Redaktionssidan
Det är lätt
att klaga
DET FINNS MER än en person
som har upprörts av miniräknar
förbudet som infördes så elegant
i somras. Så även jag. Det finns
mycket som jag tycker är fel på
beslutet och i synnerhet på det
sätt informationen har gått ut före
och efter.

•

I det läget kan man göra som alla
andra: Skrika och gorma ett tag
på allt och alla, vilket både Moni
ka, studievägledningen och kan
sliet har fått erfara. Jag säger inte
att jag har varit så mycket bättre,
även jag har stått för min beskär
da del av skällandet, även om jag
stundtals har försökt hejda mig.

Visst är beslutet dåligt, JAG har
ju inte fattat det. Hade bara JAG
Din Chefsemitteur in action
varit där, så hade ingen begränsning på antalet programsteg införts, utan bara ett förbud mot
räknare som klarar text. Det hade säkert blivit ett bättre beslut.
Det känns onekligen lite onödigt att förbjuda en stackars Casio
Fx-180 som inte klarar någonting och som alla har. Och visst
var det ett fruktansvärt opedagogiskt brev som damp ner i lådan
i somras. Faktum är dock att jag var inte på studienämndsmö
tet, där beslutet fattades.
Och är det så hemskt egentligen? Det som irriterar mest är att
behöva kasta ut pengar på en skräpräknare, men vad är 119
kronor? Om KTH får en stämpel av att vara en fuskskola kom
mer det kosta mig oerhört mycket mer i längden, då även jag då
kan betraktas som en fuskare.
Det kanske är det folk har insett nu, vad vet jag? I alla fall var
det många som ville komma med en insändare till Emissionen,
men det vara bara en enda som dök upp. Inte ens så mycket tid
var det värt...

Din Che, Anders Kökeritz
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Hur lämnar man in manus?
Emissionen är elektrosektionens tidning.
Den finns till för att täcka sektionens
verksamhet samt att förmedla information
och nöjsam läsning till dess medlemmar.
Du som sektionsmedlem är välkommen
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-
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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 yllersta 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 all 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 manusstopp.
För all skicka en fil med mail skriv först "MAIL" i
ett dectermfönsterpå VMS skriv sedan "SEND fil
namn.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.

Ord för ord

VÄLKOMNA TILLBAKA efter som
maren och välkomna till E-sektionen,
Stockholm alla ni som flyttat hit från
Västerås för att börja trean. En period av
terminen har gått och nOllan står redan vid
tröskeln för konvertering. Vi får väl se hur
det går på nOllegasquen...

Som ni vet ska Borggårdsbyggnaderna re
noveras nästa år och vi får flytta ifrån tol
van under en tid (Läs mer om detta i Eriks
artikel). Det finns en hel del som behöver
ordnas med inför flytten. Är ni intressera
de av att sätta er prägel på hur tolvan ska
se ut om ett och ett halvt år eller att iord
ningställa baracken vid Drottning Kristi
nas väg, tala med Erik och korn på okto
ber SM, då vet vi mer om hur vi får dispo
nera baracken.
Övriga saker som ska behandlas på okto
ber SM är:

• val av valberedning som ska ta fram
kandidater till sektionens funktionärs
poster. Val sker på december SM.
• val av budgetberedning.
• fastställande av sektionsavgiften.

• behandla inkomna motioner.
Sektionsrnötet utgör Elektrosektionens
högsta beslutande organ. Det är på SM
ni har möjlighet att påverka de beslut
som rör sektionen. Om ni sitter inne med
bra ideer eller tycker att något borde för
ändras, motionera gärna till SM eller
prata med oss i styrelsen. Avslutningsvis
ett litet kalendarium: SM-datum. Tisda
gen den 13 oktober. Torsdagen den 3 de
cember. Sista rnotionsdagar är 12/10 res
pektive 30/11 kl. 17.00.

Ulrik

Le mot dina vänner så som du vilja att
de skola le mot dig.

