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Redaktionssidan

CHE-ord
missionen är hela elektrosektionens tidning och alla sek
tionsmedlemmar är mycket välkommna att skicka in alster av
alla slag. Tyvärr är det inte så många som gör det, och tar
chansen att få komma ut med sina åsikter i vår eminenta tid
ning.
Detta nummer är dock något av ett undantag. Utan Annika och
Rockans utsökta valspecialtext skulle ·vi aldrig ha en aning om
vilken inriktning man ska välja.

Dessutom J:iar en teknolog reagerat mycket starkt på en föreläs
ning och resultatet kan du läsa på sidan 8. Mer sådant! Tycker
du något, så sätt dig och skriv!

Sektionen behöver mer oorganiserat engagemang. Alla funktio
ner har blivit så hårt uppknutna av alla funktionärsposter att nå
gon kanske tror att man inte kan göra något själv om man inte
innehar den funktionärsposten. Inget kunde vara mera fel! Man
behöver inte vara emitteur för att skriva i Emissionen, lika lite
som man måste vara källarmästare för att ordna kalas. Var
spontan! (På tre)

Över till något helt annat. KTH ska införa en alkoholfri vecka i
slutet av april för att främja teknologernas studieresultat. Inga
teknologrepresentanter har haft möjlighet att yttra sig. Hur
kommer det att påverka klubbmästeriernas ekonomi? Ska vi ac
ceptera att detta kontrollsamhälle alkoholtestar tentanderna?
Varför har ingen informerats innan det är för sent?

Detta är bara en av de saker som Emissionen snappat upp första
av alla. Att vi ska få en elektrofärgad ersättningstolva under re
noveringen är ett annat scoop som du läser först i Emissionen.

din Che, Anders
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Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning.
Den finns till för att täcka sektionens
verksamhet samt att föm1edla information
och nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkon1men
med dina bidrag till tidningen. Allt mate
rial skall vara redaktionen tillhanda senast
på dagen för manusstopp. Helst ser vi att
allt textmateriel redan är inskrivet på da
torerna i Vax-kab. Då är det bara att
skicka över det med MAIL till EMIS
SION på Elmer och Elin. Skicka gärna
med instruktioner för hur du vill att den
slutliga produkten skall se ut. Vi garante-

rar inte att 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 yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna ma
nus (skriv TYDLIGT!) Sådana kan du lämna i vår
brevlåda i kopieringsrummet i tolvan eller till nå
gon 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 Emis
sionens brevlåda eller direkt till en emitteur. Bilder
som måste framkallas eller förstoras (negativ eller
dia) skall du lämna direkt till en emitteur och i god
tid innan maiiusstopp.
För att skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i
ett dectennfönster på VMS skriv sedan "SEND fil
nanin.xxx".
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som uttryck för Elektro
sektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar
Emissionen ansvar för.

Klarar tolvan den 1 O:e april ?
2
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gen?
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Ordfs Vica Ord
Livet är en fest... är man benägen att ut
brista nu när den tyngsta delen av stu
dieåret ligger bakom oss. V åren närmar
sig snabbt och därmed en hel del roande
händelser mellan tentorna såsom, Vårbal
(i år för 75:e gången), Rock i 12:an, Sola
stafett och Esquader .
Jag vill passa på att framföra ett dubbel
TACK !! I första hand till alla funktionä
rer som jobbar för sektionen och även till
den sammansvärjning som kallar sig
'blindstyret'. Denna samling defekta reli
ker såg till att funkgasquen även denna
gång blev som förr...

Nya funktionärer.

Det börjar bli hög tid att tänka på hur man
ska förspilla sin tid i höst. Mata fiskar el
ler sälja plopp, valet är ert. Det finns som
vanligt 'jag vill kandidera lappar' utanför

funkrummet och även listor på vilka funk
tionärer som ska väljas på maj SM. Prata
gärna med valberedningen som består av
Johan Ebbinghaus E-91, Anders Corlin E90 och undertecknad.

V

ar det bättre förr? Är vi tråkigare
idag? Har vi dåligt rykte i Norden? Taskig
andedräkt? Fula nunor? Äckliga. . ... NEJ!!
Vi har hamnat i en ond cykel där vårt då
liga deltagande på andras fester föder då
ligt deltagande från andra skolor och sek
tioner på våra arrangemang.

Nu har vi fast mark under
fötterna!

Vi kan inte få ett sämre deltagande än det
vi nu har, så det kan bara bli bättre. Hur
ska vi då gå till väga för att ändra tren
den? I ett långsiktigt perspektiv genom att
själva åka iväg till andra skolors arrange
mang och skapa traditioner med ett större
utbyte . Roliga fester finns det, det är
egentligen bara tiden och ekonomin som
kan bli problem.

Ingen fest utan baksmälla.

Det har varit inbrott igen. Som vanligt är
det våra automater som blivit vandalise
rade. Nu har det varit så pass många in
brott under det senaste året att tolvan
inom en snar framtid kommer att bli lar
mad. Mitt tips till källarnissarna är att
montera in björnfällor i automaterna tills
dess att larmet börjar fungera. Om ni ser
kofötter springa omkring på Osquars
backe tveka inte att ringa Larmcentralen
tel. 790 71 19 .

ha det /Ulrik
Peter vicar vägen !

Initiativrikedom och spontanitet.

Det finns inbjudningar på styrets tavla och
man kan naturligtvis utnyttja dem. Men
man kan också i förväg efterlysa en spe
ciell fest, skola eller ort. Tala med mig så
kontaktar jag dig när Festen dyker upp.
Ett tredje alternativ är att göra som några
i ettan nyligen gjorde. De skaffade sig
själva en inbjudan till en fest på en annan
skola. Mycket bra gjort! Det var med glä
dje som jag gav dem ett bidrag till en rep
resentationspresent. Inte nog med att dom
själva hade kul, de gjorde reklam för oss
elektriker.

Dizzy lizzy!
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Korta ord
En garanterat annorlunda
vårbalskavalkad.

I ett nännare perspektiv har vi vår 75:e
vårbal där vår stora målsättning är att få
ett stort deltagande, inte bara från oss
själva, utan också från våra presumtiva
gäster. Ett annat viktigt mål är att komma
ifrån "teknisstuket" på våra fester och
komma med något nytt. Att vårbalen och
andra fester dessutom blir roligare att gå
på med många gäster behöver väl knap
past poängteras.

Har du kompisar du inte sett på
länge?

PR har redan i inledningsskedet sålt biljet
ter till ett gäng tjejer från Luleå.Har du en
eller flera kompisar som studerar på hög
skolor och universitet ute i landet som du
skulle vilja bjuda in, så gör det. Informa
tion om vårbalsfestema finns att få utav
mej själv eller någon annan i vårbalskom
miten. Själv tänker jag på min. första vår
bal se till att träffa kamrater från både

Elektro och andra skolor!

MÅ SPÅRVAGNARNAS PAR
NINGSTIDER BLIVA SÄLL
SYNTA, ....OCH DU, E' DU SÅ
JEVLA BRA SJELV DÅ?!
Eder ViceOrdf. Peter

SNOORD

Då det är stiltje på sektionen och kåren
just nu så kommer detta att bli VÄRLD
SHISTORIENS KrnfA5IESNOORD ! ! ! ! !

dervisningen som skulle kunna förbättras
så kan ni komma och diskutera detta på
nästa studienärnndsmöte som inträffar den
7 maj kl 17.17 i 12:an

KTH:S ORGANISATION

På nästa sida så ser ni en organisations
plan som beskriver det vägledande beslut
som jag berättade om i förra snoordet. Nu
har precis den första rapporten om KTH:s
org. kommit på remiss. Den handlar om
hur institutionerna ska föras ihop till
större institiutioner. Dekanus Göran An
dersson har suttit med och arbetat fram
det förslag som kommit och enligt honom
är institutionerna på Elektro nöjda med
förslaget. Nästa rapport som ska komma
kommer att handla om pengar & ansvar
och är mer intressant för oss så jag
återkommer om detta när den har kommit.

ÄNDRADE REGLER FÖR
MILJÖPRAKTIK

Linjeutskottet på Elektro har ändrat re
glerna för miljöpraktik för sommaren
1992. Detta p.g.a rådande konjunktur. Nu
kommer även följande arbeten godkännas
som miljöpraktik: Vård, jord- och skogs
bruk, lager, renhållningsarbete, servicear
bete i affär och på andra försäljningsstäl
len samt chaufför (dock ej taxi).
Har ni frågor om detta, kontakta Kansli E.

Allas vår SNO

HAR DU KVAR TET 1 ???

Om du har kvar TET 1 och tänker för
söka ta den i påsk så läs nu ! ! Det kommer
att anordnas en repetitionsföreläsning den
8/4 och några dagar innan tentan kommer
det att finnas assistenter tillgängliga för
konsultation. Mer info som plats & tid
kommer upp på studienämndens tavla i
12:an inom kort.

ESN-MÖTE

Igår var det studienärnndsmöte och hela
20 personer närvarande. Tänk att vi har en
sådan bra utbildning att det bara är 20 per
soner som har något som de vill ändra på
och diskutera. Det är nästan så att studi
enämndsverksamheten skulle kunna
avvecklas!! Om det nu är någon som ty
cker att det finns någon liten detalj i un-

GLAD PÅSK!!!

Till slut vill jag bara önska alla en glad
påsk, och lycka till alla ni som liksom jag
tänker ägna tiden åt studier.

Kramisar!Monika

Räcker ölen den 1 O:e April ?
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REKTOR

BIMT

VAL

ED

FT

UN

K

UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELFAKULTETER
BIMT:
ED:
VAL:
Fr:
K:

LEDNINGSGR.

B,I,M och delar av T bildar ny delfakultet.
E och D bildar ny del fakultet.
"Samhällsbyggarna" går ihop till delfakultet.
F och resten av T bildar delfakultet.
K bildar egen delfakultet.

UN handhar de första 50 poängen i Mat-Nat blocket och har hela
ansvaret för alla nuvarande linjers första 50 poäng.

NYHETER
Emissionens utsände har frågat
ut vår kanslichef, Inger Larsson,
om vad som är på gång här på
teknis. Här följer en samman
ställning över vad som kom upp
vid det samtalet.
• Äntligen är en ny professor utsedd i
Telekommunikationssystem. Det är
Björn Pehrson som kommer från SICS i
Kista. Han skall förhoppningsvis hinna
börja hos oss till den 1 :a April.
• I samband med hopslagningen av E och
D kommer även institutionernas antal
och storlek att ses över. För vår del
kommer det att finnas kvar 7 institu
tioner från E och en (Nada) från D.
Detta skall ses som något positivt då sa
marbetet mellan dessa borde främjas av
denna åtgärd.
• Budgetarbetet inför nästa läsår drar
igång i April. Vissa nedskärningar i vår
budget kan bli aktuella.

• Nollningen är räddad. Efter diverse
tråkigheter under nollningen förra året
hördes röster som ville avskaffa noll
ningen. På Elektro fungerar nollningen
bra och vi ser ingen anledning att upp
höra med den. För att lugna dessa röster
en smula har vi gått dem till mötes med
en gemensam mottagning för alla linjer
i stadshuset den 23:e Augusti på sönd
agen innan uppropet.
• Förre studieSNOken, Magnus Lindell
har sammanställt en liten instruktion i
föreläsningsteknik som skall delas ut till
våra föreläsare. Denna skall fungera
som ett stöd för dessa i vad vi som
teknologer anser vara viktigt med deras
föreläsningar.
• Studieteknik kommer den nya ettan att
få schemalagd en halvdag vecka 42 i
höst. Det är Rune Ohlsson, han som
skriver i Fri Teknik, som kommer att
hålla en föreläsning i detta ämne. Denna
rekomenderas varmt även till elektriker
i högre årskurser. Undertecknad har
själv haft stor nytta av en sådan.

• Erasmusprojektet ångar vidare och vi
skall skicka några E-teknologer till
Tyskland, Frankrike och Spanien. Des
sutom försöker vi få till stånd ett sa
marbete med Stanford University. Är ni
nyfikna, prata med Insekterna, SNO el
ler Inger för mer information.
• Vi fortsätter att sticka ut huvudet här på
teknis. Nu är det meningen att ett antal
E-teknologer från KTH efter examen
skall kunna ta en Masters-examen på 40
poäng vid INDEK institutionen på
Chalmers. Dessutom skall det finnas
möjlighet att kunna ströläsa kurser vid
INDEK i Göteborg. Mer information
om detta kommer i senare nummer av
Emissionen.
• Eventuellt måste 12-an utrymmas under
den ombyggnad av E-husen som kom
mer att starta i början av 1993. Isåfall
kommer vi förmodligen att få hålla till i
den VITA baracken som ligger bakom
korvkiosken på väg upp till Q-husen.

fritt tolkat av Mats S
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Vernissage

Tisdagen den 10:e mars hade jag
lyckan att få gå på Konstmässan.
Här fanns allt från stenskulptu
rer till levande ormar.
Några av mina vänner ryser och kan
göra det mesta för att slippa se och tänka
konst, men så icke jag. De associerar sna
rast med konst-igt , nåja kanske det.

