handlingsfriheten och det
personliga ansvaret samt se
till att beslut fattas där de
behövs ökar effektiviteten.
Genomloppstiderna min
skas med i snitt 50% - tala
om kundvärde!
Det finns många företag
som talar om nöjda kunder
och motiverade medarbe
tare. Och några få som ge
nomför det i praktiken.

ASEA BROWN B OVERI
- I S P E T S E N MOT 2 000-TALET.

jl 11 11
,.,1111
ASEA BROWN BOVERI

KF

1 0 -----------------

Kane Fattas
Japp, så var det dags igen. Dina favoritkårfullmäktigeledamöter le
vererar månadens dos av information från maktens boning. Denna
gång från KF2 som genomleds den 13 februari.

P

ör att Du inte skall överväldigas av
undertecknades svada har vi valt att försöka punkta upp infonnationen, så att den
skall bli lite lättare att tillgodogöra sig.
OK här kommer dom, de allra bästa bitar
na från KF2.

Gasquammaren
Förvaltningsutskottet utreder framtida an
vändning av gasquammaren, som ju inte
kommer att behövas när idrottshallen blir
klar. Förmodligen kommer TIIS AB (bok
handeln & databutiken) att diffundera in
där, eftersom de är ganska trångbodda nu.

• kårer med liknande utbildning (= tekni
ska högskolor)
• kårer i Stockholm (SSCO)

ter från skolan, lärarna och kåren.

• alla sorters kårer i hela landet (SFS)

Information

• ytterligare ännu bättre alternativ (?)

För att öka bevakningen av massmedia,
regering och departement har kåren, till
sammans med Chalmers studentkår, an
ställt en teknolog som skall arbeta med in
formationsfrågor. Han ska förse TIIS och
av
sammanfattningar
med
CHS
utbildnings- och högskoledebatten i sam
hället

Alla alternativen har både för och nackde
lar som måste vägas mot varandra och
den mängd pengar vi är villiga att satsa.
KF tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram
ett förslag till policy för TIIS' nationella
samarbete. Detta kommer att diskuteras
under våren. Har Du några synpunkter,
dela med dig av dem till oss.

UU-StU-Intu

K0-93?

Utbildningsutskottet, studiesociala utskot
tet och internationella utskottet är nu i full
funktion. Detta som en direkt följd av att
KF antog stadgeändringsförslagen härom
för andra gången.

Vi valde också valberedning (ger förslag
på nya kårpampar) och valnämnd (admi
nistrerar kårvalet). Elektro är represente
rat i båda dessa genom Kalle (-beredning)
och Anna & Arti (-nämnd), så om du hy
ser hemliga ambitioner att bli kårpamp el
ler tycker det är kul att räkna röster har
Du ett lysande tillfälle att förverkliga dina
drömmar.

Valdeltagandet
Sent omsider presenterades statistik över
deltagandet i kårvalet. Elektro lyckades
prestera hisnande 18.4% (ca 250 pers).
Bäst var Industriell ekonomi med 96%.
Valdeltagandet låg i snitt på 25.5%.

SUvO får torra byxor
CSNs omorganisation har det talats en hel
del om. Ett litet klargörande kan vara på
sin plats: De lokala studiemedelsnämnder
na, som behandlar t.ex. tveksamma fall
och överklaganden, försvinner. Tidigare
satt SUvO med i studiemedelsnämnden i
Stockholm, och var alltså med och beslu
tade i studiemedelsfrågor. Dessa ärenden
kommer nu att behandlas centralt i Sunds
vall. Nackdelen med detta är att det inte
längre kommer vara möjligt att gråta sig
till studiemedel i SUvOs knä. Kanslierna,
dvs de man skickar ansökningarna till,
kommer däremot att finnas kvar.

Borggården
Kåren har tillsatt en referensgrupp för re
noveringen av borggårdsbyggnaden. En
renovering som redan fått oanade konse
kvenser (som du kan läsa om i Monikas
SNOord ... ).

Ätargrupp
KTH har bildat en liten "ätargrupp", som
skall diskutera restaurangverksamheten på
området. Gruppen består av representan-

Nationellt samarbete
Ett KF utan en seeeg fråga är inte ett rik
tigt KF, därför fanns det en liten punkt på
dagordningen som behandlade TIIS' na
tionella samarbete. Frågan var vilken
form av studentkårssamarbete vi vill ha i
framtiden. Tänkbara möjligheter till sam
arbete är:

Överblivna pengar
Regler för Q-fonden, dvs överblivna
pengar från Quamevaler och Squalp som
fonderas för att användas till kommande
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arrangemang, håller på att utformas. Me
ningen är att denna fond skall användas
för att jämna ut vinster och förluster (läs
Q-ame resp RpB) i framtida arr.

Mer Elektro på kåren!
Elektro håller sakta men säkert på att utö
ka sitt engagemang på kåren, nu senast
genom Mats Strålberg E89, som är ny
suppleant i förvaltningsutskottet

Numåstevinogsluta
Det här var i korthet vad togs upp på mö
tet, givetvis finns det mycket mer att be
rätta, men det är bättre om den intressera
de tar kontakt med oss i så fall.
Nästa avsnitt i den spännande följetongen
om våra bravader i KF kommer i nästa
nummer.
Många varma, demokratiska hälsningar
från edra KF-ledamöter

Magnus & Anna
(med moraliskt stöd av Kalle)

Jurybedömd
0

VARSALONG
vernissage 7 : e april kl 13
8:e april kl 10-15
9:e april kl 10-15
inlämning av alster sker senast fredagen den 27:e mars till juryn
Mårten Setterblad tel 856 1 1 9
Staffan Hjort tel. 7665414

OJ,OJ,OJ VI LKEN VAR ...

9/3
13/3

27/3 PREsqutt mld:;lliltemligt tema !
1 0/4 ROCK I 12 -11 !

30/4 VARBAL ! {'\:ffläddra framåt ... )
- Sedan följer RåN, Sqvalp och till
sist är vi framme vid esquadern !

H,iärte-pre
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Alla hjärtans dag
eller

var tog folket vägen?
Visst finns det saker som lyser upp våran tillvaro
här på KTH. En av dem är alla flickor som går på
elektro, och på alla hjärtans dag skulle vi få till
fälle att uttrycka vår uppskattning.
Bagen började bra med att alla flickor blev bortskämda med
blommor och fika, och blomutdelarna, som också passade på att
dela ut kramar såg ju inte heller alltför ledsna ut.