Vica ord

KÅRENS RISFÄLT är under besiktning

i bortre Mongoliet av eder vice ordföran
de. För er nya som inte vet vad jag håller
på med, kan jag ge er följande luddiga be
skrivning:
• Chef över kaffebryggaren.(Passar upp
på den diktatoriske ordföranden rnao.)
• Ställföreträdanden åt ovan nämnda fi
gur.

Livet är risigt för viceordf.

• Högskole- och universitetskontakt. Jag
tar emot och skickar ut festinbjudning
ar.

FUNKGASQUE kommer att bli av även
denna termin och planeringen av festen är
redan igång. En fest å annorlunda lokal
kan nästan utlovas på förhand. Datum för
detta kommer i sinom tid att spridas till
funktionärerna.

• Funktionärsgasquearrangör. Funkgas
quen är en fest för alla engagerade på
sektionen, som hålls två gånger om året.
• Abiturientinformatör. En del av er nya
har kanske redan träffat rnej i samband
med att gymnasieeleverna under den ti
diga våren får info om KTH och Elek
tro.
För övrigt är jag mycket intresserad av att
ta emot kritik och ideer utav er som var
där på vårens gymnasieinfo. Ta kontakt
med rnej och berätta!

HELTIDSFESTARE! skulle man kanske
kunna kalla Anders Lundell E-87 och Fre
drik Harnpling E-88 för. De har båda be
slutat sig för att i möjligaste mån besöka
festarrangernang på andra skolor i år. Om
ni andra (måhända mer studiebetyngda)
teknologer också skulle vilja festa lite på
annan ort och samtidigt representera Elek
tro, så kan ni först studera anslagstavlan
utanför funkrurnrnet och sedan kontakta
rnej eller prata med Anders eller Fredrik.

Till sist vill jag bara ge er nya följande
visdomsord: - Barn är för vuxna, andra för
nOllegasquen.
Er högst bortkomne Vice Ordförande,

MATsROoS

"Man kan inte laga god mat på ris som
man skaffat sig på ohederligt sätt"
...och det tycker han inte alls om.

3

Våra hjältar
Emissionen presenterar:

Kansliet och Studievägledningen·,

Har du någonsin funderat över
hur det kommer sig att allt bara
fungerar här på Elektro ? När
det gäller 12-an är det ju självk
lart att Tolveriet ligger bakom
detta men resten då undrar ni.
JO DET ÄR VÅRT ypperligt eminenta
kansli och studievägledning som ligger
bakom detta. Om vi börjar med
studievägledningen som du säkert redan
har träffat någon gång så består den av
följande studievägledare.
Håkan som är heltidsanställd för detta
jobb och står för kontinuiteten på
studievägledningen. En mycket trevlig
prick enligt min mening. Ha tålamod med
honom om han ännu inte hunnit greppa all
Till sin hjälp har han två ännu trevligare
vägledare nämligen Eva Gustafsson E88
och Lotta Pehrson E89 som är teknologer
som jobbar deltid på studievägledningen.
De har ju ganska nyligen befunnit sig i
din situation och kan oftast hjälpa dig om
du behöver råd.

Hasses resebyrå
Nu är det ju så att vi alla blir klara med
vår utbildning förr eller senare och Eva
skall nu börja doktorera. Nu rycker Hasse
Larsson E87 in i hennes ställe. Han har
läst sitt sista år nere i Grenoble i Frank
rike. Nu skall han anvsvara för våra kon
takter med andra högskolor utomlands.
Med andra ord är det honom du skall
vända dig till om du är sugen på att läsa
ett år utomlands. Passa på att ta chansen
att få läsa ett år utomlands, det är mycket
utvecklande och lärorikt.

I
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Hasse, Håkan, Lotta K, och Lotta P
igen. Om du har en kompis som du vet
har slutat kan du väl titta förbi
studievägledningen och berätta det så tar
denne inte upp en massa resurser i
onödan. All labplanering utgår från de of
ficiella uppgifterna.

gör dig själv en tjänst. Prata med
studievägledningen om detta.
Dessa är obligatoriska för de som har in
dividuell studieinriktning liksom en
studievanekurs som är till för att hjälpa
dig att få en fungerande studieteknik.