Naket och videokameror

Det första jag möttes av i entren var två
konstnärer som hade inriktat sig på
kroppsmåleri. Detta är ganska speciellt då
man arbetar med levande modeller. Här
på mässan var det tre modeller som blev
målade. Först lades ett grundlager med

konjunkturen. Runt nittio galle

I försåt av Ivar Södergren

färg, i det här fallet olika nyanser av grått,
sedan dekorerades de två männen och
kvinnan med något som för mig såg ut
som kinesiska tecken och någon inre
kroppsdel. En iakttagelse som inte kunde
undvikas var att femtio-åriga män (inte
sällan med videokamera) studerade denna
konstinriktning grundligt och länge.

Kroppsmålning i tidigt stadium

rier ställde ut men andelen ut
ländska gallerier sjönk betyd
ligt i år. Priserna har också
sjunkit men de är fortfarande
långt ifrån teknologvänliga.
Dessutom var det den första
mässan som en fotograf ställde
ut bilder. "Konstnärsportrlitt" kallade Ewa
Rudling sin utställning som kröntes av en
cirka tre kvadratmeter stor bild centralt
placerad.

Champagne

Det är alltid roligt att gå på vernissage
men inte alltid lika roligt att vakna dagen
efter. Detta beror sannolikt på den stora
mängd Champagne som förbrukas. Kor
karna smäller både till höger och vänster
och plastglasen med innehåll delas ut.
Lyckan är stor, åtminstone tillfälligt.

Pengar

Detta var den tolvte i raden av konstmäs
sor på Sollentunamässan men även denna
annorlunda utställningsform kände av låg-
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Kafka gjord i tyg, en lite annorlunda por
träl/ering.

Citroner, citroner, en hel vägg med citro
ner
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Matz Borgströms "Final Miles", en hyllning till Miles Davis i glas med samma form
och olika fyllningar alla relaterade till glastillverkning

Mycket

Alla material och alla färger kunde beskå
das i olika fonner. Oljemålningar domine
rade såsom redan stora konstnärer exem
pelvis Marianne Pyk, Bror Hjort, Kamlin
sky, Rene Magritte m fl. Mässan var
också utlagd på två hallar och det var
mycket att titta på. Rejält inspirerad och
mycket trött gick jag hem en sen tisdags
kväll.

Bild & text: Mie
Rocka

Levande ormar

I ett glasterrarium utan tak slingrade två
små (4 dm) onnar omkring. Reaktionerna
�

Skenet bedrar. Detta är faktiskt bara må
lat och är inte tredimensionellt vad man
än tycks tro

Blödig?
från omgivningen var omväxlande, allt
från nyfikna barn och förskräckta tanter
till "tuffa" män. Förutom konsten var den
stora behållningen alt titta på människor.
Alla människotyper fanns representerade:
sura gubben, rika tanten (med päls trots
trängseln och vännen), barnfamiljen,
konstnären, galleriägaren (det var han (of
tast en han) som bjöd på Champagne) och
vi andra.

Resterna av kalaset
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Stå på er killar

Ett jobb för en
Riktig Karl ?
av "Egalia"
Alla eventuella likheter med existerande personer är naturligtvis en
ren tillfällighet!

Kalle sjönk ner i bänken bredvid
Lisa-Stina och Viktoria precis
innan klockan slog 10. De skulle
ha första föreläsningen i " Prak
tisk konfliktlösning".
Föreläsaren, Eva-Britta Svensson,
stegade in på vassa klackar exakt
på minuten med en självsäker upp
syn. Kalle konstaterade att hon såg
ut som de flesta andra av lärarna,
en stadig tant i fyrtioårsåldern. Den
här var i och för sej ovanligt upps
nofsad och välspacklad.
De senaste åren på skolan hade
gjort honom till något av en expert
på kvinnors egenheter. Med mäs
sande stämma började hon prata.
Kalle, som var lite trött just idag, lät
tankarna börja vandra. Kalle hade
alltid gillat att hålla på med män
niskor. Mest av allt gillade han un
gar. Kalles mamma hade haft dag
barn ända till Kalles lillasyster Lisa
börjat skolan, då hon började arbeta
på dagis istället.

Kalles pappa var civilingenjör.
Pappa ville nog bra gärna att Kalle
också skulle bli ingenjör för när
Kalle berättade för sin mamma och
pappa att han nog ville börja på
förskolelärarlinjen, hade pappa bara
tittat litet tvivlande på honom och
muttrat: "- Nåja, du gör ju som du
själv vill ... " Fast Kalle hade sett i
pappas ögon att han inte tyckte att

förskolelärare var ett jobb för en
Riktig Karl. Kalles mamma tyckte
att det var roligt att Kalle skulle gå
i hennes fotspår, men hon bad ho
nom tänka efter noga för att som
hon sa: "ibland är det nog ganska
tufft i en kvinnovärld"

Kalle tyckte att mamma var lite
fånig som sa så. Kalles kompisar ty
ckte det var "jätteläckert" att Kalle
skulle börja på förskolelärarelinjen.
"Dom har skit schyssta partyn där",
hade Kalles kompisar sagt, "Och
vilka brudar!! Höhö, vi fattar nog
varför du tänker gå där... "

Vad de inte riktigt begrep var att
Kalle faktiskt ville gå där för att ut
bilda sej till förskolelärare, inte bara
för att ha bra chanser att stöta på
de "skitläckra brudarna", även om
de var ett plus i kanten förstås.
Kalle trivdes ganska bra på skolan.
Han hade några tjejkompisar som
han umgicks ganska mycket med,
men ibland var det kvävande med
allt snack om killar, kläder och
flygvärdinnebantningar.

Kalle och Pelle, som också gick på
skolan, hade pratat om att det
ibland var lite tufft och då hade
Pelle till slut sagt "Fan det är snart
bara tuttar som fattas, man blir ju
alldeles tjejig av att bara umgås
med alla dessa brudar". Kalle hade
skrattat länge åt Pelles kommen
tar. Han visste att en del av tje
jerna på skolan tyckte att han och
de andra grabbarna var alldeles för

feminina. Själv -tyckte Kalle att han
var en Riktig Karl, även om han vis
ste att han naturligtvis präglades en
del av alla tjejkompisar han hade.
"Herregud", tänkte Kalle, "man kan
väl vara en Riktig Karl i alla fall!"

Lisa-Stina petade Kalle i sidan med
armbågen och väste: -"Harru som
nat?" Kalle ryckte till och tittade
upp. Tanten pratade fortfarande.
" ... som vi tidigare pratat om är
pappor ett extra besvärligt kapitel,
men", hon skrockade förnöjt för sej
själv, "ni vet förstås hur man gör för
att linda karlar runt lillfingret. Det
brukar ju inte vara så svårt!". Hela
salen brusade av fnitter. Kalle för
sökte skratta lite han också, trots
att han egentlige.� ville ställa sej
upp och skrika "NA, JAG VET INTE
HUR MAN GÖR OCH JAG VILL
FAKTISK INTE VETA HELLER!!!"

Han såg sej omkring för att se om de
andra killarna reagerat. En del av
dem hade att lite bistert uttryck i
ansiktet men ingen av dem sa något.
Tanten därframme, som han inte
alls tyckte verkade så sympatisk
längre, sa ytterligare något förklen
ande om män och deras förmåga.

Utan ett ord reste sej Kalle och gick
därifrån. Kalle satt hemma vid
köksbordet och stirrade på tekop
pen. ''Varfor ska det vara så här?
När ska jag kunna känna att jag
behövs just för att jag är annorlunda
och kan tillföra en annan dimen
sion? Behövas trots att jag inte är
kvinna?"

Eva-Britta Svenson fick mest ap
plåder av alla under skolans debatt
om varför så få män söker sej till
kvinnoyrken:
"Vi här på skolan är väldigt an
gelägna om att öka andelen manliga
studerande, men vi kanske måste
förlika oss med att vi gjort vad vi
kan. POJKAR ÄR HELT ENKELT
INTE INTRESSERADE AV ATT
SYSSLA MED MÄNNISKOR!"

Den 1 O:e April är Kilen och Offer til lbaka !
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Elektromästerskap

EM
/ "

Mätta och belåtna...

B1ektromästerkap alltså... i ölhävning,
dart och ishockeyspel var dagens preskut
tema. Jag hade bara tänkt gå dit och ta det
lite lugnt, ta ett par öl och låta Valhall och
andra hugade stå för underhållningen.
Min vana trogen befann jag mig i Q under
eftermiddagen och strax innan jag skulle
bege mig till tolvan så träffade jag på
CHE. Lite försynt undrade jag vem som
skulle rapportera om EM, vilket ju var

In med den nu ...
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dumt... Jaja, med en, av CHE, i en hast
framtrollad kamera, begav jag mig så mot
tolvan.

Uppladdning

Väl där var det rätt lite folk, men så var
jag ju ganska tidig också. Jag slog mig ner
vid ett bord mycket nära ölhävningen så
jag skulle få med alla små missöden som
man, som fotograf, hoppas på... Detta gav
också tillfälle att se uppladdningen, dvs
enda träningen, som en del ägnade sig åt.
Och att döma av tiderna under uppvärm
ningen, jämfört med de under tävlingen,
så lönar sig träning föga i denna ädla
idrott, i vilket fall som helst så dricker
man inte fortare ju mer man dricker. När
tävlingarna skulle starta så började det
komma ganska mycket folk, de flesta bara
för att titta, men en hel del ställde också
upp. Nu var det tur att man hade sitt bord
framme vid själva hävningen så att man
såg något för så fort det började så var det
fullt hela vägen från baren fram till "are
nan". Det visade sig att varje tävlande
hade tre försök på sig att prestera en bra
tid, vilket kanske går bra om man häver
33:a, men liter... Själva hävningen gick
till på vanligt vis, dvs hävning parvis, så
det blev ju vissa prestigekamper. Tyvärr
verkade alla väldigt rutinerade för, trots
att en del vart diskade på grund av snusk,
så var det ingen som missade så grovt

som man under nollehäven såg gång efter
annan. Det fanns även en damklass, föru
tom herrklassen, men det var minsann
ingen "överrepresentation" av flickor, vil
ket det ju annars brukar vara på alla sek
tionsarrangemang, snarare tvärt om.

Med blixten i ögat

Men det fanns ju två andra grenar som det
tävlades i på annat håll i tolvan 0/ad stor
man kan få tolvan att verka...) och jag
trängde mig bort mot darten för att knäp
pa några bilder. Det visade sig dock att
det inte var vidare populärt att fota med
blixt nästan framifrån precis i kastögon
blicket, men jag kompenserade snabbt
misstaget genom att även fota mottävlan
den på samma sätt För en som suttit borta
vid hävningen ett bra tag så föreföll dar
ten en smula rörig att hänga med på då det
kastades på två tavlor samtidigt, men san
ningen att säga så kollade jag väl inte upp
det hela så noga heller, det är klart roliga
re att kasta dart än att titta på det. ..

Krigsdans

I legationsrummet var det ishockey som
gällde och där var det verkligen fart på li
ret, särskilt vid tekningarna... Tur att det
inte finns Tilt på hockeyspel, för då skulle
det nog inte blivit något spel... Här fanns
de klart mest engagerade utövarna, rena
krigsdanserna uppstod vid mål. Tydligen
var det öppna EM för de vildaste utövarna
var visst inte från elektro, utan från flyg.

Det går ju lysande!

--·-------------------- emtss
mnen �:z
(Det kanske var därför de flaxade så...)

Mästarna slagna

Åter till ölhävet, där man nu hade börjat
med maratongrenen: backhäv! Givetvis
var det "gamla" backar, som rymmer 25
öl, som det gällde för två man att del på.
Endast två lag ställde upp, förra årets
mästare och ett utmanargäng. Det blev
dock inte någon strid in i det sista då
mästarna inte riktigt höll sträckan ut,
utan diskades för "snusk" ... Utmanarna
höll dock stilen och genom en spurt på
slutet så slog de faktiskt nytt elektrore
kord När själva tävlingarna i ölhäv var
slut så fortsatte sedan diverse "nöjes
häv", dvs folk vill ha mer öl gratis, vissa
ännu mer... Tävlingarna i dart och is
hockeyspel drog ut mycket mer på tiden
och fortsatte, för de som var bäst, till
ganska sent

Anders Boström

Flyg inte för högt bara...

Regler och Regler

En heI deI fi"or �:arra
• 'ng råder ang. tall
.
ående regler for uppflyttnmg
hög re årskurser. En del hävdar
att de nya reglerna tillämpas
fr.o.m HT92 andra påstår andra
saker. Faktum är att olika regler
tillämpas för olika årskurse r och
det som gäller är det som står i
den studiehandbok du fick när
du var nOlla.

För E91:or gäller att till årskurs två
skall minst 30 p. från årskurs ett vara av
klarade. I annat fall skall man tillsammans
med studievägledningen upprätta en stu
dieplan. Studieplanen skall då innehålla
kvarvarande moment från årskurs ett samt
lämpliga kurser i årskurs två. Detta är för
att underlätta studier högre upp då nya
kunskaper bygger på gamla. Att ha enva
riabln släpande efter sig är alltså inte bra.
Till årskurs tre skall inga centrala moment
från årskurs ett finnas kvar samt minst 30
p från årskurs två vara avklarade. Om
man inte uppfyller de kraven bör man
som tidigare sagt upprätta en studieplan
för årskursen. De som ligger under studie
medelsgränsen till årskurs tre bör avsätta
ett läsår för att komma ikapp. Till årskurs
fyra skall inga centrala moment från år
skurs ett och två finnas kvar om så är fal
let tillämpas samma procedurer som tidi-

gare nämnts till årskurs två!