Presqutt
På kvällen var det sedan dags för presqutt i "alla hjärtans dag":s
tecken. Aningar om hur det kanske skulle bli infann sig redan ti
digare på dagen när man såg hur många som hade skrivit upp sig
på matlistorna. På dem fanns det nämligen fortfarande en hel del
stora hål att fylla
Kvällen kom till slut, och i vårdad klädsel åker man iväg till tol
van. Det är nästan tomt, men det är klart, klockan är ju inte sju
än. Lite mer folk droppade det in, men inte var det många.

Tjejerna höll sigför sig själva...

Maten, grillad(?) lax var bland det godare som har ätits på ett
presqutt, men jag är helt övertygad om att grillen slocknade
minst två gånger medan jag stod i matkön. Den hade en hastighet
på cirka tre meter i timmen.

Medan vi satt och åt började funderingarna om vad som kunde
hända senare på kvällen ta fart. Det hade tydligen varit väldigt
roligt förra året.

Spännande händelse?

Tiden gick, men inget hände. Inte heller kom det fler personer till
tolvan. Den vanliga trängseln lyste nu med sin frånvaro. En titt ut
över tolvan sade också att de som var där satt och pratade, tje
jerna vid sina bord och killarna vid sina
Något mer hände inte på hela kvällen, och inte heller gick det att
få ett bra svar på vem som var ansvarig. Två förslag kom fram.
Den ena var inte ens där, och den andra sa: "Ja, jag är nog delvis
ansvarig, men jag vet ingenting".

Öken
Att kvällen gick i kärlekens tecken syntes bara på väggarna och
på barens prislista. Kvällen slutade i samma "lugna" tempo som
den började, det vill säga: ingenting hände.
Vi avvek när folkmängden i funkrummet var ungeflir lika stor
som i resten av tolvan, och då var det inte mer än fem-sex sty
cken i funkrummet
Kanske var det så att de flesta firade alla hjärtans dag med en
mysig hemmakväll, och de missade i så fall ingenting.En kompis
gjorde nämligen en bra sammanfattnig av kvällen genom att
säga: "det var öken".
...men ploppomateuren var lika gladför det.

Örjan Ljungqvist och Christian Jansson

Lycka är ett bra exjobb !
j
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Hämta exjobbskatalogen
på Kårexpeditionen,
eller ring 739 5 1 22
VATTE N FALL �
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Lång het natt i 12:an
Termometern visar -1
grad, och andedräkten
blir till en vit dimma när
jag ger mig av till tolvan
för att Våga Vägra Vin
ter. Egentligen så har det
väl inte varit någon vin
ter att våga vägra, men
det bryr vi oss inte om.
"'Jl/,äl framme i tolvan så märks
det att arrangörerna har gått in
för det där med temperaturen. I
tolvan var det V ARMT!!! Något
annat var kanske inte heller att
vänta när det var sommarkläder
som gällde.
En del personer hade verkligen satsat hårt på sommarklä
der, och det syntes både kortbyxor och solglasögon här och
där. Det vanligaste var dock att man nöjde sig med en T
shirt eller en luftig skjorta, och behöll långbyxorna på.

Ny kaloridepå
På väggen där ploppomaten förut satt sitter det nu en nyare,
större och bättre(?) godisautomat som naturligtvis skulle
invigas. Den var försedd med rött band, som nog var star
kare än det såg ut. När Åsa Uhrenius skulle klippa av det så
visade det sig nämligen att det var lättare sagt än gjort.
Till slut gick bandet ändå av, och det var dags att provhand
la Allmän "övertalning" fick Åsa att välja facket längst till
vänster, som innehöll "preventivmedel". Vad hon sedan
gjorde med sitt påtvingade inköp kan emissionen tyvärr inte
berätta

Mats backstage med sinfavoritgroupie

Närfår vi se ettframträdande "unplugged"?
Automaten kommer med stor sannolikhet även att inbrotts
testas av våra nattliga gäster då den nya försäljningssuccen
heter baby-stoppers.
Så småningom blev det i alla fall mat, även om kön var
lång. Serveringspersonalen, som tyvärr inte bestod av lätt
klädda flickor, hade fullt upp med att sleva upp paella och
plocka fram öl ur kylen, så det är bra när kompisarna stått i
kö åt en.
Det var utlovat att det skulle säljas glass, och det gjordes
det väl i och för sig, men inte så länge. Glassen tog helt
enkelt slut långt innan efterfrågan gjorde det, och många
blev utan. Mer glass åt teknologerna!!!

Svenskalektion

Pocentenföfaan
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Örjan "SN/IS" Lindunger/dr en kall sup
got modifierade regler. Endast ord som hade något med
sex att göra fick läggas ut vilket medförde långsökta ord
som tarmvän, p-sprut och slidvax. Speldeltagarna fick god
användning av det utökade ordförråd de fick i lwnpen.

Kul, kul, kul,
eller
tre skäl att gå på Elektro.
Även om musiken tog slut så fortsatte pre:t till länge in på
natten, men emissionens utsände lämnade lokalen innan
månaden var slut. Betyg: fyra solarier.

Örjan Ljungqvist, Erik de Pomian

Musik?
Bandet, "The machine that goes bing" med Mats som
sångare och gitarrist (gitarren var dock gudskelov inte in
kopplad), spelade gamla klassiker i trefas. Det betyder att
trwnmaskinen spelar i en takt, sången går i en annan och
publiken klappar takten i en tredje. Bandets kommentar
om det hela var: "det är ingen sport om man har medhör
ning". Det hela lät ändå inte så illa, och publiken verkade
mycket entusiastisk, och ägnade sig åt både stagediving
och headbanging. De mest kända låtarna (typ "fantasi"
och "vill ha dig") blev raskt förvandlade till allsång.

A-----gfinns det väl inget som heter

Magnus, Janne, Lena och Bobbi beser Åsas invigning
av den nya cigarettautomaten som kan beskå
das/beundras i Röda rummet.