Repetionskurser

Johans burkar.

För dig som missade Elkrets och Envarren
kommer det i höst att ges repetionskurser
i dessa. Ta chansen och delta i dessa och

Elektros kansli som sköter all tråkig men
ack så viktig pappersexercis består av föl
jande glada kvinnor och man.

Problem med studierna ?
Vad pysslar nu studievägledningen med
då ? Deras viktigaste uppgift är att hjälpa
dig som teknolog genom dina studier. De
försöker svara på dina frågor kring utbild
ningen och vad man gör när man inte tagit
tillräckligt med poäng för att få studime
del. Sök hjälp hos dem om du kommit
efter oavsett om det är på grund av bris
tande kunskaper eller problem i privat
livet.
Under sommaren har studievägledningen
tagit kontakt med cirka 80 stycken E9 l :or
och hjälpt dessa att upprätta individuella
studieplaner. Förhoppningen är att detta
skall hjälpa dessa tillbaka till utbildningen
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Inger, Lotta, Barbro och Lena.

-------------------iiiiiii�
Om vi börjar med minoriteten så heter
han Johan Fehrman och är studierektor.
Det är han som är ansvarig för våra da
torer och berättar stolt att vi just bytt ut e. n
stor del av dem mot nya, bättre och större
varianter. Om du sätter dig vid en av de
nya vax�a har du nu själv lika mycket
datorkraft som 1100 elektriker delade på
för tre år sedan.
En litet tråkig sak är att vi förmodligen
måste börja ta betalt för utskrifterna på la
serskrivarna om svinnet av papper från
dessa fortsätter i samma takt Det skiljer
alltså betydligt mellan hur mycket vi
köper in och hur mycket som konsumeras
i laserskrivarna.

Muta eller inte muta ?
Lena Svensson sköter om ekonomin på
kansliet och det är henne du skall muta
med en tårta eller två om du tänkt bli for
skare eller doktorand inom sektionen
eftersom hon sitter i tjänsteförslagsnämn
den. Barbro Wiklund är också en tänkbar
kandidat till en muta. Det är nämligen hon
som har hand om praktikgodkännandet
Hon sköter även antagningen till
fristående kurser och är den som ligger
bakom Elektros studiehandbok. Lotta Ko
hut sitter lite som spindeln i nätet med
halva tiden på kansliet och halva på
studievägledningen. Hon hjälper oss
teknologer med studieintyg, problem med
studistödsnämnden och mycket mycket
mera.

Hårdare än Fantomen ?
Slutligen har vi sektionens fixare nummer
ett. Inger Larsson som är vår kanslichef.

Inger, Barbro, Lotta och Johan.

Nya tjänster

Om något problem dyker upp som vi
teknologer inte själva klarar. Då rycker
Inger in och plockar fram ett eller annat
ess ur rockärmen. Inger är hård mot de
hårda men väldigt snäll mot oss teknolo
ger.

Just nu pågår tillsättningen av proffesuren
i Fusionsplasmafysik och några lektorat
på reglerteknik- och mätteknikinstitution
erna.

Miniräknare

20 poäng exjobb ???

Till alla dem som ringt ner kansliet och
studievägledningen om miniräknarbeslu
tet vill undertecknad rikta en uppmaning
att gå på nästa studienämndsmöte eller
skriva en insändare i Emissionen. Så sent
som den 18 september hade det ringt
någon till Johan och vräkt ur sig sin galla
under en halvtimme. Det säger sig självt
att han eller de övriga där upp inte är de
rätta att motivera beslut som vi elever
själva tagit

För alla dem som undrar över exjobbet
kan vi berätta att ett beslut kommer att tas
i den frågan under hösten i UFNE (Elek
tros Utbildnings och Forsknings Nämnd).
Avsikten är att frågan skall vara avgjord
innan nyår.

Text: Mats Strb.lberg
Bild: Arkivet

Stvl E informerar
Hej allihopa och välkomna till
baka till skolan, pluggandet och
studentlivet! Hoppas ni alla har
haft en riktigt skön sommar med
sol och bad och semester.