För E-90:or och äldre

Då är reglerna betydligt färre.Endast fyra
av följande tentor måste vara avklarade
för att få studera i årskurs två:

• Mekanik del 1

• algebra och geometri

• envariabeln

• flervariabeln

• elnätl

• elnät2

samt att minst en av de fyra kurserna skall
vara envarre eller flervarre. I övrigt finns
inga skrivna regler till högre årskurser
men en skriftlig föranmälan krävs för att
få deltaga i kurser (i årskurs 4 o 5) skall
lämnas in.

Hur tillämpas då regle rna här
på Elekt ro?

För E90:or och äldre tillämpas de skriftli
ga reglerna i praktiken som de står. För
E91:orna görs en preliminäruppflyttning
av alla som har tillräckligt med poäng ef
ter period 6 minus en missad tenta. Till
årskurs fyra registreras man endast om
samtliga kurser minus en tenta från de två
första årskurserna. En skriftlig anmälan
skall lämnas in för kurserna i årskurs fyra.

När det gäller studie�edel tycks reglerna
fortfarande vara 24p 1 årskurs ett och sedan ytterligare 30p per årskurs. Omtentaveckan på hösten kan då räknas till valfri
årskurs.

Hjälp finns att få!

Nu skall man inte bli skrämd av dessa re
gler, då de för E-91:0r tycks vara ganska
hårda. Om du känner att du inte kommer
att klara "spärrarna" så gå upp till studie
vägledningen och prata med dem i tid, så
kan du få hjälp att reda ut dina problem.
De finns faktiskt där för din skull och
hjälper gärna till. För alla E-90:or och äl
dre som studerar i årskurs 2 och högre be
höver inte bry sig alls om "spärrarna" då
de redan är forcerade, men studievägled
ningen har planer på att införa en slags
kontrollstation efter årskurs två för att få
en lägeskoll innan fortsättningen. Det är
tyvärr många som har framför allt tunga
tentor från årskurs två kvar ända upp till
årskurs 5. Det är tydligen också så att
många går upp och tentar ett ämne utan
att kunna ämnet alls och då endast som
övningstenta. Därför pratas det, från hö
gre instanser, om att bli avstängd �fte� 4
tentaförsök vilket verkar helt vansmmgt.
Vi kommer att skriva om det senare när vi
vet vad som verkligen gäller.

stolle
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Funkgasque

Blindstyrets absolut viktigaste uppgift var anordnandet av den be
ryktade funktionärsgasquen. Detta är en fest för alla de som ställer
up och jobbar för Elektrosektionen. Vårterminens upplaga av den
började onsdagen den 18/3 klockan 17.27 med samling i E18. Temat
för festen var defekta kroppsdelar, och detta hade de flesta anam
mat. Här var allt från puckelryggar och skallskador till siamesiska
tvillingar och två som hade rymt från intensiven.
lindstyret kom, naturligtvis, med
mörka glasögon och blindkäppar slående
på allt som fanns inom räckhåll. De blan
dade till en stor mängd "dryck" , och de
delade ut den tillsammans med limpskivor
att "sila genom".

sallad, och denna gång bestod "törst
släckaren" av rött vin. Till maten servera
de blindstyret anekdoter och berättelser.
Det visade sig att vi denna dag firade fem
årsjubileeum av Elektros funktionärs
gasquer, och dagen till ära fick vi likadan

mat som de hade fått för fem år sedan
(lyckligtvis inte samma).

Stackars Algeriet

En annan av blindstyrets berättelser hand
lade om hur Elektro stal skylten utanför
Algeriets ambassad. För tredje gången.
Först var den liten och fyrkantig, sen vart
den lite större och rund, sist vi såg den var
den stor och fyrkantig. Ingen har på sena
re tid vågat titta efter vilken form den nu
varande upplagan av skylten har.

Sjukt folk

Vi blev indelade i grupper, varje grupp
hade varsin sjukdom, och blev ivägskick
ade på en tipspromenad runt borggården.
Frågorna var av det omöjliga slaget, och
de flesta skulle absolut inte göra sig i
tryck. Tipspromenaden avslutades med
författande av urusla limerickar, som
skulle läsas vid middagen.

Jobbigt

Vi gick slutligen till tolvan där middagen
väntade oss. Platserna var slumpvis num
rerade, och det tog ett bra tag att hitta sitt
eget nummer samtidigt som alla andra
också gick omkring och letade.

Femårsjubileeum

Förrätten bestod av en smörgås med lax,
sallad, sås med mera, och till detta serve
rades vilt vin. Frequensnonnal Hessu
gjorde också några allvarliga försök att
göra sig hörd.

Middagen bestod av kyckling, sås, ris och
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Och där sticker snabeln ut-

Aj, aj, aj!

Vi gör det tillsammans...

Moderntfall av mumifiering, eller ...

det avdukningskamp mellan borden. Ser
visen var papptallrikar och plastbestick.
På borden låg det dessutom pappersdukar.
Avdukningen skedde alltså genom all du
ken samlades ihop och slängdes i pappers
korgen. Tävlingen slutade i stort sett
oavgjort, men med en hel del vin på gol
vet. Mot slutet tog dansen vid i vextrum
met, men flertalet av gästerna klumpade
ihop sig i och pratade i alla mindre rum
som funkrummet.

Limerickar

Under middagen framfördes också lime
rickarna som handlade om diverse under
liga sjukdomar. Vad dessa sjukdomar
egentligen är för något är det nog ingen
som vet då de var namngivna på latin.
(För oss mer språkligt bevandrade var det
dock inget större problem, det fanns ju till
och med bilder. Red. anm) Det gör dock
ingenting då det inte var några riktiga li
merickar heller.

Städning?

Min overall

Man kan på inget sätt säga att det är sä
kert att gå på funkgasque, en antal saker
ägnade sig åt flygakrobatik, bland annat
en smeck och en ett antal plastbitar från
sönderslagna blindkäppar. Det enda som
hände var att en overall fick för sig att gå
över till industriell ekonomi med hjälp av
rödvin.

AvDUKning

Naturligtvis var det även efterrätt. Den
bestod av päronhalvor med färgad grädde
och portvin. När den väl var uppäten blev

Under den senare halvan av middagen
dryftades vem som egentligen skulle städa
efter gasquen, blindstyret som höll i den,
eller styret som annars skulle ha gjort det.
Det var i alla fall blindstyret som rensade
ut borden och stolarna ur tolvan, och städ
ningen skedde gradvis och stokastiskt av
både styret och blindstyret.

Roosiga blickar utdelas till behövande

Text: Örjan Ljungqvist
M ie Sörqvist, mfl
Foto: Mie Sörqvist
Ronny Peschel

1 O:e april - har Du tränat scenträngsel ?
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Studieproblem?
Studievägledarprofilen:

Håkan Gelinder

Emissionens serie med lärarprofiler får detta nummer ge vika för en
presentation av en ny profil här på skolan som inte är lärare, men
ack så viktig för studierna, nämligen vår nya studievägledare Håkan
Gelinder. Håkan är öppen och trevlig och har vana av att jobba med
folk med problem.

H

åkan Gelinder började som studie
vägledare för Ele\(tro den 2:a mars och
blir därmed en efterlängtad avlösning för
de teknologer som tillsammans delat på
den posten på ledig tid. Än är han natur
ligtvis inte varm i kläderna, men ju fler
som kommer med frågor, desto snabbare
kommer han att hitta svaren. Vid det här
laget vet han i alla fall var gemen och pär
marna står och då är ju det värsta över...
Än så länge tar det lite tid att hitta svaren
på alla frågor, det blir ganska mycket
slående i pärmar och frågande av de andra
på kansliet och studievägledningen, men
han är mer än villig att göra sitt bästa. Det
är ju så man lär sig jobbet.

Värstingar

Håkan har närmast jobbat på ett hem för
"värstingar", dvs tonåringar som har fallit
ur systemet och tappat allt förtroende för
vuxenvärlden. En del av jobbet har då va
rit att lära dem koncentrera sig och plugga
även om det är svårt. Han har fått ge
mycket mer än han fått, vilket kan vara
psykiskt krävande, men ändå mycket gi
vande. Efteråt har många kommit tillbaka
och tackat för hjälpen, även om de inte då
förstod hur mycket hjälp de fått, så har det
legat i bakhuvudet och kommit fram när
tiden och de var mogna.

Med åren kom dock arbetstiderna att bli
mer besvärande, både för Håkan och fa
miljen på två barn. När barnen var små
passade det bra att han och hans fru job
bade på udda tider så att i alla fall någon
var hemma på dagarna, men nu när barn
en har vuxit upp och går i skolan och är
hos kompisar, känns det viktigare att vara
ledig på kvällar och helger.

Gammal teknolog

Han började på Arkitekt för många år se
dan och gick där i ett och ett halvt år, så
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på sätt och vis är cirkeln sluten nu i och
med jobbet som studievägledare här på
teknis. I övrigt är han ännu rätt ovan vid
både teknik och teknis. Än kommer det att
dröja ett tag innan vi får artiklar från ho
nom till Emissionen med mail, även om
han har lärt sig mer om datorer på de
veckor han har jobbat här, med Macen på
skrivbordet, än någonsin förr.

Vem? Var? Hur?

Det finns också mycket att lära om hur sa
ker fungerar på teknis, det finns en sträng
hierarki att följa om man vill något förän
drat. Det gäller ju att veta vem det egen��i
gen är som beslutar om olika frågor. An
har han därför inte så mycket planer på
framtiden och vad som ska bli bättre, men
för varje dag som går lär han sig lite mer.

När han insåg att arkitektlinjen inte var
rätt och hoppade av, följde han istället sin
mors fotspår och tog in på socialhög
skolan. Hans mor har jobbat med PBU
(Psykiatrisk Barn och Ungdomsvård) och
ofta även haft barn hemma i familjen, så
han har mött problemen på ett naturligt
sätt redan tidigt.

Problembarn

Sedan dess har det varit människor och
människors problem som Håkan har arbe
tat med, och det trivs han med. Först var
det specialdagis, sedan "Värstinghemmet"
och nu Elektro.

Han har med tiden nästan hunnit bli 40 år
och skaffat sig fru och två barn, sju och
tio år gamla Han har tidigare spelat
mycket fotboll, och bland annat varit fot
bollstränare. Även om fyrtio inte är någon
ålder känns det att den tar ut sin rätt och
gör det svårare att själv spela, så det blir
mer åskådarfotboll. I övrigt försöker han
åka skidor så mycket som möjligt. Bara

Elektrikernas nya fasta punkt i tillvaron.
ett par veckor efter att ha börjat som
studievägledare ska han åka med hela
familjen till Åre på en vecka Utförs
åkning är tydligen en perfekt sysselsätt
ning som hela familjen kan vara med på,
sådana saker är inte så vanliga.

Rockentusiast
Håkan är också något av en diskofil, och

har en ansenlig skivsamling hemma. Det
är svårt att säga vilken inrikUling, det
mesta inom rocken verkar falla honom på
läppen. Men han lyssnar även på klassisk
musik i rätt sammanhang. Som de flesta
med andra ord.

Somrarna har han mest tillbringat med
familjen i norra Finland, där hans fru har
sina rötter. Nu när barnen börjar växa upp
kommer de dock att resa runt lite mer och
se Sverige bland annat. Annars har han
rest mest utomlands och känner att det
finns mycket på nära håll kvar att se och
uppleva

Anders Kökeritz
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Amirals-pre

Sjöslag i tolvan

Fredagen den trettonde var det dags för presqutt i tolvan igen. Den
här gången var det amiralitetet som anordnade, och då brukar det
enligt uppgift vara kul. Återstod att se om ryktet var sant.
&entligen hade vi inte planerat att gå,
men eftersom che tidigare på dagen hade
kommit och bett oss på sina bara knän
(nåja, nästan i alla fall) så var det bara att
åka dit.
Utanför tolvan var ett stort tält uppslaget,
men anledning till det framgick inte för
rän senare. Inne i tolvan var det en hel
massa människor som stod och trängdes,
och det luktade starkt av både tjära och
båt. Tyvärr visade det sig att de flesta
människorna försvann ut från tolvan till
en privat tillställning i stugan. Detta var ju
inte bra, speciellt inte med tanke på att en
hel del av denna människomassa var tjejer
(ej elektriker).

hetens namn undrar dock emissionen var
för det bara var en spelplan på varje blad,
man behöver ju två när man spelar!

Naturligtvis fanns det även mat att köpa.
För den hungrige rekommenderades en
tallrik "Jungman Jansson" och för den
som bara var sugen på något gott fanns

Hiskelig galjonsfigur vid baren.

Sänka skepp

Försvann gjorde de i alla fall, och kvar
blev amiralitetet och ungefär fyra perso
ner till, men det droppade snart in några
fler. Nu visade det sig att den tunga tjär
doften kom från några intjärade papplådor
som stod utspridda i tolvan. I övrigt fanns
det både fiskenät och livbojar uppsatta/
utlagda. Framlagt på ett bord var också en
burk med pennor och en bunt papper med
"sänka skepp"-spelplaner på. I nyfiken-

det räckmackor. Dessa fanns i två varian
ter: en macka med 10,5 räkor för den som
inte är god vän med fru Fortuna, och en
variant där man fick tre tärningar att slå
med. Man fick sedan så många räkor som
det var prickar på tärningarna.
Salutkanon i miniatyr. (Gäller ej ljudet!)