Norrköööping...
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Lärarprofilen:

BO WAH LBERG
]l�l

o Wahlberg är 32 år och uppvuxen i Norrköping, något
vi väl anat då vi lyssnat till hans föreläsningar. Han började
1979 på Linköpings Tekniska Högskola som Y-teknolog.
Y-linjen är en blandning mellan E och F som finns i Linkö
ping. Då vi ställer den tydligen ganska intrikata frågan, hu
ruvida han engagerade sig i studentkåren under studietiden
i Linköping, ser Bo lite skamsen ut. "Det blev visst aldrig
av då jag pendlade från Norrköping varje dag" svarar Bo.
Fast det fanns ju andra sätt att fördriva tiden i skolan på.
Det tredje året fick han en tjänst som amanuens på mate
matikinstitutionen och undervisade bland annat i repetion
skursen för nya teknologer. Amanuens är något fint, för att
vara teknolog, förstår vi. Han fortsatte på samma sätt med
flera kurser och märkte hur kul det var det där med att un
dervisa, vilket han för övrigt fortfarande tycker. Exjobbet
gjorde han på reglerinstitutionen hos professor Lennart
Ljung. Uppenbarligen trivdes Bo bra eftersom han fortsatte
där som licentiat och därefter, självklart, som doktorand.
Hela tiden fortsatte han med att undervisa och var kursans
varig för flera kurser. Med glimten i ögat berättar Bo att
hans 3 år och 1 1 månaders 'rekord' för att doktorera nu
kommer att slås i april. Vi börjar ana att det bor en riktig
tävlingsmänniska i honom vilket han glatt medger. "I Linlc
öping är man bra på att tävla", vilket Bo tycker är positivt.
En av fördelarna med att forska tycker Bo är att man får
resa mycket i jobbet och se sig om. Han har legat en termin
vid universitetet i Cambridge dock utan att ha platsat i rod
darlaget. Efter doktorsexamen tillbringade han 1988, ett
drygt år nere i Australien på ett universitet i Newcastle 15
mil norr om Sidney. Att Australiens bästa surfingstränder
ligger i närheten var tydligen ett tungt (?) vägande argu
ment

" Professor så klart !" blev svaret från vår nye
professor i reglerteknik, Bo Wahlberg, då vi
frågade om hans drömyrke. Vi hade sökt upp
honom för att göra en lärarpresentation å
Emissionens vägnar. Att valet av intervjuoffer
föll på honom var ganska självklart, då Bo
under sin första månad här på KTH dykt upp
som en frisk fläkt både på föreläsningarna i
reglerteknik och i Elektros studienämnd.

Att vara 32 år och professor måste väl vara något av rekord
frågar vi. Bo berättar då att han ingalunda är den yngste
professorn någonsin men att han var yngst på KTH i några
dagar. "Tyvärr" hade hans kompis från Linköping, Björn
Ottesten, som Bo tagit med hit till reglerinstitutionen, den
"dåliga smaken" att söka professuren i signalbehandling på
TTT. Och Björn är nu den yngste professorn på KTH. Det
ta borde ju vara bra för samarbetet mellan institutionerna
tycker vi. Bo berättar då att han redan inlett samarbete med
flera andra institutioner på KTH. Bland annat med Torsten
Cegrell på Industriella styrsystem och Anders Lindquist på
Matematik. Han har för övrigt fler kolleger från Linköping,
Lund och Uppsala som kan tänkas komma hit så småning
om.
Att professor var drömyrket hade vi ju fått reda på. Men
vad är det som är så bra med att vara professor undrar vi.
"Man får det största och finaste rummet med utsikt och kan
göra vad man känner för utan att någon kollar en" säger Bo
Inger gömt sig där någonstans.

-a-•·---
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"Vad är det för något ?" svarar Bo då vi frågar vad han
tycker om Mac. Istället visar han stolt upp sin DECstation
5000 modell häftig. "Mycket bättre än de små datorer som
ni har där nere i datorsaJama" säger Bo, åsyftande då inte
bara Macama. Ytterligare en fördel med att vara professor
tydligen.

..

... .

.......

/

När det blir dags att ta lite foton av Bo och hans arbetsplats
upptäcker vi på väggen några vackra alster gjorda av hans
barn. Han har två stycken, en flicka
och en pojke. Ett tredje är på väg
och kommer i mars. Familjen bor
ute i österskär där allt annat
KTH folk också bor. Eftersom
de flyttade in vid nyår är det
fortfarande mycket att göra
med hemmet. Större delen
av hans fritid går åt till detta. Fast när vi frågar om han
inte har några andra fritidsin
tressen berättar Bo att han spelar
tennis och squash, precis som alla
andra .....
Somrarna brukar familjen tillbringa i Kolmården där de har
stuga, dock ej i lejonparken. Efter ytterligare lite eftertanke
kommer Bo på att han ju har ett stort fritidsintresse till, ar
betet. Det är nästan en förutsättning att tycka så för att
komma så långt som Bo gjort inser vi.

Bosse visar sin STORA ...
It' s not the size. it's the way...

När vi kommer in på hans nuvarande arbete här på KTH
frågar vi om han tycker det är någon skillnad mellan ele
verna på KTH och de han hade i Linköping. Men det tyck
er han inte utan säger att vi är lika alerta som de i Linkö
ping. (Hmm, dålig fart på studerandet i Linköping också,
tydligen.)
Som professor är hans främsta uppgift att utveckla forsk
ningen vid institutionen och därigenom 'producera' dokto
rer. Då hans företrädare på posten hade dålig hälsa på slu
tet av sin ämbetstid har reglerinstitutionen haft lite svårt att
hävda sig bland oss teknologer. Detta försöker nu Bo råda
bot på genom ta på sig ganska mycket undervisning. Han
undervisar nu i tre kurser, allmän kurs för Elektro, allmän
kurs för farkost och fortsättningskursen i reglerteknik. Ge
nom att undervisa i grundkurserna och naturligtvis göra det
bra hoppas Bo kunna förbättra reglerteknikens anseende i
teknologernas ögon och få oss att fortsätta inom detta om
råde. Lite upprört berättar Bo att reglertekniken nu är stru
ken ur studieinriktningen lnformationsteknik i det förslag
för elektroutbildningens framtid som nu föreligger. "Det
finns ingen teknisk högskola i hela världen som saknar re
glerteknik inom de elektrotekniska utbildningarna. Det
vore STOR skandal om den försvann från delar av
Elektro." säger Bo och ser det som ett måste att förhindra
detta.
En sak som Bo tycker fungerar bra i Linköping är de semi
narier som hålls av lärare i högre årskurser och före detta
teknologer vilka berättar om vad de jobbar med idag. Des
sa ges i första årskursen och skall ge de nyblivna teknolo
gerna exempel på de tillämpningar som deras utbildning
kan leda fram till. Bo var själv där i höstas och höll ett så
dant.