VI PÅ STUDIEV ÄGLEDNINGEN har
precis som förrut öppet för er alla, och
som vanligt finns vi här säkrast vardagar
kl. 12-15. Ni är förstås alltid välkomna att
titta förbi, men övriga tider kan vi inte ga
rantera att det är öppet, och kl. 11-12 har
vi alltid lunchstängt.

Försäljningen av begagnade böcker går
bra, men den skulle gå ännu mycket bättre
om vi fick in fler böcker. Efterfrågan är
för tillfället mycket stor.
Här kommer också en liten påminnelse
om att studieintyget ni kommer att få från
CSN inför höstterminens andra utbetal
ning inte behöver skrivas på av oss. Det
räcker alltså den här gången med att ni
själva skriver på och skickar in. På före
kommen anledning kan vi också tala om
att ansökan om studiemedel inte ska
skickas till oss utan till Studiestödsnämn-

den.
Vi som jobbar här på studievägledningen i
höst är Håkan Gelinder som är heltidsan
ställd, Lotta Pehrson (E89), Lotta Kohut
som bla. har hand om militärärenden samt
Hasse Larsson (E87) som ska syssla en
del med internationella frågor, och vi
hoppas att ni allihop förr eller senare ska
titta förbi hos oss.

StvlE

PS Valblanketten för vårens kurser vill vi
ha senast 31 okt.
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SNObbar som jobbar
SLUTFUSKAT!!!!

VÄLKOMMEN NOLLAN !! Förhopp
ningsvis har ni redan träffat på mig när ni
läser detta. Jag är alltså SNO på Elektro.
Att vara SNO är att leda arbetet i studie
nämnden som handhar studiefrågor. Kom
på studienämndsmötena, de är öppna för
alla E-teknologer. Men allt detta har jag
redan informerat om, så jag går över till
nyheterna.

Miniräknare
Ingen kan ju ha undgått att få höra att vi
ändrat reglerna för miniräknare. Detta
kom till då det fuskas väldigt mycket på
KTH. Vi jobbar också med att få bättre
tentavakter, mer koll under tentorna och
förbestämda placeringar i skrivsalarna för
att stävja fusket. Men detta har jag ju ock
så varit ute på föreläsningar och pratat
om. De regler som gäller är i alla fall
* Inga programsteg
* Ej möjlighet till textinskrivning

så mer om detta i nästa SNO-ord. Kurs
nämnder Sitt med i kursnämnder och våga
kritisera, man kan påverka sin utbildning
på Teknis, ta den chansen. Tala med din
årskursansvarige. Utvärderingen av ettan
som gjordes förra läsåret (enkäter, enkä
ter, enkäter) har utmynnat i en rapport
som ska tryckas upp i så många exemplar
att alla intresserade (främst E-91) ska
kunna få en. Klockan är nu sent på natten
och jag kan inte klämma ut ett uns mer
info ur mitt arma trötta huvud så nästa
snoord blir desto längre.

Kramisar/Monika
.---------=.:.:..:.:.:=.::.:�==�

Remisser, utredningar och
utredningar
Allt ska ändras på KTH. De utredningar
som pågår just nu är
KTH som stiftelse - Högskolestyrelsen
beslutar i november om man ska sträva
efter att få bli stiftelse.
Ny periodindelning - Treperioderssystem
är på tapeten, inget är dock bestämt än.
KTH-2000 - Ny struktur på skolan, inget
klart ännu. På elektro ska vi bestämma om
80-150p för nya utbildningen (from
E-91).
Allt detta har inte kommit igång riktigt än
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Sussie går i mål, neeej i håål!!

Read thiS NOw!!!