Cigarrer

Hur som helst, några räkor blev det i alla
fall på mackan. I Växtrummet visades det
diabilder på (mestadels) marinens båtar,
och ur högtalarna strömmade det (i alla
fall ibland) vacker musik med varierande
volym.

Vid det här laget undrar ni förstås vad täl
tet var till för. Det gjorde vi också. Så
småningom visade det sig att det var ett
cigarrtält, inrett med både soffa och varm
luftsfläkt.

Ballongflygning

Efter maten vidtog en infernalisk aktivitet
i legationsrummet. Det var ballongtävling
på gång, och de tävlande byggde ivrigt
varmluftsballonger av silkespapper och
ståltråd. Bomullstussar indränkta med
lacknafta fick stå för vännen i det hela.
Cigarrtältet användesflitigt.
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Skapelserna bars försiktigt ut på borggår
den där en flygtävling ägde rum. Som
startskott användes bokstavligt talat en
kanon, och smällen hörde nog på fler stäl-
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len än bara på borggården. Ballongerna
flög olika högt, och höjden verkade vara
proportionell mot hur stor del av ballong
en som brann upp. Desto högre höjd, de
sto mindre ballong kvar.
En prisutdelning vid/i fontänen ble.v det
också, men...

Över taket

En av ballongerna lyfte inte alls, och den
brann följaktligen inte heller upp. Kon
struktörerna konstaterade att den var för
tung, och en ombyggnad följde.

Den ombyggda ballongen släpptes utanför
tolvan och flög, enligt uppgift, upp över
taket och in på borggården. Detta var ung
efär dubbelt så högt som någon annan bal
long tidigare hade flugit En utklassnings
seger, om än något sent

Ballongen stötte under nästa flygförsök på
hinder och brann upp den också

Drick mera öl

Det lugna och trevliga presquttet fortsatte
till senare in på kvällen, och det enda kla
gomål som Emissionen hörde var från
amiralitetet. "Det dricks alldeles för lite
öl!"

Text: Örjan Ljungqvist
Bild: Christian Jansson

Uppvärmning införflygtävlingen.

Tjejraj !!!!
Fredag den 15:e maj !!!
Finstilt:
§1. Tjejer

§5. Mat

§2. 120:

§6. Nej

§3. 19.00

§7. Dryck

§4. Dryck

§ 8. Skojsigt

ett tradionellt
För info och biljetter, kontakta:
Den vinnande ballongen, här i den ejflyg
ande versionen.

Annika Johansson

E-89

08-662 55 67

Hellen Wohlin

E-89

08-21 66 77

Monika Gullin

E-89

08-662 33 81
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På Ericsson...
struerat på ett sådant sätt att det är "omöj
ligt" att dekryptera även om man har
exakt kännedom om telefonens funktion
och kryptoalgoritmen. A-lagarbrottslingar
sållades bort redan då man digitaliserade
och talkodade informationen.

Allt förutsätter förstås att man klarar av
att hålla sina nyckelremsor hemliga (käka
upp efter inprogrammering). A4 med
apelsinsmak, kanske vore någe....

Dålig linje

Ericssons specialitet är stora system. Tag tex AXE-växlarna eller
GSM som består av tusentals enheter som samverkar och bildar ett
telefonnät. Nackdelen med detta för oss ingenjörer är att man blir
expert på ett delsystem och får svårt att skapa sig en bild av helhe
ten. Men Ericsson driver också " mindre" projekt. Här är kryptote
lefonen Codeline Phone ett bra exempel.
du någon gång försökt hälsa på nå
gon vän som jobbar på ett större företag.
Jodå, vad händer, vakten ber att få se legi
timation, du får fylla i blanketter, du får
en löjlig plastbricka på magen och blir
lotsad omkring som en straffånge. Ofta
måste man till och med ha kort för att gå
mellan olika avdelningar. Säkerheten är
god alltså.
Men hur är det med telefonen. Skräck
exemplet är alla chefer som snackar affä
rer med NMT-yuppies. Ofta ovetande om
att de lätt kan avlyssnas av vilken A
lagare som helst, med en vanlig amatörra
dio. Är det svårare med vanlig telefon då.
Nja, en trekantnyckel (och ett orange tält
om man vill vara seriös), sen är det bara
att gå in i vilken telelåda som helst vid
vägkanten. På företag då...jo telesladdarna
går normalt i fönsterkarmshöjd från rum
till rum i knippen. Det behövs ingen ffi
tech här inte. Smyg dit på natten och lägg
en egen kabel parallellt på utsidan.

Varför avlyssna?

Finns det verkligen någon som är villig att
betala för att få ett sådant här smutsigt
uppdrag utfört? Tja, varför inte, miljonbe
lopp står på spel vid företagsköp mm. Där
kan inside-information vara ovärderlig.
Kunskap är den största resursen inom
många företag, och det är nästintill omöj
ligt att upptäcka när man blivit bestulen.
Visste du t ex att alla rikssamtal till och
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från Egypten rutinmässigt bandas, även
om inte allt material bearbetas.

Handhavande

Förutom själva kryptotelefonen kan man
köpa ett nyckelprogram av Ericsson som
genererar slumpmässiga streckkodsnyck
lar med fler än 1038 kombinationer. Kod
nyckeln laddas in i telefonen genom att
dra streckkoden i springan på telefonens
högra sida. Samma streckkod programme
ras på samma sätt in i alla telefoner man
önskar kunna kommunicera med i krypto
läge. Telefonen lagrar förstås flera nyck
lar.

Alla i styrelsen på SAAB kanske vill ha
en, medan man använder en annan vid
kommunikation med PG på Volvo. De i
Volvos styrelse har sedan i sin tur en tre
dje nyckel. Nu är det bara att ringa upp
varandra som vanligt. Linjen är först
oskyddad men genom att en av personer
na trycker på knappen KRYPTO, så
kopplas telefonerna automatiskt om till
kryptomod.
Om två personer inom samma styrelse
ringer till varandra så väljer kryptotelefo
nen automatiskt den lokala nyckeln och
ingen från det andra företaget kan avlyss
na. Om man däremot ringer mellan företa
gen så väljs automatiskt den gemensam
ma nyckeln.

Observeras bör att kryptot alltså är kon-

Ibland får man dåliga linjer, speciellt vid
rikssamtal (om ej Ericssons AXE-station
finnes (sponsrad anm.)). Då kan man
lämpligen övergå i kryptomod. Ljudkvali
ten i kryptomod är klart imponerande
glasklar. Blir linjen så dålig att för många
bitar blir fel eller modemen helt enkelt
tappar syne, så kopplas modemet automa
tiskt om från 9,6 till 4,8 kbaud. Då sjunk
er dock ljudkvaliteten något.

Lyxig

Codeline Phone ser väldigt exklusiv ut,
har tvåradig display, programmerbara
nummertangenter och handsfreefunktion.
Den fungerar som en vanlig telefon och är
inte speciellt svår att använda Det finns
en meny som man lätt bläddrar i om man
tex skulle vilja radera en kryptonyckel.
Man har tydligen satsat på att göra en sta
tuspryl som även otekniska ekonomiche
fer kan klara av.

Modern teknik

Kryptotelefonen innehåller massor med
elektronik, men är ändå inte så stor. Detta
beror på att man har använt ytmonterade
komponenter, som alltså är mycket min
dre än dom vi ser på labbarna (man behö
ver förstoringsglas och speciella verktyg
om man skall löda ytmonterade motstånd
för hand).

Kretskorten är inget en hempulare sväng
er ihop heller. Dels beroende på att kom
ponenternas packningstäthet gör att ledar
na är tunna, och dels beroende på att de
ligger i åtta lager. Framtagningen och
monteringen av kretskorten är helt auto
matisk.

Krävs mer än man tror

Alla som tittat i en vanlig telefon har sett
att den inte innehåller så mycket elektro
nik. Varför skulle det då behövas så
mycket mera bara för att man vill krypte
ra? Anledningen är att man digitaliserar
talet för att kunna kryptera det säkert.
När man digitaliserar samplar man med
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8kHz och 8 bitars noggrannhet för att få
bra talkvalitet Men ack, då visar det sig
att telenäten ute i världen inte erbjuder
linjer som klarar den datahastighet
(64kbit/s) som behövs för att överföra det
digitaliserade och krypterade talet.
Detta löser man genom att komprimera ta
let mha en supersnabb signalprocessor...
...ännu mer komplicerad elektronik såle
des.

Elektroniken

Elektroniken i Codeline Phone finns på
två kretskort På det största kortet, sy
stemkortet, finns det kraft (switchat nätag
gregat), LF-del (analog elektronik för mi
krofoner och högtalare, samt CODEC for
digitalisering), linjedel (anpassning mot
telenätet) och systemprocessor (en
68HC 1 1 med 256kbyte ROM för att styra
alltihop). På det mindre kortet, kryptokor
tet, finns kryptoprocessor (68HC1 1), tal
kodare (signalprocessor TMS320C25 som
körs med 40MHz) och modem.

Modemet, R9696DP, är ett separat litet
dotterkort från Rockwell som används när
man pratar i krypto. Det är i sig ett kraft
fullt kort som bara består av fyra stora
kretsar som exekverar med 25MHz. För
den intresserade kan nämnas att modemet
körs med V32TCM (Trellis-Coded Modu
lation) i 9.6kbit/s synkront men det klarar
även andra transmissionsklasser.

Talkodning

Det analoga talet digitaliseras i LF-delen
och skickas till talkodaren där något my
stiskt händer.

64kbit/s komprimeras ned till 9.3kbit/s
med hjälp av en talkodaralgoritm av
CELP-typ (Code Excited Liner Predecti
ve). På något vis med en massa TTT
kunskaper och kännedom om människans
talspektrum är det tydligen möjligt att
ändå bibehålla talkvaliten.
Talkodaren skickar vidare det komprime
rade talet till kryptoprocessom som kryp
terar och skickar över till andra sidan via
modemet

Kryptering

Ett enkelt krypto skulle tex kunna ha
kryptonycklar i form av tabeller som talar
om hur bokstäverna i alfabetet skall bytas
ut mot varandra. Algoritmen blir då att ta
en bokstav, titta i tabellen (nyckeln) vil
ken bokstav den skall översättas till.

Den kryptering som Codeline använder
kan ses som en matematisk formel som är
"omöjlig" att invertera. Den realiseras

med en massa skiftregister och tabeller
som kopplas ihop och återkopplas på
snillrika sätt så att en "oändligt" lång
slumpmässig serie skapas. Denna serie
adderas till dataflödet från talkodaren. Vid
dekrypteringen på mottagarsidan måste
exakt samma kryptoserie dras bort vilket
innebär att sändar och mottagarkryptona
måste vara exakt synkroniserade.

Kryptoprocessom lägger därför på ett pro
tokoll, som dessutom är designat för att
kunna klara av kraftiga störningar och för
dröjningar vid satellitförbindelse.

Störig

Ett problem som man kanske inte hör så
mycket av här på KTH är EMI (Electro
magnetic Interference). I kryptotelefonen
finns flera olika klocksignaler. Dessa har
en viss förmåga att hoppa av från kret
skortet, blandas med varandra och stråla
ut i luften vilket inte är helt skoj. Detta är
ett generellt problem i alla högfrekventa
elektroniska apparater. Störningarna kan
ju tex tas emot av radion på ekonomiyup
piens skrivbord, och det är ju synd om
han inte skulle kunna lyssna på P3 bara
för att han skaffat en kryptotelefon. EMI
har varit det svåraste problemet att lösa
för hårdvarukonstruktörerna. Fram för en
EMl-kurs alltså.

Alternativt nyckelsystem

För att kunna upprätta en krypterad för
bindelse måste man som tidigare nämnts
ha tillgång till två identiska kodnycklar i
de båda telefonerna. Om nu de som skall
tala inte har någon gemensam streckkods
nyckel, kan de i och för sig skriva in en
nyckel via tangentbordet Problemet är att
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Telefon
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R

Konstant i telefonen
Slwnpatal
Beräkna

X

K

K
y
KY

Kx

överför
Beräkna

X

(KYt

...men Kyx = Kxy = kodnydcel

(Kx)y

Schema för beskrivning av PKDS princip. K
samt KY överförs. Även om dessa avlyssnas och
man känner K tar det en mycket lång tid för
dagens superdatorer att räkna fram x baklänges
från Kx om man väljer x mycket stor. Men på
min räknare kan jag ju göra den beräkningen
snabbt.....javisst. Du får c:a 12 värdesiffror och
en exponenL Här gäller det att få samtliga I m
värdesiffror exakta. +/-1 fel duger inte. Så enkla
formler som Kx används förstås inte men prin
cipen gäller i alla fall.
x

o

man ju inte gärna kan ringa upp den andre
och tala om vilken kodnyckel man skall
använda i klartext.