I
,;Hon vet att 'och' är ett ord som stavas konstigt, men hon
är ju självlärd!", berättar stolt far om 6-åriga Tina.

Dagen till ära, intervjuad av Emissionen, är Bo iklädd slips
och kavajtröja Då vi frågar var han köper sina kläder sva
rar han: "Det är för dyrt att handla kläder i Sverige". Bo in
handlar själv sina kläder i Singapore eller USA. Detta
borde vi ha insett tycker Bo. Hans slips har ju ränderna
snett ner åt vänster. Svenska slipsar har ju ränderna åt hö
ger. Självklart, det vet väl alla. Dessvärre visar det sig att
det mot slutet av intervjun att det inte är för Emissionen
han har klätt upp sig utan för KTH:s personalchef till vilken
han skall efter vårt besök. Vår sista fråga om vilken skola
han tycker är bäst besvaras tveklöst med "KTH, vad trodde
ni jag skulle svara !?"

Mats Strdlberg &
Ronny Peschel

Pengar i massor...
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STIPENDIER
ATT
..
SOKA
PRAKTIKTJÄNSTGÖRING UTOMLANDS
Härmed ledigförklaras stipendier ur Civ ing Anders Malmes
fond.
Fonden skall lämna bidrag till studerande inom sektion E som
vill göra praktik tjänstgöring utomlands - främst i England,
Tyskland och Frankrike. Även examensarbete utomlands kan
komma i fråga. Företräde ges dem som specialiserar sig på
starkströmsteknik.
Stipendium utbetalas normalt efter hemkomsten. Förskott (90%)
kan dock utbetalas efter särskild ansökan.
Ytterligare upplysningar lämnas av Kansli E, tel 790 8494 eller
790 9 1 70.
Ansökan skall inges till KTH:s registratorskontor, 100 44
STOCKHOLM senast 1992-04-15. Ange diarienummer 201/92,
doss 221.
Ansökan skall - utöver det sökta beloppets storlek - innehålla
- uppgift om avsedd praktik/examensarbete (kan få kompletteras
i efterhand)
- gymnasiebetyg, betygsutdrag och, för examensarbete, helst re
kommendationer från ansvarig handledare
Så snart besked om att praktikplats erhållits skall ansökan komp
letteras med uppgift om detta.

TELEKOMMUNIKATIONSSTUDIER I USA
Sektionen för Elektroteknik vid KTH ledigkungör stipendium ur
John och Karin Engbloms stipendium.
Fonden skall möjliggöra studieresor inom telekommunikation
sområdet till USA för civilingenjörer, som är utbildade vid
KTH. Fonden är i första hand avsedd för den som bedriver eller
avser att bedriva forskarstudier. Utlandsvistelsen bör omfatta
minst sex (6) månader.
Ansökan inges till KTH:s registratorskontor senast 1992-04-01 .
Ange diarienummer 202/92, dass 221.
Upplysningar lämnas av Kansli E, tel 790 8494 eller 790 9 170.

Dags för val!
Tyvärr inte Quameval, men väl val till år
skurs fyra och högre! För treorna är det ju
nu dags att bestämma sig för en inrikt
ning, och för att göra det lite lättare kom
mer en valbroschyr, förhoppningsvis för
sta veckan i period sju.

Information
Tisdagen den 24:e mars har vi sedan pla
nerat att ha infonnation om samtliga in
riktningar, troligtvis i Q l klockan 18.15.
Då kommer färdiga civilingenjörer från
respektive inriktning att berätta om ar
betsmarknad mm och teknologer som nu
läser kurserna kommer med lite heta tips.
Valblanketten ska vara inne senast den 1:a
maj (gäller för alla kurser i åk fyra och
uppåt.)

Ny STVL:are
Vet ni vad?! Vi har hittat en ny studievä
gledare som kommer att jobba på heltid!
Han heter Håkan Gelinder och verkar vara
jättetrevlig. Han kommer säkert att pre
sentera sig själv i ett senare nummer, men
om ni är nyfikna får ni komma och hälsa
på from den 2:a mars då han börjar!

Bättre Begagnade Böcker
Till sist vill vi bara påminna om att Stu
dievägledningen förmedlar försäljning av
begagnade böcker - under förutsättning att
ni lämnar in några!
Lycka till med pluggandet, och glöm inte
bort att när botten är nådd har man åtmin
stone fast mark under fötterna!

Lotta och Eva

A S:t Ja�obi
Gy111nasioD1 i Vällingby

Fredag 20/3 1 9.00
Lördag 2 1 /3 1 7 .00
BR.JETl'ER kan ni köpa av kulturat�heerna
eller av Martin Bagelin tel: 6 1 8 1 8 37

Rotationsingen.jör
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SNURRIG
UTBILDNING

?•

Examen, färdig civilingenjör
redo att möta världen. Ett stort
mörkt hål breder ut sig framför
en. Huvudet bultar fortfarande
från gamla omtentor och från
tanken på ett studielån som
snart skall betalas tillbaka. Vad
gör man? Ställer sig i en låda
och skriker? Slår sig in på en
forskarutbildning? Eller bli, som
Erik Berggren, E86, rotation
singenjör på Ericsson.

B

rik gick på Elektro på KTH och tog
examen för knappt ett år sedan. Efter att
ha varit med på studieresan till Brasilien
och haft sex veckors semester så började
han i september sitt nya arbete på Erics
son.
Rotationsingenjörer kallas de ingenjörer
som går en speciell form av utbildning på
Ericsson. Den pågår i två år och delas in i
fyra olika, sex månader långa perioder,
som vardera inleds med en del teori och
efter det en del praktik. Utbildningen sker
"nerifrån och upp", d v s man börjar med
att titta på systemen på detaljnivå och vid
gar sedan vyerna för att i slutskedet kunna
se helheten.