Det gäller helt enkelt att slumpa fram des
sa för att de inte skall vara lika varje gång.
De måste dock vara exakt lika i de båda
telefonerna, men man vill ändå inte sända
kodnyckeln över telefonförbindelsen. Om
man hade haft ett tillräckligt bra system
för att kryptera nyckelöverföringen så
hade ju nyckeln inte behövts. Detta har
man löst med en metod som kallas PKDS
(Public Key Distrubution System). Hittils
har ingen knäckt det geniala PKDS, men
det kan förstås aldrig bli lika säkert som
det ordinarie systemet med streckkods
nycklar.

Hll.kan Dicander
Per Hallkvist
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Onsdag 29/4

Efter gästmottagning inleds vårbalsfirandet med
ett häpnadsväckande stugkör.
Stor sillis för oss och våra gäster mitt på efter
middagen, tätt flU!..11' den enorma pubrundan
=,==
som når kårer o =·. · ;, tttioner i hela Stockholm.
Slit ffil� overalle�"".:::;,,.....,..,,,t
, a helkväll!t!
. gsala
:n:w u ·?r-r(•···:

Fredag 1/5

��c,v

\(!il!lektros arr. avsl,., J med frukost, ·., . = för den som
inte fått nog find§\.:::'ff:liiunchsillis på Handels att fortsätta med.
Om Du nu tänkt att fira valborg här på Elektro så glöm inte bort att ta
med dig vänner från andra högskolor och universitet - om de anmäler sin
närvaro i förväg blir de omhändertagna som gäster och får då speciell
mottagning och förmånligt paketpris !

I

I valet och kvalet?
För andra gången på teknis måste du välja. Först var det linje
och n u är det i n riktning. Även om linjevalet var självklart kan
det dock vara oändligt mycket svårare att välja inriktning.
På de följande sidorna kan du läsa en stokastisk blandning åsik
ter hämtade från äldre teknologer som redan har gått alla de in
tressan ta ku rserna och slitit sig igenom de omöjliga.
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I valet och kvalet?
För treans fromma (och för den
fyra som tänker gå femman) har
vi, ett antal erfarna och vackra
teknologer, sammanställt en
lathund till det stora valet. Här
kan du få reda på det som inte
står i studiehandboken och val
broschyren...

OBS! Artikelförfattarna tar inget ansvar
för eventuella förändringar som institu
tionerna får för sig att genomföra!

För synpunkter på kurserna tackar vi föl
jande personer: Richard Anderberg, Erik
Baker, Ola Bovallius,Mårten Halm, Ste
fan Hansson, Patrik Hellberg, Janne
Grape, Eva Jedermark, Helena Neihoff,
Jacob Norrby, Kenneth Sandberg, Carl
Mikael Zetterling m.fl.
CAOll Ekologi och miljlvårdsteknik

Ambitiös och bra kurs, men kräver my
cket eget arbete med bl a seminarier med
redovisningar. Lite ojämna föreläsare.
CB018 Tyska, gk

Gick för första gången 1991 och hade
vissa inkömingsproblem, som bl a en rätt
dålig kursbok. Inte alltför hårt tempo, men
man lär sig inte heller mer tyska än man
behöver.
CB020 Spanska, gk

En nyttig kurs där man lär sig spanska.
Den tekniska spanskan är dock något
onödig. Liksom övriga språkkursen job
biga poäng.
CB040 Japankunskap, gk

En tung kurs med 2/3 språk och l/3 kul
tur. En bra kurs men ingenting man glider
igenom.
DB275 Numeriska metoder, fk

Industriell Elektroteknik-Den breda vägen
Inriktningen för dig som anser datorers egenvärde vara ringa, att mobiltelefoni knap
past är din grej eller om ca 40 poäng till med TET verkar väl saftigL

I kurserna Trefas kretsanalys, Elektromekanisk
energiomvandling
("Elmek") och Kraftelektronik
ak får du en fördjupning i
allt som kanske kändes lite
ytligt i Elkrafttekniken, tre
fas är lätt när man lärt sig
det (gammalt djungelord
språk).
Det finns även möjlighet till
fördjupningar inom kraft
systemteknik, högspänning
steknik, konstruktionsteknik
och olika drivsystemtil
lämpningar.

Men är det bara kraftkurser
man läser?

Svaret är NEJ! Inom inriktningen läser man obligatoriskt en reglerkurs, ej
samma som i år, och en
kurs i datorbaserad mätsystemteknik (EM222).

Är �u se� lite ambitiÖS och tittar bland de valbara kurserna en extra gång inser du
att mdustnell teknik även innefattar ämnesområden som reglerteknik, mätteknik,
processtyrning, automation och signalbehandling för att nämna några.

Verkar även detta för inskränkt går det även utmärkt att göra som undertecknad och
plocka lite kurser från någon annan inriktning. En valbar kurs jag varmt rekommen
derar är signalteori (EE020) som ger en bra grund för bl a reglerteknik (t ex FG050)
och signalbehandling (tex EE205).

�n sak_ som du bör tänka_ på är att LABORATIONER ingår i nästan alla kurser på
mdustnell och det kan bli tungt periodvis , men i allmänhet är dock laborationerna
bra och dessa ger ofta ökad förståelse för kursen.

Detta är lite av de intryck jag har fått under det gångna året och min förhoppning är
att de skall vara dig till hjälp i DITT VAL.

En vettig kurs med mycket matrisecsersis.
Bra labbar.

DB365 Högnivåspråk och program·
meringsteknik.

Nyttiga kunskaper, lätta labbar och en lätt
tenta. Projektuppgiften brukar dock ta
tid...
DB380 Programmeringsteknik
Simula

med

Kurs för den som vill lära sig objektorien
terad programmering. En hel del gemens
amt med högnivå när det gäller metoder
och algoritmer. Kan i stort sett ersätta
denna för den som har för många andra
kurser samtidigt som högnivån. Program
meringslabbar som kräver tid!
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Jörgen Leijon EBB ind
DB388 Översättarteknik

En avancerad kurs i hackeri. Trevlig.
Strulig laboration men den är under förän
dring. Ett stort projekt ingår med mycket
hackande.
EA123 Elektromagnetisk fältteori

Fortsättning på TET-kursema. Har rykte
om sig att vara svår, men är t o m ännu
värre... dock kul med mycket matte.
EC152 Elektriska drivsystem

Intressant område. Skulle kunna vara bra
men är det inte! Dåligt material men hyf-

sade labbar.

ED200 Elektroteknisk konstruktion, ak

Dålig litteratur med lika mycket rättningar
som bok. Nyttiga kunskaper, men under
visningen är inte så inspirerande. Tre trev
liga studiebesök med heldag i Ludvika
som höjdpunkt. Ganska lätt kurs.
EE020 Signalteori

En av TTTs välskötta kurser. Kräver mat
stat-kunskaperna i färskt minne.
EE030 Analoga och digitala filter

Kåre Mossberg i hlgform, och bara det är

Ibland öppnas nya marknader

Asea Brown Boveri har
en stark lokal marknadsnär
varo världen över. Nyligen
har nya marknader öppnats i
Central- och Östeuropa. Be
hovet av förbättringar inom
områden som energiförsörj
ning, transporter och miljö
vård är enorma.
Vi har genom förvärv,
joint-ventures etc starkt enga
gerat oss i Östeuropas upp
byggnad och utveckling. En
viktig marknad nu - och
under nästa århundrade.
Det finns många företag
som följer utvecklingen i
Östeuropa. Och några få som
driver den framåt.

ASEA B ROWN B OVERI
- I SPETSEN MOT 2 0 00-TALET.

jl 11 11
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI

I valet och kvalet?
LSikonstruktion. Valfritt muntlig eller
skriftlig tenta.

Fysikalisk Elektroteknik

EG182 Radioteknik

Detta är inriktningen för
dig som
inte kan
bestämma dig, d v s det är
en inriktning som ger
generella kunskaper istäl
let för specialisering. Det
gör att utbildningen har
längre livslängd än de
övriga och att den fysikal
iske elektroteknikern har
lättare att byta ämnesom
råden.

Populärvetenskaplig kurs med en lärare
som älskar att berätta intressanta anek
doter men som har klara problem att hålla
tempot. Bra för den som vill veta något
om radio utan att behöva kunna något.
EHOlO Mikrovågsteknik

En kurs med höga frekvenser. Bra labbar
och en för övrigt väl skött undervisning.

EH020 IC-tillverkning

En kul och mycket praktisk kurs där man
gör sin egen krets i laboratoriet i Kista.
Ingen tenta! I

Fysikalisk Elektroteknik
är väl lämpad som bas för
fortsatta studier och for
skarutbildning.

en anledning till att gå kursen. Man får
genast lära sig att det inte går att räkna på
filter och sedan är det bara tabellslagning.
EE106 Moduleringsmetoder

Fortsättning på signalteorin. En kurs i hur
man överför data på bästa möjliga sätt,
både analogt och digitalt. En bra 1Tf
kurs. Jobbig och svår men inte oövervin
nerlig.
EE115 Felkontroll och kodningsteori

Kul kurs med roligt moduloräknande,
men en svår tenta. Rätt mager kursbok
som inte passar för självstudier. Går i Ki
sta.
EF113 Telesystem

En kurs med mycket stoff som inte pre
senteras på bästa sätt. Rätt meningslösa
laborationer. Tyvärr viktiga kunskaper.
EF114 Tillförlitlighets· och köteori

Lätt kurs med mestadels kokbokskun
skaper. Inte alltför upphetsande om man
inte tänker tillbringa resten av livet med
att dimensionera kommunikationssystem.
EF223 Programmering av parallella
system

Viktiga kunskaper men en tung kurs.
Fruktansvärt tidskrävande labbar. Bra att
lära sig C++. Modifieras förhoppningsvis
till hösten -92.
EF242 Datorsystemarkitektur

Här får man lära sig hur en processor fun
gerar. Mycket speciell lärare, som inte
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EH201 Materialfysik

Trevlig men tung kurs. Behandlar materi
ans uppbyggnad på atomnivå. Tjock bok
på engelska.

alla klarar av. Ganska lätta labbar och en
bra bok som används i flera kurser.
EG 108 Analoga kretsar, fk

Lättare, roligare och mer praktisk än
Analoga ak. Ger smakprov på det omfat
tande området analog elektronik.
EGlll Integrerad elektonik

Här får man lära sig SPICE av den ut
märkta läraren Carl-Olov Stawström.
Skojig och ganska enkel. Förbereder till

EH204 Halvledarkomponenter Il

Tar upp vissa utvalda delar av ämnet
Förutsätter teorikunskaper från del I men
är lättare och roligare.
EJ005 Elektrofysik

Teori utan räkningar. Trevlig lärare och
muntlig tenta.

EJ041 Rymdfysik

Känd för sina lätta poäng men ger numera
bara två istället för tre poäng. Behandlar
magnetfält i atmosfären och solsystemet
utan och innan men inget mer. Ryktet

Elektronikkonstruktion
Hör du till dom som sitter uppe till tre på morgonen, vilt födande på din trefas ef
fektförstärkare i phase locked loop som du absolut måste få ihop tills i övermorgon
så att du kan koppla in den på dina hemmekade högtalare och blåsa skiten ur gran
narna när de skall ha fest. Heter din bästa vän Philips XF4 och är ett oscilloskåp.
Grattis I Du har ett lätt val.
Det som en elektronikkon
struktionsinriktad teknolog
skall kunna efter examen är
bl a kunna konstruera sys
tem av integrerade kretasar,
tillverka dylika och ha kun
skaper av moderna datorh
jälpmedel för elektronik
konstruktion. Låter det som
något för dig så är det bara
att slå till.

--------------------- iiiiiii;
säger att den skall ges helt på engelska
hösten -92.

Datorsystemtekni k

EK130 Elektroakustik

Virus!

Högtalare och mikrofoner är vad denna
kurs handlar om. Mer teoretisk än vad
man kan vänta sig men roliga labbar.
Konsertbesök på Berwaldhallen ingår. En
bra kurs

Fick du kalla kårar och frossbrytnin
gar. I så fall har du datorsystem
teknik i generna.

Väljer du denna inriktning får du
lära dig hur datorer fungerar in
gående, eller framför allt, varför de
inte fungerar. Som utexaminerad
civilingenjör från datorsystemtekni
kinriktningen skall du kunna de
funktionsprinciper som moderna da
torsystem bygger på, ha grundkun
skaper om konstruktion utvärdering
och optimering samt kunna hantera
interaktionen dator-människa.

EM133 Mätning och signalöverföring i
störande elmiljö

Suveräna labbar men en i övrigt ganska
strulig kurs som har förutsättningar att
vara mycket bra. Ska därför göras om till
hösten.
EM222 Elektriska mätsystem

En typisk kurs på elmät. Dålig administra
tivt men med kul innehåll. Labbarna har
förutsättningar att vara mycket bra men
lever inte upp till dessa.
EN135 Elektromekanisk energiomvan
dling

Ger tillsammans med kraftelektronik en
bättre förståelse för elkraften med beton
ing på transformatorer, motorer och
assymetrisk trefas. En bra men tung kurs.
EN146 Kraftelektronik, ak

Kompletterar också elkraften på ett trev
ligt sätt, men med betoning på kompo
nentnivå En kurs i hur man gör snygg lik
och växelström m.a.o. Bra.
EOOO I Trefas kretsanalys

Nyttig kurs som också är en fortsättning
på elkraften. Trist undervisning med ett
nytt kompendium fullt av fel. Omfattande
hem uppgifter i MATLAB som tar mycket
tid.

EOOlO Systemplanering

Intressant kurs. Handlar om kraftdistribu
tionen och dess problem. Bygger på elsys
temanalys
E0020 Elsystemanalys

En fortsättning på sista labben i elkraft.
Bygger på trefas kretsanalys. Ett hyfsat
kompendium. En teknologtillvänd instu
tion.
EP020 Effekthalvledare

Bygger på halvledarkomponenter, men
handlar om tyristorer istället.
ETOSO Reglerteknik fk

Tung men nyttig och bra. Frivilliga labbar
som ger mycket och en mastig projek
tuppgift. Täcker in processreglering.
ET081 Processreglering

Telekommunikationsteknik
Vem är det som bär ansvaret för
alla dessa eländiga yuppie-nallar?
Svar: Telekommunikationsingen
jören. Slutsats: Välj inte denna
linje om du inte vill bidra till
förhöjandet av samhällets stress
nivå!
Om du trots allt skulle välja den
här linjen så får du de grundläg
gande kunskaperna för att teore
tiskt behandla signaler, utvärdera
och optimera telekommunika
tionssystem. Om nu världen blir
lyckligare då.

En lätt och rolig kurs för den som inte
orkar gå regler fk
EUOOI Medicinsk teknik

Mycket att läsa men intressant. Suverän
lärare. Tekniken är bara en tredjedel av
kursen, men den som folk brukar köra. I
övrigt behandlar den medicinsk termi
nologi och fysiologi.
FA146 Matematiska metoder inom el
läran fk

Kul kurs med Franz Cech om diracer
m.m. Bra att ha med sig till mod. met.
Inte särskilt svårt men heller inget gratis.
FD128 Fysikens matematiska metoder
Il

Svår men med ett mycket nyttigt innehåll.
Ger en djupare förståelse för fysiken. Se
elektromagnetisk fältteori. Dåligt mate
rial.
FF003 Reaktorfysik mk

Trist och ostrukturerad undervisning.
Fortsättning på mikron och inte omöjlig.
Kräver specialintresse för att uppskattas.
FU040 Astrofysik (Teknisk fysik-kurs)

En fortsättning på rymdfysiken på galak
tisk nivå Ett studiebesök på observatoriet i
Saltsjöbaden ingår. Kul kurs.
MD025 Verkstadsteknisk automatiser
ing

Lågt tempo med mycket upprepningar på
föreläsningarna. En del bra gästföreläsare.
Utmärkta labbar!

Annika Kar/ström E-87
Anders Roxström E-88
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Ettans spex och fest

SARSAPARI LL

Arets upplaga av ettans spex kommer inte att gå till historien som ett
av det mest förberedda. I min jakt på lite research började jag dagen
innan att höra mig för vad det skulle handla om och så vidare. Detta
var dock en svår uppgift då flera av skådespelarna inte visste varken
vad spexet skulle handla om eller vilken roll de själva skulle spela.
Förutsättningarna för ett bra spex borde öka om alla var förberedda
kan man tycka. Därför var mina förväntningar av naturliga skäl
mycket nära noll.

Spexet föregicks sedvanligtvis med att
en av årets nollegrupper (IIB) letade upp
skrenderiet som gömt sig någonstans. En
ligt källor i denna grupp var skrendama i
år ovanligt svårhittade men att de gick att
finna någonstans långt inne i de outfor
skade området som benämns mekanikin
stitutionen. Skrenderiet hade för kvällen
valt att bära en heldräkt gjord av matfolie
och gjorde sålunda en bländande entre.

The spex

Så började äntligen spexet som i år hade
temat smurfar. Handlingen gick i korthet
ut på att uppfinnarsmurf uppfinner en
transporter som han testar på sig själv.
Olyckligtvis, men inte ovanligtvis befin
ner sig en fluga i transportern samtidigt
som smurfen skall smurfa iväg och han
(smurfen) blir förvandlad till en geting.

Lotta är bi-sy

"Spegel, spegel pd väggen där, säg mig vem som bldast i spexet är"

"Hej på erjag är en siameskatt och jag heter Asseree/l.
Husse min han heter Karamell och han är elak,
jag ska sova nu!
Godnatt/"
(Endast halva Assereellfinns med på bilden).

26

Samtidigt sitter några an
dra smurfar vid ett bord.
Getingen får syn på gam
melsmurf, katastrofen är
ett faktum ("vad är det
som händer, he's transfor
med into a skrender") och
biet sticker. Gammels
murf blev alltså förvand
lad till en så kallad svarts
murf.

För att rädda gammels
murf/svartsmurf beger sig
de övriga smurfarna, led
da av Indiana Jonessmurf
till trollkarlen Karamell

för att få tag i en trollformell.

Nu dyker Karamells siameskatt, den onda
Assereell, upp och sjunger först solo kom
pat med fniss av sig själv för att sedan
övergå till duett och till sist avslutar med
kanon. Av någon anlednig visar sig katten
vara snäll och stämmer senare in i smur
farnas gemensamma sånger.

Hos Karamell finner smurfarna formel
samlingen som vi� sig vara "Elektrici
tetslära" av den E.G. Hallen. I denna bok
upptäcker smurfarna att hemligheten bak
om skrenderiet är deras skägg, så de be
slutar sig för att raka ("guiliotinette - the
best a smurf kan get") samtliga skrendare.
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Ingen kände igen dem

sockerkaka med grädde
och hallonsylt Under
efterrätten kunde man
njuta av skönsång från
en dam vars repertoar
bland annat bestod av
"Eternal flame".
Vår
frequensnormal
Hessu, tillika nuvarande
ÖSK fångade på ett
överrumplande sätt et
tans uppmärksamhet in
för de gemensamma
sångansträngningarna
genom att utropa
"NOLLAAAN", vilket

Avskrendning

Nu plockas rymdrobotarna (det vill säga
Det Kongelig Skrenderi) upp på scen och
placeras i en bur som är för trång. Dessa
rymdrobotar har under hela föreställning
en kommenterat spexet och därmed höjt
njutningen avsevärt.

Tyvärr får skrendarna på något sätt tag i
ett ohyggligt vapen (ketchup) som bland
annat emissionens utsände fick smaka på.
Nu utbryter tumult på scenen men vi vill
gärna tro att de goda smurfarna vann.

Trots allt

Det här spexet kunde av i början nämnda
skäl inte jämföras med till exempel kårs
pexet, men det hade väl ingen heller tänkt
sig, så om man gick dit med samma för
hoppningar som jag så hade man ganska
hysteriskt roligt, inte minst med tanke på
spexarnas spontana skämt, missar, fniss
(och, eller, eller lika med, välj själv) samt
skrenderiet.

Nollans sång:
Är du en liten nolla
som vill bli ingenjör?
Så sök dig till elektro
det är ju så man gör!
Men genast när man kommer
så blir man helt förskräckt,
ett gäng i solglasögon,
ja det verkar va nån sekt
Men då sa ettan:
//: Sudda sudda sudda sudda bort
vårt skrenderi ://
Ettan den ska skratta och va glad.
Ettan den ska sjunga tralalaa.
Ettan den har kommit för att stan
na, stanna.
Sudda sudda bort vårt skrenderi!

C-2H50H in PERson
fick mer än en person att rysa till. Ett antal
burop tillkom när chocken lagt sig.

Efter maten plockades alla bord och så vid
are bort och kvällen avslutades (?) med tra
ditionsenligt efterkör. Förhoppningsvis gick
alla hem lika nöjda som jag.

Text: Christian Jansson
Foto: Mie Sörqvist

The mat

Efter spexet begav sig alla till gasquerna
där mat väntade. Likt andra festsamman
hang (läs PR) var maten formidabel.
Kvällen till ära bestod serveringspersona
len uteslutande av flickor vilket inte är att
förakta i elektrosammanhang.
Middagen genomfördes på sedvanligt vis
med sång och tal. Värt att nämna är att de
minibaguette som serverades till förrätten
ända tills 16.50 samma dag var djupfrysta.
Antalet öl som köpts in uppgick endast till
72 backar, vilket är lika med tolvans för
varings volym. Detta visade sig räcka.

Förrätten bestod förutom av tinade mini
baguetter av en bit salami, skinka, ost,
cornichons (små gurkor) och annat smått
och gott. Som varmrätt serverades kassler
med ris och ananas och till efterrätt fick vi

Frekvenssmurfledde allsången
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Reportage

•

Fotograf

Det är många av oss som foto
graferar. Några med mer allvar
än andra, en del med små kam
eror andra med stora. En sak
har vi gemensamt, det är roligt,
speciellt då att titta på resultatet.
Här är en artikel om Ewa Rud
ling och hennes resultat.

Jag träffar Ewa Rudling hemma hos
henne i en lägenhet på söder. Den fun
gerar både som hem och atelje. "Det är
lite jobbigt ibland men det är också
mycket praktiskt" säger Ewa när vi slår
oss ner på hennes säng som på dagtid fun
gerar som soffa i ateljen.

Hur det började

"Jag började fotografera i maj 1968 under

ID
studentrevolten i Paris. Jag gick en kvälls
kurs i franska och började fota det jag såg
runt om mig. Mina bilder blev sedan pub
licerade i England"

Liten Curiculum Vitae

Konstfack, Stockholm 1952-54, målade i
Rom i sju år, New York ett år, Paris 1965,
börjar fotografera, reportage i Vogue
1970, fick en son 1972, A B C D
Guldäggsdiplom för porträtt 1976, foto
graferade bl a för: Stadsmuseet 1977, Na
tional Geographic, Pennsylvania Univer
sity 1967-69, boken "Les demiers cava
Iiers du Monde" i Marocko. Arbetat för
Kvinnohuset. Arbetat som Moderna
Museets fotograf. Fotograferar för tidnin
gen Z en serie kallad "Barfotabarn".
Har haft utställningar runt om i Europa,
bland annat en separat utställning på La
Coupole i Paris: "Portrait d' Artistes". Nu
senast på Galleri Nord och
Konstmässan.
Skall senare som första foto
graf vara med på B ukowskis
sommarauktion.

"Jag ville egentligen inte ställa
· ut mina bilder på galleriet men
Ralf Nord, ägaren, övertalade
mig. Det var tur att han gjorde
det för blev Sveriges hittills
mest fragångsrika fotoutställ
ning med över 80 sålda bilder.
Jag kallade den Artister & Lek
saker."

"Det var roligt att Bukowskis
var intresserade. Chefen för
Bukowskis, Karl Gustavsson,
köpte en av mina bilder och
hängde på sitt kontor."

Bokvän

"Det här är Sverker Åströms
nalle (Ambassadör Emeritus i
Paris). Den ser levande ut, pre
cis som den görför barn. Det
är lite Nalle Puh över den, en
intelligent nalle, en läsande
nalle.
Det här kortet har köpts av två
bibliotek på Öland, det är ju
kul"
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Ewa Rudling

z

I varje nummer av tidningen Z finns på
mittuppslaget en utvikningsbild på någon
välkänd svensk. Några ansikten som har
passerat är Sven Wollter, Viveka Seldahl,
Birgitta Andersson, Maj-Lis Lööv, Bert
Karlsson, Barbro Svensson, Jonas Hall
berg,
Lasse
Åberg, Helen
Wellton.
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"Jag har foto
graferat många
berömda per
soner men jag
tycker inte om
att kallas kändisfotograf. Här i Sverige är
det lite fult att säga kändis. Jag föredrar
att säga att jag fotograferar människor."

Bild byråer

Om man är redaktör på en tidning eller av
något annat skäl vill ha tag i en bild av
Ewa Rudling vänder man sig till antingen
Europapress eller SIPA (en av världens
största bildbyråer) som är de bildbyråer
hon samarbetar med.

"Vissa bilder säljer jag om och om igen.
De som säljs oftast är nog bilden på Andy
Warhol och den p� Khomeini. Jag är den
enda som har tagit en bild på honom där
han skrattar.

Text: Mie
Foto: Ewa Rudling

------------------- ermssmnen �
Andy Warhol

"Jag träffade Andy Warholförsta gången hemma hos Yves Saint-Laurent i
Paris. Sen såg jag 'Trash', Andy Warholsfilm. Den är rolig, om du inte har
sett den så gör det. Skådisarna ifilmen var hans polare och det är stundtals
ganska rått språk. Jag ville lära mig filma och skullefil hjälpa till vid en av
hansfilminspelningar. Han lovade att ringa mig men tiden gick. Då skickade
jag ett telegram till honom: 'You didn' t ca/I'. Dagen efter ringde han.
Jag gjorde ett reportage om en av hansfilminspelningar och jag ville ta ett
porträtt på honom men jag vågade intefråga om jag fick, han var sil uppta
gen av filmen.
5 år senare hade Andy Warhol en utställning här i Stockholmsamtidigt som
jag hade en utställning. En dag besökte Andy Warhol min utställning och han
hade med sig tjugo vänner. Jag frågade om jagfick ta bilden och han sa gen
astja. Det var i februari och det var hemskt lite ljus. Jag tog bilden på Bell
mansgatan. Jag satte Andy Warhol på en pallframför porten och spikade upp
ettfårskinn. han har på sig min svärfars tröja."
När Ewa Rudling pratade med Andy Warhol om att görafilm sa han: "It' s
easy, just go ahead and do it".