Rotationsingenjör.
Att vara rotationsingenjör betyder, som
namnet antyder, att man roterar, och det
kring två axlar. För det första roterar man
fysiskt från plats till plats inom Ericsson
koncernen. Bland annat tillbringas period
nummer tre vid ett Ericssonbolag på val
fritt ställe i världen. Erik har redan siktet
inställt på att få jobba i Tyskland. På frå
gan om han kan tyska svarar han lite ge
nerat att han inte har läst något alls. Erics
son erbjuder dock språkkurser som man
kan gå på innan man åker och ett av hans
mål med tysklandspraktiken ,lir att lära
sig språket.
Förutom att rotera mellan fysiska platser
så roterar man även mellan olika platser i
organisationen. Ett av syftet med utbild
ningen är nämligen att få så pass stor

Trots att han är lite suddig i konturerna efter redan ett halvdr tycker inte Erik Berg
gren att man blir en i mängden pil Ericsson.
överblick av Ericsson och företagets pro
dukter som möjligt. Den skall fostra gene
ralister, inte specialister. Dessutom är det
ganska stor brist på folk som har stor sy
stemkännedom om AXE. De flesta kan en
liten del väldigt bra men är helt okunniga
om hur resten fungerar. AXE är ett
komplext system och folk som har stort
kunnande är attraktiva inom organisatio
nen. Eftersom nyanställda på Ericsson
ofta inte kan AXE systemet får alla ge
nomgå en introduktionskurs på ett antal
veckor i början. Rotationsingenjörerna går
steget längre och lär sig systemet mer in
gående.

Varför Ericsson?
Men för att göra avsteg från rotationsut
bildningen ett ögonblick. På frågan varför
han överhuvudtaget sökte arbetet på
Ericsson svarar Erik att han egentligen al
drig hade tänkt börja där. Som många an
dra var han rädd att företaget skulle sluka

honom. Dessutom hör inte Ericsson till
höglöneligan. Det slutade med att det var
jobbet och inte företaget som hägrade. Att
bli rotationsingenjör innebar att han inte
behövde ta ställning till vad han ville ar
beta med i framtiden. Framför honom lig
ger ytterligare ett och ett halvt år av gene
rell utbildning innan han blir tvungen att
välja vad han skall syssla med när han
"växer upp".
Den första kontakten som Erik fick med
rotationsutbildningen var på en studiedag
på Ericsson med studieresan. Där träffade
han två äldre rotationsingenjörer som
lyckades intressera honom för utbildning
en. Dessutom har han en kamrat som en
rotationsutbildning på en annan del av
Ericsson.
• Men Eric�n som är ett sånt stort
företag. Finns det ingen risk att man
bara blir en i mängden?
- Nej, det känns inte som det. Det är brist

21
på ingenjörer inom Ericsson och det gör
att allt som skall göras måste göras
snabbt. Det finns alltid en tidspress. Man
märker att någon är beroende av att man
gör sitt jobb. Dessutom "slår man inte i ta
ket" som man lätt kan göra i mindre före
tag där man redan efter en vecka vet sin
plats. Här finns det svängrum.
När Erik sökte jobbet som rotationsingen
jör var det mellan 100 och 200 till som
sökte. Tolv blev uttagna Vad är det som
krävs för att man skall kvalificera för ett
så pass attraktivt jobb. Behöver man vara
en hobbysuperman eller vad?

Specialite = Intervju
I ett försök att ge ett svar på den frågan
pekar Erik ut ett par saker. För det först
måste man klara det första "sållet" fram
till en intervju. För att göra det måste först
och främst kunskapskraven vara uppfyllda
(naturligtvis). Men om det är många som
har samma kunskaper kan det vara bra att
ha något litet "extra", något som ställer en
utanför mängden. I Eriks fall så hade han
dels haft lite praktik i USA, varit delaktig
i studieresan samt läst några kurser på
Handelshögskolan i Stockholm. Det kan
vara värt att notera att valet av inriktning
på Elektro inte spelar så stor roll. Erik
gick inriktningen för Industriell Elektro
nik vilket inte har det minsta att göra med
programmering av telefonväxlar som han
håller på med nu. Det som däremot spelar
roll är civilingenjörslinje. Eriks teori var
för det är på det sättet är att de som anstäl-

Senaste kullen rotationsingenjörer.
ler inte har några djupare kunskaper om
var inriktningarna går ut på utan är mer
linjeinriktade.
När man väl har kommit till intervjun är
det inte så mycket kunskaperna som gäller
utan väl den utstrålning som man ger.
Eriks tips är att man skall komma till in
tervjun med förutsättningen att man får
jobbet. Då blir det mycket lättare att inte
spänna sig så att allting går åt fanders.
• Hur känns det att sätta sig på skol
bänken igen, direkt efter avslutade
studier?

- Det är lite ovant. Man har ju inga tentor
som ligger som orosmoln längre fram.
Det gick till och med så långt att någon
sade "ge oss böckerna och en deadline så
fixar vi det här." För övrigt är tempot nå
got lägre än på teknis så det kan kännas
långsamt ibland.
• Slutligen: Vad är det som är speciellt
för rotationsutbildningen?

- Möjligheterna!

Michael

Faktaruta:

Rotationsutbildningen på Ericsson Telecom AB
Rotationsutbildning för utexaminerade civilingenjörer på Divisionen för systemkonstruktion syftar till att ge en bred kunskaps
bas för kvalificerat arbete inom olika teknikområden. Rotationsingenjören får lära sig AXE-systemet grundligt samt olika nät
driftssystem och fiberoptiska system. För den personliga utvecklingens skull ingår delar av utvecklingsprogrammen för chefer.
Dessutom ingår det som en del av utbildningen att lära sig Ericsson som koncern - dess organisation, produkter och affärsideer.
Rotationsutbildningen är upplagd på fyra olika avsnitt, vardera ett halvår långt. Varje avsnitt inleds med en teoridel där man får
läsa ämnen som UNIX, Objektorientering, C++, PLEX-programmering, AXE 10 hårdvara, systemprovning, installationsprov
ning, konkurrentsystem, marknadsföring och mycket, mycket mer.
Varje avsnitt avslutas med praktik på olika ställen i koncernen. Tre praktikavsnitt sker hemmavid och det fjärde utomlands. Efter
varje avslutat avsnitt skriver man en rapport som presenteras för linjechefer och övriga deltagare i utbildningen.
Utöver de inplanerade avsnitten kan man även få annan individuell utbildning, t ex i språk, presentationsteknik eller olika tekni
ska discipliner.
Efter utbildningstidens slut har den färdige rotationsingenjören en mängd möjligheter till arbete på olika områden inom Erics
sonkoncernen. Till exempel kan man vara med i olika former av utredningsprojekt. Utlandsjobb är också något som ligger inom
möjligheternas ramar.

Gourmetspalten
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Gourmetspalten
KAFFE

Kaffe odlades i Yemen redan på 500-talet men inte förrän på 1200talet började man rosta bönorna och tillverka en dryck som liknar
det kaffe vi dricker idag.

i\f:.

et första kaffehuset öppnades i slutet smak. Häll det över istärningar i höga glas
av l 40(Malet i Mecka och kaffet blev och fyll till tre fjärdedelar. Tillsätt en sked
snabbt så populärt att det övertog den för vaniljglass eller kaffeglass. Toppa med en
bjudna alkoholens plats. Araberna var · klick vispgrädde och pudra över lite ka
motvilliga att släppa ifrån sig monopolet kaopulver.
på kaffemarknaden. De förbjöd all utför
sel från Arabien av kaffebönor som inte
först rostats eller torkats så att de inte Milkshake med kaffesmak
skulle kunna gro. Men, en indier band fast
sju kaffefrön innanför sina kläder och Lös upp 2 tsk snabbkaffe och 1 tsk socker
smugglade på så sätt ut dem för att sedan i 1 msk hett vatten. Vispa med elvisp till
plantera dem på sin mark i södra Indien. sammans med 1 1/4 dl kall mjölk och 3
Det var från avkomman av dessa Uäd som msk vaniljglass. Drycken skall bli len och
holländarna hämtade frön för att sätta skummig. Häll upp i ett högt glas och ser
igång sina odlingar på Java. Det första vera med sugrör.
kaffet kom till Europa i början av 1600talet. Det mottogs till en början med blan
dade känslor eftersom många ansåg att det Happy Marriage
var Satan som hade gett muslimerna kaffe
att dricka Präster som hade blivit kaf • 1 del varmt kaffe
feentusiaster vädjade till påven att han • 1 del varm choklad
skulle uttala sig positivt om kaffet. När • en skvätt konjak eller rom
påven smakat sin första kopp sade han:
Den här satansdrycken ärju så delikat att Brasiliansk köttgryta
det vore sorgligt att låta de otrogna ha
ensamrätt på den. Låt oss lura Satan ge (6 personer)
nom att döpa den. Under senare hälften av • 3 msk olja
1600-talet öppnades det kaffehus i alla • 1 kg nötkött, skuret i tärningar
Europas storstäder.
• 2 stora gula lökar, skivade
• 2 vitlöksklyftor, pressade eller finhackIskaffe
ade
• 1 del mjölk
• 2 gröna paprikor, urkärnade, skivade
• 1 del starkt kaffe
• 2 msk vetemjöl
• socker och is
• 1 1/4 dl torrt vitt vin
• knappt 2 1/2 dl svart kaffe
Cafe Liegoise
• 1 tsk torkad oregano
Brygg extra starkt kaffe och söta efter • salt och svartpeppar

Värm oljan i en gryta och bryn hastigt de
tärnade köttbitarna. Ta upp köttbitarna ur
pannan. Lägg i lök, vitlök och paprika och
stek sakta i 10 minuter i samma olja Strö
över mjölet och fräs i 2-3 minuter under
ständig omrörning. Häll i vinet och kaffet,
litet i taget, och låt grytan sjuda under
omrörning. Tillsätt oregano, salt, peppar
och köttet. Lägg på locket och låt grytan
puttra i 1 1/2 - 2 timmar eller tills köttet
känns mört.

Mockamous.se
(4 personer)
•
•
•
•

115 g mörk blockchoklad
1 rågad msk snabbkaffepulver
1 msk vatten eller 1-2 msk mörk rom
4 ägg, där gulor och vitor separerats

Bryt sönder chokladen i bitar och lägg i
en rostfri skål tillsammans med kaffe och
vatten eller rom. Smält chokladblandning
en över varmt vattenbad. Ta av från vär
men och vispa i äggulorna, en i taget. Vis
pa vitorna till skum och rör försiktigt ner
dem i chokladblandningen. Häll upp i ser
veringsskål och kyl minst en timme före
serveringen.
(Källa: En liten bok om kaffe av Jennie
Reekie, Infonnationsförlaget)

Sofia

PR har snygg personal, Kodisar i
CiggAutomaten!
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Systemgruppen ger svar
på tal

Den senaste tiden har det funnits ett antal förslagslistor i datasalarna
där E-Osquarulda har kunnat utljuta sig över datasystemet i allmän
het (vissa har tydligen aldrig sett det gamla VAX-systemet) samt
kunnat ge diverse konstruktiva förslag. Nedan svarar systemgrup
pen på de förslag/kritik som kommit in.
• Åtgärd mot varm och dålig luft i terminalsalarna?

- Tyvärr har vi inte så mycket att säga till
om. Kylan är under ombyggnad och vi har
klagat på luften.
• Läskautomat i Q-huset?

- Ok, vi sätter upp en namnlista som vi
sen vidarebefordrar. Om det blir till rack
ligt många namn, så kanske HÖRS ställer
hit en.
• Växlingsautomat alternativt att automaterna tar tiokronor?

--Kommandot USE (utan argument) på
VMS.
-Ultrix: titta på /usr/local/bin
/usr/local/bin/X 11, /usr/local/games/bin
--VMS: titta på PUB:, PUBLIC:[X],
PUBLIC:[GAMES], COM:.
• Mera spel, mer "shoot-em-up"

- Hittar ni bra spel kan ni ju ta med dem.
Eller skriv egna. Bra resultat kan vi lägga
upp centralt Se även punkten före.
• Skaffa justa CAD-program?

• Ställa ut ett Hålslag, häftapparat,
tejp & sax vid skrivaren?