0

Lasse Aberg

"Han är underbar, har humor. Han utstrålar intelligens och livs
glädje. Dessutom lite självironi, han är helt enkelt trevlig. Jag skulle
fota honomför Z då jag berättade om min utställning och han föreslog
attjag skullefotografera några av hans Musse Pigg-dockor.
För Z gjorde jag ett utvik med Lasse Åberg endast iförd golfklubba"

Lee laffe

"Han ställs ut på Moderna Museet nu. Vi har känt varandra i 19 år.
Han gjordefilm med Archibalds pappa. Han börjadefaktisktfoto
grafera för bara tre år sedan. Han har alltid beundrat mina bilder och
samlar på dem."
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Viveka Seldahl

"Närjag gjorde en bildför Z med Sven Wollter tog han med sig
Viveka . Hon var underbart trevlig och jag ville göra en bild med
henne. Vi tittade på konstvykort som jag har köpt på museer som
insperationför att kanske göra en serie på konst. Jag lade ut
vykorten på köksbordet och Viveka valde ut 'Älskare' av belga
ren Rene Magritte och sa 'Den vill jag vara'. Problemet blev att
skaffa fram en vit duva. Detfinns ingen, inte i hela Stockholm,
inte ens på något museum eller hos en trollkarl. Detfick bli en
snöripa från Ostermalmshallen."

Archibald
Rudling

"Jag har tagit
många bilder
på min son
Archibald.
Han kommer
förhoppnings
vis in på
konstfack till
hösten."
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Omar Sharif

"Det här är en bildjag togför Damernas
Värld. Jag ville att han skulle ge ett shejkin
tryck som i 'Lawrence ofArabia'. Jag hade
varit i Marocko ochfotograferatför en bok
'Les derniers cavaliers'. Vi bodde i svarta
stora tält tillsammans med över 50 berber. Av
berberhövdingenfickjag en burdus som
Omar Shariffick låna. Runt halsen har han
min mormors sjal som hon brukade ha vid
teaterbesök.
Jag tyckte inte Omar Sharif var speciellt
spännande att träffa, han var urtråkig. Han
tyckte inte om att prata, tycker om att spela
bridge men det gör inte jag. Han var natur
ligtvis artig men tråkig."

------------------ iissia
nen�
----t-->
Tennsoldater

"Leksaker kan fungera som skulpturer.
Jag tycker att det är litefart och rörelse
i bilden.
Det är en makrobild. Jag ställde tenn
soldaterna på en av mina väskor i alu
minium förfotoutrustning.
Tennsoldaterna är /ånadefrdn Peter
Dah/som samlar på leksaker. Han har
över 30 000 tennsoldater."

Lastbil

"Jag ville att den skulle se ut som en riktig
bil, som om den användes, som om den
inte var uppställd.
Det var Volvo som gav mig i uppdrag att
fota deras bilar. Det här är en modell av
en lastbil/rån 1939. Den skulle passa bra
i ett styrelserum t ex".

Archibalds havskryssare

"Jag tycker att den symboliserar dröm
men om en kryssning. Man tänker pdfri
het, hav. Bdtar är fantastiska. Jag läste
mycket Jutes Verne när jag var liten.
Jag kommer ihåg när jag var liten att En
skedefältet lades under unge,fär en meter
vatten vid en översvämning en vdr. Alla
andrasföräldrar höll sina barn inomhus
utom mina föräldrar. Min pappa gick till
NK och köpte mig och mina syskon var
sin båt och sen var vi ute och lekte i vatt
net."
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Smarte Arnes dål iga vana.
Det var en gång en teknolog som hette Arne. :Han var smart. En dag
så skulle Arne tenta. Han var smart, han hade med sig MASSOR av
mat eftersom han visste att han skulle bli hungrig.

S

om vanligt fanns det två byggnader att
välja emellan. Arne chansade på Maskin,
fast där fanns det inga platser, inte så
smart - han fick ta en rask promenad till
arkitektur. Men Arne var smart och var
förutseende så han kom i tid ändå, till
skillnad från många andra som Arne blev
irriterad på när de steg in i hans sal och
förde ett jäkla liv när de satte sig ner och
tog fram de tjugoelva olika pennorna.
Redan efter tio minuter blev Arne hungrig
pga hans härliga morgonpromenad, just
som de flesta i salen hade kommit igång
med tentan. Han började med att plocka
fram ett äpple. Arne var smart och visste
att det var nyttigt, för det hade ett grönt
nyckelhål. Första tuggan var som ett min
dre skalv och fick alla att skrynkla till
pappret, men Arne var ju smart och skrev
inte då, så det berörde inte honom. Vid an
dra tuggan var alla beredda utom Nervö-

se Nils som var så djupt inne i ett tal att
han fick ett nervsammanbrott och fick
sluta skriva.

Fast äpplet var ju bara en aptitretare och
det visste Arne, för han var smart. Han
tog fram ett gäng bananer och fräste i sig
en direkt. Bananlukten spred sig blixts
nabbt genom salen och alla fick delta i
Arnes banangoffning. Trauma-Tias, kal
lad trauma pga av sin barndom med gula
brandbilar, banansmakande napp samt ce
ment i sandlådan, satt i andra hörnan av
salen och började uppleva sin taskiga
barndom igen, och blev sittande som en
tallrik rotmos.

Choklad e bra, det visste Arne, för han var
smart. Dumle kola Men det har ju så
prasligt papper! Men Arne var smart och
öppnade påsen och kolorna LÅNGSAMT,
för han visste att · de låter mindre då. Lju-

det av utdraget prassel fick Epi-Eva att få
ett återfall.

Nu blev Arne törstig och tog fram colan.
Han var smart eftersom han visste att cola
innehöll bla socker som gav honom lite
mera energi för tentan. öppnandet lät
som när en geijser erupterar i Yellowstone
National Park i USA. Arnes klunkande lät
som en encylindrig femtusenkubikare.
Pga skvalpandet blev Bertil-med-blåsan
tvungen att tillbringa resten av dagen på
toaletten.
Nu började Arne komma i form så han tog
fram gasolköket och brände till en syda
merikansk gaturåtta. Utsökt tyckte Arne
och fick nästan alla att springa till närm
sta papperskorg och fylla den med galla.

Framåt lunch då tentan slutade blev Arne
lynchad, inte så smart.

SENSMORAL: Ät med finesse och behåll
hälsan.

En bekymrad medtentand.

Osqstämman
inbjuder ti l l

VÅRKONS E RT
Söndagen den 3 Maj kl 1 5 .00
i au lan på Södra Latin

Osqst5mman

Biljetter till ett pris av 40 kr sälj�
.
av körmedlemmar
ku lturattach eerna
och i entren
Frågor besvaras av Kicki Renström E-89 08-32 02 58
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ORTA (BEST IN TOWN)

PRIS: 185 kr

S-XL:

Vit,Gråmel,Svart,

Marin,Ljusturkos,

Plommon.Mint,

ID NÅGRA FÖRELÄSNINGAR.
EDER ÖFVRIG I LENA

INFORMATION FRÅN
STVL-E

LU (linjeutskottet) har 1992-03-1 1 beslu
tat au temporärt ändra vissa praktikregler
för E-teknologema. Därför kommer föl
jande praktikarbeten som tidigare ej god
känts, att godkännas som miljöpraktik:
Vård Jord och skogsbruk Lager Renhåll
ningsarbete Servicearbete i affär och på
andra försäljningsställen Chaufför (ej
taxi) I anslutning till ovnstående vill jag
be om ursäkt och dementera ryktet att ar
beten som vakt eller bevakningstjänst
skulle godkännas, vilket inte är fallet, då
dessa räknas som ett ensam arbete.
Preliminärt kommer det att vara en extra
tentamen på "Funken" FA140 den 15/5.

Undervisningen som skulle ha varit Fre
dagen 1:a maj läses Tisdagen 12:e maj.

H/1.kan

EXAMINERADE EFTER
1 992-01 -29

Högberg Jesper
Persson Mats-Ola
Roming Mikael
Lee Chung-Wai
Holten Jens
Thärning Peter
Ahlgren Martin
Bemeryd Åsa
Galiarnoutsas Konstantin
Rönnqvist Ylva
Thorslund Jan-Mikael
Alrne Susanne
Olofsson Anders
Chamsai Davoud
Lönn Olof
Öberg Stefan
Strömgren Ulf
Fredriksson Hans

E87
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E86
E86
E87
E87
E86
E79
E80
E86
E86
E86
E87
E83
E87
E87
E86
E87

TELE
TELE
DAT
TELE
DAT
FYS
TELE
DAT
TELE
TELE
IND
TELE
TELE
TELE
IND
TELE
TELE
DAT
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Vägvisare

Ti l l Osqvi k - H u r då?
Ja, du är inte ensam om att undra över det. Det har många undrat före dig! Och många undrar fortfa
rande, även ärad E-osqulda och E-osquar som varit på sagda ställe. Därför kommer det nu en beskriv
ning i Emissionen på olika sätt att ta sig till Osqvik. Alternativen är några olika busslinjer eller egen
bil/buss. Vi börjar i den obekväma änden.

B

ussresa börjar med att E-osqulda E
osquar på lämpligt sätt tar sig till slussens
bussterminal. Därifrån är det absolut säm
sta alternativet att bara ta någon buss med
nummer mellan 424 och 440 och åka till
hållplats Lagnövägen för att sedan gå till
osqvik. Ett dåligt alternativ, då det leder
till en ca 2 km lång promenad längs en
tråkig väg, som bland annat passerar förbi
koviks soptipp. Och den luktar inte gott!!
Alternativt samma bussresa och hämtad
vid hållplatsen med bil, klart bättre!

Via Gustavsberg
Ni kan också ta buss 424-440 till Gu
stavsbergs centrum för att därifrån fortsät
ta medelst apostlahästarna till stugan
hugan. Det är inte att rekommendera, då
det blir en ca 3.5 km lång promenad som
sträcker utmed en grusväg och er skobud
get kan bli intecknad för flera år framåt.
Ett sådant handlande skulle ge en skräm
mande mängd motion och att man riskerar
att vara trött när man kommer fram. Det
är ingen bra början på en gasque.

Via Insjön
Nästa buss alternativ är att ta 423 från
slussen till hållplats skeviksstrand och gå
den sista lilla biten till osqvik. Detta ger
endast en promenad på c:a 500 meter, vil
ket inte går att undvika. MEN inte något
gott som inte har någon nackdel, buss 423
går bara två gånger om dan i vardera rikt
ningen.
En buss som går lite oftare men ger en lite
längre bit au gå är 424 från Slussen. Den
går åtta gånger om dagen på vardagar och
fyra på helger..Åk förbi Gustavsberg och
kliv av vid Koviks hagar. Därifrån går
man först Heravägen sedan Dianavägen
för att sedan avsluta med den lilla biten
till Osqvik. Det kanske ska nämnas att
Hera- och Dianavägarna är grusvägar, så
om ni inte gillar att ha sådana under sulor
na, välj en annan väg, en annan hållplats.
Annars så kan det här vara en trevlig väg
att börja ett stugkör
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Med egna hjul

Cykel rekomenderas endast till motions
freakar då det är ca 25 km från slussen ut
till stugan. Sammanlagt en rejäl tur med
cykeln. Utfärden är kanske inte så farlig,
men hemfärden dagen efter, uhuh!
För den som ändå tänkt sig att cykla ut till
Osqvik, så trampar ni ut förbi Nacka och
vidare via Orrninge och Insjön för att se
dan svänga in på Skeviksvägen och cykla
fram till Osqvikskylten. Följ skylten mot
Osqvik tills ni ser bommen, därifrån vet
ni! välkommen

Med egen bil

Slutligen kommer så några rader för er
som åker bil eller hyrd buss. Ta er ut till
motorleden mot Nacka/Värmdö, passera
Skurubron och nu är ni på Värmdön. Låt

nu färden fortsätta förbi Orrningeavfarten
och vidare utåt tills den punkt där gatlyset
upphör. Färden går vidare ända till av
fartsskylten för N.Lagnö, Skevik och In
sjön. Här svänger ni lämpligen av, annars
riskerar ni att hamna Jångt ute på Värmdö.
Ni åker vidare på avfarten som går på en
bro över motorleden, och passerar bensin
macken på vänster hand. Ak förbi den för
sta korsningen och fram till den andra,
som kommer tätt in på, där svänger ni
vänster, in på Lagnövägen som ni följer
till Osqvikskylten, sväng vänster och åk
förbi gården och fram till korsningen där
tar ni till höger. Nu ser ni bommen som
spärrar vägen in till Osqvik. Här ifrån får
ni klara er själva
Ha ett trevligt stugkör

Magnus E

____
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Vit vecka på KTH!

Det examineras alldeles för få från KTH. Detta är statistiskt konstat
erat, och det finns ett samband med den ibland mycket stora sprit
konsumtionen. Detta visar en alldeles ny undersökning som Dr Ing
mar N. Karlsson från Kommiten för Reducering av Överdriven
Konsumtion av Alkohol vid Stockholms Universitet nyligen har pre
senterat.
På grund av detta har en av utbildnings
departementets utredningar, som bland
annat rektor Janne Carlsson siuer med i,
beslutat au ha en vit vecka på KTH. Detta
för att se om ett minskat alkoholintag le
der till förbättrat studieresultat. Rektor
Janne Carlsson säger au KTH är först i
Sverige med detta. men au andra skolor
sannolikt kommer att följa efter.
För att den vita veckan över huvud taget
ska få någon effekt kommer den att vara
vecka 18 det vill säga 27/4-3/5. Resultatet
på tentorna i maj kommer sedan au jäm
föras med tidigare års resultat. Vid en lik
nande undersökning vid universitetet i
Helsingfors ökade studieresultaten med
hela tolv procent.

KTH intressant

Enligt doktor Karlsson är resultaten från
tekniska högskolor särskilt intressanta då
hög studietakt kombineras med hög alko
holkonsumtion. Att KTH har blivit för
söksobjekt anser han därför vara unikt.
Detta hyllas av IOGT-NTO som länge
har hävdat att en minskad spritkonsum
tion hos studenter även skulle ha en sam
hällsekonomisk effekt. Det är visat att det
höga alkoholintaget alltför ofta fortsätter
efter avslutade studier. Detta gäller sär
skilt de som hoppar av utan au slutföra sin
utbildning.

I rapporten kan även läsas att alkohol har
en förödande inverlcan på koncentrations
förmågan till och med flera dagar efter in
taget. Detta visas på ett bra sätt med det
diagram som man hittar i rapporten. (Se
nedan.)

Dr Karlsson citerar Rune Karlsson som •
säger: "Vid långvarig alkoholkunsumtion
kan inlämingsförmågan, den så kallade
satshastigheten, permanent försämras. /.. ./
vid intensivt kunskapsinhämtande under
påverkan av rusdryck kan hjärnans för
måga att skapa associationskedjor minska
med en faktor 1.17. Detta är dessutom
bestående."
Studenter utsätts dessutom för den dryck
esform som är den mest skadliga. nämli
gen kollektivt intagande av alkohol, till
skillnad från den så kalade skåpsup
ningen.
Hur det blir med vårbalen har Emissionen
inte lyckats ta reda på.

Redigerat av Ö. Ljungqvist

Det var bättre förr...

Inläroingskvot

Tvång dricka?

Detta är det viktigaste i ett pressmedde
lande som KTH:s kansli nyligen släppte. I
biblioteket finns hela rapporten att läsa för
den som är intresserad.
Huvudanledningarna till denna åtgärd är:

• Öka antalet utexaminerade.

• Få bort det så kallade sprittvånget under
festerna Många studenter upplever
detta tvång som oöverkommligt.

• Göra studenter medvetna om begreppet
"kul utan alkohol''

Period
5

6

7

8

Ur grafen kan man utläsa att under läsperioderna lär sig teknologen ganska lite men
jämt. Inför slutet av tentaveckorna ökar kunskapsinhämtningen exponentiellt. Värt att
observera är att alkoholintagen, speciellt de stora , koncentreras till tiden direkt efter att
inlärningen har varit som störst. En naturlig reaktion, eller en spontan blockering
skapad av hjärnan, eventuellt stimulerad av alkoholen, har studietekniken nått gränsen
för vad hjärnan klarar av? Det är dessa frågorförsöket vecka I8 kanske kan svara på.
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sensation

Fi n n d ig själv
Vem är du? Vad har du för framtid? Emissionen har svaret. Efter flera års forskning av psykologen och
beteendeforskaren Dr Joakim Quensel kan vi här presentera ett unikt personlighetstest. Dr Quensel,
vars undersökning inskränker sig till det manliga könet, har funnit att 95 % av alla €-teknologer kan de
las in i tre kategorier. Detta vetenskapliga test skall ej förväxlas med oseriösa "veckotidningstester". Me
toden är vetenskapligt exakt och ka.n till och med förutspå din lön! Fyll i frågorna ärligt och läs din
framtid!
Vilken är din favoritsport?
1. Sport???

2. Ölhäfvning, dart utan dopingkontroll

3 Hack

Vilken är din favoritsal?

1. F l
2. Baren i 12:an
3. Vax-kabinettet

1. Kaffe
2. Sprit och öl i alla dess fonner
3. Coca cola
Vilken av följande ideal identifierar du
dig mest med?

Il

�

'fl

QO�\

2.

�\,

3

1. Pluggar, vad annars?
2. Firar klarade tentor på kåren eller super för att glömma alla du kört
3. Planterar virus, knäcker koder
Vilken är din favoritlektyr?

Du dricker helst:

-- 1.

Hur tillbringar du en typisk Fredags·
kväll?

--··

1. Hallen-bibeln
2. Bolagets prislista, Svenska Hustler
3. Unix System V Revision 4 Program
mers Reference manual, volym 3
Vad gör dig mest irriterad?

1. Att författaren till kurslitteraturen utelämnar ett relevant bevis
2. Att du blir utslängd från Kåren
3. Alla lamers i data-salarna
Hur går det på tentorna?
1. Inge vidare, din senaste tenta innehöll
ett rött streck...
2. Mest U förutom Lördagstentoma där
du får betyget VU
3. Fullt tillfredställande efter au du
knäckte koden till CSN:s dataregister
Vilka förslag till förbättringar på
Teknis sympatiserar du främst med?

1. Längre öppettider på institutionerna
2. Billigare öl på Kåren
3. Billigare Cola i Q

Silikon ger dig följande associationer:
Hur skulle du vilja beskriva din dröm
flicka?

1. Intelligent och bildad samt förmåga au
anpassa sitt liv efter dina tentaveckor
2. Villig och schyssta lökar men vid tre
promille och stängningsdags duger det
mesta
3. Baby03.gif i VMS-datorerna -Say no
more

1. Jeppsons kursbok i halvledarteknik
2. Brigitte Nielsen
3. Silicon Graphics Crimson GFX med
fyrdubbla grafikacceleratorer
•.. är din bästa vän!

1. Mamma
2. Flaskan
3. PDP-11

Beräknings-algoritm:

Summera nu ditt resultat enligt Dr Quen
sels vetenskapliga summeringsmetod (lö
ses enklast genom programmering):
Räkna ut förekomst-frekvensen för res
pektive svar. (antal svar av resp. svar de
lat med 13). Det mest frekventa svarets
nummer motsvaras av Din framtid!

Din framtid:

1. Ledsen grabben. Du kommer efter
doktorandtjänst fönnodligen hamna på
någon institution. Du cyklar till jobbet,
bär kläder av 90-talsmodell långt in i nä
sta århundrade, håller föreläsningar som
ingen förstår och gör tentor som ingen
klarar. Slutlön: 27 .390:-•J

2. Grattis! Du har en bra distans till livet
på teknis. Du inser au studier inte är allt
här i livet. Om du bara lyckas ta din exa
men väntar stor framgång i din karriär
med mycket representationer.
Slutlön: 45.000:- + bil + yuppie-nalle +
traktamenten + många vita plastkort">

3. Det finns ännu hopp. Inser du bara att
det finns en värld utanför processor
cykler och run-time error så finns stora
möjligheter till ett schysst kneg på ett bra
företag. Fortsätter du däremot i din
hacker-bana är risken stor att du hamnar i
fängelse efter att ha försökt överföra den
svenska valutareserven till ditt bankkonto
i Schweiz. Men du kan ju också lyckas!
Slutlön: 35.000:- alt. 34:-/dag alt. 37,8
miljarder ·>

*) Om din slutlön ej motsvarar Dr Quen
sels prognos så glöm ej att kontrollera
konditionstalet före en eventuell stäm
ning.

1 0 :e April - ROCK I TOLVAN ! ! !
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EVE RT
KURSEN FÖR KI LLAR SOM VILL B LI
KARLAR !
SYFTE
Syftet med kursen är att ge en fingervisning om hur vi grabbar skall ta igen den mark som vi genom de senaste åren har förlo
rat gentemot det svagare könet.

Syftet är också att utveckla de bästa "grabbsidorna" bland förbundets medlemmar.

Med kursen vill vi även stärka det manliga självförtroendet genom att ge kunskaper i hur man visar var skåpet skall stå.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig i första hand till de grabbar som känner att de har fått sin position gentemot kvinnan försvagad i såväl yrkes
livet som i det civila i allmänhet.
Kort sagt vänder sig kursen till de grabbar som vill ha lite mer choklad på skjortan.

KURSPROGRAM
MÅNDAG

12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00

TISDAG

17.00 -

10.00

10.00-12.00

12.00-13.00

13.00-17.00

ONSDAG

, 20.00 10.00

10.00-10.20

10.20-12.00
12.00-12.30
13.00

SAMLING
Vi tar en bärs, vilar lite på sofflocket och bläddrar i fibban.
INLEDNINGSDISKUSSIONER
Hur kan vi vända på kalsongerna mer än fyra gånger?
Hur ska vi få bort kärringarna från trafiken?

Vi kollar igenom ett par gamla videoinspelningar av tipsextra.
Kamratafton med grogg och p-rulle.

SOVMORGON

DISKUSSIONER
Vilken deodorant döljer svettlukten bäst?
Så tvingar man kärringarna att vara hemma med ungarna!
Hur man vänsterprasslar med grannens dotter utan att kärringen märker!
Kvinnlig rösträtt! Bara i kommunalvalen, eller inte alls?
Inbjuden gästföreläsare: Jan Guillou.
LUNCH: Råbiff och Stor Stark!
Lumparminnen...

Vi jagar höns på Statt.

SOVMORGON
Eventuellt övernattande höns slängs ut!
KAFFEKASK!

FRAMTIDSFRÅGOR
Hur startar vi fler herrklubbar?
Hur förbättrar vi kontakombudverksamheten på våra systembolag?

LUNCH: Stångkorv och ölhävning!

Vi går hem, ger kärringen en örfil och talar om var skåpet skall stå!

Obligatorisk klädsel: Slitna jeans och nätbrynja!
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Vårsoire
Söndagen den tredje maj

Nu närmar det sig!
Alla sång eller spexintresserade teknologer
uppmanas att deltaga med bidrag, ide eller
röst i KTH:s vårkör.
Intresserad?
Tag kontakt med Eder Sångledare på sektionen eller
vårsoirens programgrupp.
Biljetter kommer att tillhandahållas för de som hellre
önskar vara åskådare och allsångare.
Vårsoirens programgrupp:
Thomas Kallstenius, F, tel. 25 82 66
Åsa Gustafsson, M, tel. 640 95 79
Anna Hrdlicka, L, tel. 661 53 64
Birgitta Forsberg, B, tel. 655 07 39
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Vårdikt
Det är vårkänslor i luften, du får tro mig·
om du vill.
Men jag såg en gås, sätta på en mås och
en liten sparv därtill.

Det ryktas att...

Men om du kamrat, är desperat, ge ett råd
till dig jag vill:
Att första chans blir sista chans utan gum
migrej nertill.

Adressändringar:
Magnus Lundeberg
Kammakarg. 8
1 1 1 40 Stockholm
08-20 81 84

Erik Afzelius
Jungfrug. 41A 1/2 tr
1 14 44 Stockholm
08-660 52 18

Petra Emanuelson
har bytt adress
Petra Emanuelson
Öregrundsg. 1 1/973
115 59 Stockholm
08-665 60 47

... Emissionen läser insända artiklar
...Gerg går på hemliga promender med Inger
...Örjan Sniis är eldig, och tankas med T-Gul
...Emissionen är i kri(ti)s(k)
... Anna vill ut i månskenet
... styrelsen är bak-och-fram
...Kalle K blir snygg utav öl
... Anders inte håller på traditioner
...du behöver inte göra sådär, för att få mig på rygg!
... bakfra har du ansvar!
...PR ställer in sitt framträdande på Rock i 12:an i år, det är ju skönt
... 12C har varit på sin sista skidresa
...om att det är 150% mer SECS på sektionen
...Urf FAKTISKT gör som han vill ?!?!?
...Ulf Trasslat till sitt liv
...om jordens drag på Tjejrajet den 15:e maj
... att det ska vara en killbåt på Esquadern. HUR ska de klara det?????
...emeritus inte har någon koll på ryktena längre
... Monika har "kårmaskisens billigaste bacs" (se Maskins Mord)
...Hellen var på squtt
...det pågår äktenskapliga konflikter inom PR
... vi inte är det MINSTA svartsjuka
...medan Per G rycker in i lumpen, nöjer sig Hans med Lottakåren ...
... det gömmer sig en "faked group" i buskarna.
...Per är KB och Hans är GB
... Sten Mogren ska vara SPEX-fadder???
... Bobbi har skaffat ny bil
... Ulrik har 'sås' på byxan
...det var presqutt i fredags
... ovanstående är hemligt
... PR Åsa tycker att dom kan bli hur långa som helst
... om prissänkningar i Ploppomaten
...att vissa emitteurer inte kan skilja på porr och konst
...att en emitteur att påstår sig kunna skilja på porr och konst.

Hört på föreläsningen :
Föreläsare: "Vi ska inte bråka om det här för då kommer du att bli leds
en om en stund."
Teknolog: "Var tog det andra x:et vägen?"
Föreläsare, brett leende: "Det suddade jag bort."

Teknolog: "Är det meningen att man ska förstå det där?"
Föreläsare: "Efter vad jag har sagt här är det omöjligt att förstå."
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