- Jaha.Elektronik- och/eller mekanik
CAD? Vi känner inte till branschen så
bra. Känner nån till något system som inte
kostar skjortan om man ska ha det på 30(J() arbetsstationer? Vad kör institution
erna?

- Bra ide! Kommer så fort vi fixat ett sätt
att låsa fast dem.

• Mer och bättre program
macarna? Det som rmns är skit!

• Skaffa en scanner till Q·huset?

- Jaha , då tar vi väl bort Superpaint,
Macwrite, Wingz, Matlab och MSpro
grammen då... Allvarligt talat vill vi har
mer konkreta förslag, helst med prisupp
gift. (Glöm inte att multiplicera med
15 ...)

- Lite utanför vårt område, men vi ska
nämna det för HÖRS.

- Scanner Finns hos systemgruppen! Man
kommer till oss med originalet, och kör
sedan från sin VAXstation. Mer om pro
grammet kommer att stå i HJÄLP på
VMS, och det ska finnas i menyerna. Re
sultatet blir en IMG-fil som kan inH.uderas
i DECwrite/Paint. Konverterare för andra
format är på gång.
• Bättre rengöring av skärmarna?

- Ingår tyvärr inte i lokalvårdsavatalet
Kom in och låna skärmtvätt av system
gruppen.

till

• Fixa MAIL-programmen?

• Mer aktuell info om saker som är
sönder/annorlunda/bokade just nu?

- Vi planerar ett alllmänt bulle
tin/hjälpsystem över alla maskinerna. Den
som vill se det fortare, får gärna hjälpa
till och hacka.
• Svensk stavningskontroll som fungerar i DECwrite?

- Fungerar på VMS. Vi ska pröva att
flytta lexikonet till Ultrix.
• OSF/1

- Ultrix och OSF/! kommer att "växa
ihop" med tiden. (Till hösten enligt Digi
tal...)
• Mindre idioter som skriver ut skit på
lasern?

- Vet nån en apparat man kan krympa
idioter med? Nej, allvarligt, det skrivs för
mycket på den. Tips:
--Använd skärmen/flera fönster mer.
--Skriv på matrisskrivama. Om det är
stående A4 ni vill ha, kan vi fixa det där
också.
--Skriv ut dubbelsidigt och med flera si
dor per papper. Se anslag och snart i
HJÄLP.
--Ni har all rätt att slänga ut folk som an
vänder den kommersiellt eller som kopia
tor.
• Bättre verklighet?

- Vi tror att de är fixade. Det är också my
cket lättare att felsöka ett konkret prob
lem ... På VMS måste man komma ihåg att
skriva en domän-adress som MX%"al
lan@foo.bar.flarp".

- Tänk positivt! Om du är bättre mot verk
ligheten , så kanske den blir bättre mot
dig.

• Fler fonter i DECwrite?

- Kök en trappa ned, restaurang en trappa
upp, mataffär över bron, godisautomat,
matlab, ...vad mer kan man önska.

• Mer info om bra, nyttiga & roliga
program, var de ligger och hur man
startar dem?

- Färdiga typsnitt kostar pengar. Vi under
söker priset. Man KAN lägga in egna
fonter om man lär sig filformaten.

- Ok, vi inser att det brister här. Vi ska
skriva mycket mer i nästa upplaga av sys
temhäftena. Tills dess några tips:

• Skaffa en kopiator?

--Använd hjälpsystemen som finns: HELP
I HJÄLP, man I apropos samt Bookreader
I Bibliotek.

hänger sig. Vi har fått en ny version av
programvaran till lasern. Vi får se om det
blir bättre med den.

- Enligt vad vi hört kommer det en i Tol
veriets regi snart.
• Timeout i laserskrivaren?

- Det verkar inte vara på den nivån det

• Mer mat!

• Vi vill att allt ska gå fortare!

- Jobba fortare då!

Systemgruppen
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INF O !

Fick du ingen IAESTE-praktik? Vill du ändå ut i Europa i sommar?
Känner du att KTH:s kursutbud är för tunt? Ta och läs en som
markurs, det finns massor att välja mellan. BEST (Board of Euro
pean Students of Technology) anordnar varje sommar ett antal som
markurser, dit elever på skolor som är med i BEST (t ex KTH) får
åka.
•et är tvåveckors-kurser på två poäng
ute på olika högskolor i Europa som man
kan åka på för att träffa andra europeiska
studenter. Dessa kurser sponsras nästan
helt av den arrangerande skolan, några tar
en avgift (den högsta i år är på 100 ECU,
ca 650 kr). Det enda man behöver betala
själv är resan till landet. Det finns en lista
på skolor och kurser man kan åka till i
12:an, där finns också en lite utförligare
kursbeskrivning på de flesta kurserna.
Alla skolor har inte hunnit bli klara med
sina ännu, men kom och fråga om ni vill
veta mer. Till det här är det sista an
sökningsdag 13:e mars, vi har an
sökningsblanketter. För svenskar är det
ganska lätt att få komma med på de här
kurserna, vi är garanterade 40 platser ute i
Europa i år eftersom vi arrangerade två
sommarkurser förra året. Ta chansen, det
brukar vara mycket pouplärt och ett bra
sätt att få träffa studenter som har andra
förutsättningar.

besöka en del företag, hinna med att titta
på några projekt ute i Kista och gå runt
lite på KTH. Dessutom ska de få gå på
tentapub och på Rock i 12:an och kanske
hinna med någon liten sillis däremellan...
Till det här skulle det också vara fint om
någon vill låna en hand eller så, vi är tack
samma för alla erbjudanden.

Annars kan man få chansen att träffa
europeiska studenter i Sverige. BEST i
Stockholm (som ligger under Internation
ella Utskottet) anordnar nämligen själva
två kurser, en i Teknikhistoria och en i In
temational Management. På båda dessa
finns 15 platser reserverade för studenter
från KTH och det kommer 20 europeer
till vardera. Om man inte vill plugga då
(eller kanske pluggar till de omtentor det
ryktas ska gå då...) kan man hjälpa oss
med det här. Vi behöver folk som ställer
upp och fixar kalas, handlar mat, guidar
runt Teknis och några som ställer upp och
låter en italiensk tjej bo hemma ho sig.
Hör gärna av dig om du är intresserad.

Sist och slutligen några ord om skidresan
till Les Arcs (se Emissionen 1�2). Vi var
nere och besökte Lund nu i helgen, och de
berättade att de har hyrt en buss som ska
ner dit. Den här bussen går från Lund
24/4 och kommer tillbaka 3/5. Priset för
bussresan kommer att bli 1.200 kr per per
son tor. Sedan tillkommer givetvis resan
till Lund, det är tur man är student och har
så goda kontakter med CSN. Det fanns
ungefär 20 platser kvar den 18(2. Men en
vecka i alperna för 2.300 med allt betalt
är svårslaget, så hör av dig snarast. Som
vanligt, om det är något du undrar över el
ler vill få reda på, kom till mig eller Arti,
vi svarar på det vi kan och tar reda på re
sten.

Det finnns andra möjligheter att träffa
utlänningar, nämligen när de kommer hit.
Vi får besök av 16 elektriker från Eindho
vens Tekniska Högskola första veckan i
april. De kommer 5:e april, och ska vara
här till den 11:e. Under den tiden ska de

Oskar Ahlberg, Insekt
Nästa Internationella Pub: 19:e mars.
Sista ansökningsdagför sommarkurserna:
13:e mars

Dåliga OS-resultat! Börja träna
inför sommarens OS.
SIMNING: Onsdagar kl. 17.00 Samling i 12:an Kostnad: 15:En squash-stege finns nu uppsatt på vår anslagstavla. Intreserade skriver sitt namn på en lapp och placerar den i
lämplig ficka.
Take care ! I Edra idrottsledare

PR har mycke öl, Alvedon i CiggAutomaten!

-if&: Televerket
I
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Examinerade efter 911201!
HEILBORN OTIO
LEBSUND DAG
SERENIUS BENGT
CARLSSON ROBERT
HERSLÖF URBAN
LÖP STEFAN
BACHTIAR MICHEL
KÖHLER TOMAS
FERNHOLM MIKAEL
MORINGE ROYNE
RA VASKA TOMMI
UNDH JAN O C
NORDSTRÖM HELENA L M
LUNDGREN AGNETA E
BOMAN SVEN
HELLMANS BERTIL
NORDMARK GUNNAR
OLSSON FREDRIK
LANDBERGER ULF
PREVEUS EVA
ERIKSSON MICHAEL
JÖNSSON MARIA
ANDERSSON KENNETH
CARLSSON BO-ANDERS
GRANBERG CHRISTER
PENDING WIBERG EVA
HEDEN KARIN
WERELIUS NILS
HALL KATARINA
HÖGLIN PER

E85
E84
E86
E87
E87
E81
E85
E87
E79
E87
E86
E85
E85
E85
E86
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E86
E78
E87
E87
E85
E86

TELE
DAT
IND
TELE
TELE
TELE
ENE
IND
PYS
DAT
TELE
DAT
DAT
TELE
DAT
DAT
DAT
IND
TELE, DAT
TELE
PYS
TELE

VAR

NILSSON BERNT
SÖNNE PERNILLA
ERICSSON LARS
FORSMAN STEN A
HUGOSSON ROGER
PLAHNMATS
ACHILLEAS THEODORIDIS
GERDES JAN
MOBERG JOHAN
SILEN BJÖRN
ZETTERUNG CARL-M
HÄRVIDEN MAGNUS
LUNDSTRÖM BAAN
NOREN FREDRIK
LINDSTRÖM MAGNUS
BJURSTRÖM HANS
BERGROTH ANNA-LENA
SUNDIN SVEN
LÖVGREN RICKARD
STENKVIST ANDERS
BÄCK MIKAEL
LILJEDAHL CARL R
HELLBERG RASMUS
STRÖM TOMMY
THURFJELL MAGNUS
GRANDIN MAGNUS
WALLIN ANDERS
SCHAGERSTRÖM JOHAN
EBEN BJÖRN

u.n.å 100100

E87
E86
E87
E87
E87
E85
E84
E86
E87
E87
E87
E87
E87
E83
E87
E87
E86
E87
E86
E86
E86
E87
E87
E86
E86
E87
E87
E87
E87

IND
DAT
TELE
ENE
TELE
TELE
TELE
TELE
ELK
TELE
IND
TELE
DAT
TELE
TELE
TELE
DAT
TELE, DAT
ELK
IND
TELE
DAT
TELE

BAL

Nu är det 75 år sedan Elektros vårbalstradition tog sin början, och det skall vi
naturligtvis fira i vårfinaste frack resp. långklänning som alla gångerförr !!
Vårbalen, tillika infirandet av. det nya året 100101 ,går av stapeln den 30 April å
nyrenoverade Jiptr.ih,umt.fJr5tUånin,.nill' • Den stora sittningen berikas med, förutom oss
ståtliga teknologer, ett antal tillkomna gäster och några gamla ärorika profeter.
Alla hoppas vi på attflitigt bli avbrutna av sånger,tal, gyckel och så bidrag till den
interna Sångartäfvlanförstås. När så baken börjar bli öm spelas det upp till levan
de musik som, efter avbrott för tolvslaget, spelas så länge att alla bör bli tillfred
ställda ! För att få utlopp för den yttersta festhungern, skjutsas vi med buss till ny
lokal där efterkör naturligtvis pågår till, den näst intill obligatoriska, frukostnub
ben !!
Biljettpris och tidpunkt för släpp kommer tydligt att visa sig inom de närmaste dag
arna, passa på att köpa biljett med en gång - det är ju inte värt att missa ett sånt
här arr p.g.a slöhet !

Det ryktas att...

Månadens Dikt...

•
•
•
•

Ljuva dröm, att bli en riktig svensk.
Stor och stark och tyst och fosterländsk.
Värdigt stel, pedantisk och formell,
att få bo på Falu stadshotell...

Någon langar pucko i röda rummet på rasterna.
Styrelsen inte är fulltalig.
PR har inge snask, Törtals i CiggAutomaten!
E-teknologer har blivit väldigt dåliga på att skriva ryk
ten...

Ljuva dröm att som en svensk se ut.
Att få lära sig att veta hut.
Det är en nåd att stilla bedja om att få bli så djävla bra som dom!
(Gula Hund)
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