HEJ! Jag har just upptäckt en nackdel
med mitt nya uppdrag här på sektionen,
nämligen au behöva skriva i Emissonen.
Inte för att jag har något emot denna emi
nenta tidskrift utan snarare för att svenska
lektionenma i gymnasiet känns så väldigt
avlägsna.
Jag som tycker detta heter Sussie West
lund och går i 3:an. Mitt nya uppdrag är
att vara vice SNO, dvs studienämndens
viceordförande. Min uppgift är att avlasta
vår så hårt arbetande SNO, Monika Gul
lin, genom att hjälpa till med att leda ar
betet inom studienämnden. Ni är hjärtligt
välkomna till mej om ni har några frågor
eller synpunkter. För övrigt tycker jag au
det är kul om ni kommer på studienämnds
mötena i 12:an. Vi teknologer bör ta vara
på våra möjligheter att påverka vår utbild
ning.
Ha ett riktigt bra studieår!
(Inga kramisar? Red:s anm.)

Sussie

Människan har
försökt kommunisera
i alla tider

I

Alexander Graham
Bell uppfann tekniken

\

i '
\ '

Vi realiserar den

Sola

Sola

Solen sken i alla fall i Göteborg när vi anlände framemot eftermid
dagen för att börja vår färd mot Karlstad. Först efter många dis
kussioner hade vi kommit fram till att Sussi, vår vice idrottsledare
skulle springa först.
SOLA ÄR EN STAFETT mellan Gö
teborg och Karlstad. Alla deltagare, 31 i
varje lag, måste vara eller ha varit stu
denter. Av de 3 1 löparna måste minst tio
vara kvinnor, vilket för elektros del inte
är så lätt au uppbringa...

Adapter
Färden till Göteborg hade startat mycket
tidigt, i alla fall för de som var i tolvan ·
· --------..�
:__
på utsatt tid, kl 06.00 . Vi åkte i fyra mi
nibussar och hade mobiltelefoner med oss Natt
för att kunna hålla kontakten. Efter vissa
adaptersvårigheter (Dvs. vi behövde en Jag skulle springa sista sträckan på första
adapter till vår mobiltelefon.) i början så etappen och var därmed sista löparen i vår
buss. Det hade börjat skymma så det var
flöt resan bra för vår buss.
lite småkallt när jag gav mig iväg. Men
Nåväl, Sussi skulle alltså axla det tunga ganska snart fick jag upp värmen, om inte
ansvaret att börja. Vår buss skulle ta det annat så på grund av det otroligt bra stöd
jag och alla andra löpare fick från sina
första passet med au släppa av löpare, dvs
lagkamrater. Överallt längs hela den 12,7
vi skulle springa den första etappen. När
km långa sträckan stod det folk som heja
starten gått rullade det bara på efter ett de på sina löpare!
välplanerat schema. Löpare släpptes av
för att springa och togs upp efter de Självlysande
sprungit klart. Då det krävdes att löpare
skulle infinna sig minst 15 min innan start Under andra etappen så åkte vår buss och
på växlingsplatsema så kunde det bli små hejade på elektros, och andra, löpare. Vi
åkte helt enkelt om löparen och stannade
stressigt ibland men allt fungerade bra.
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V/rik med adaptersvå righeter . . .
på första bäst plats, väntade in löparen
och hejade på alla upptänkliga sätt. Detta
upprepades sedan i det oändliga, eller i
alla fall under hela etapp två! Under nat
ten så var det mycket svårt att se löparna,
men elektros löpare kunde lätt urskiljas
med hjälp av den självlysande staven som
alla våra nattlöpare hade som stafettpinne.
Efter etapp två, framemot två på natten, så
skulle en annan buss ta över hejandet, och
vi fick en välbehövlig sovpaus. Halva
gänget lade sig i bussen och vi andra gick
in i den stora idrottshallen för att sova.
Den visade sig dock inte vara helt tom...
Hela golvet var helt proppfullt, men det

TUlämpadfysik: Stående våg!
gick utmärkt att sova på läktaren. Är man
tillräckligt trött bara så...

En sträcka till...
Dagen efter så visade det sig att en del
skulle bli tvungna att springa en andra
sträcka, framförallt flickorna, då bristen
på dem var stor. Men först hade vi i vår
buss ett antal mil att åka ikapp stafetten.
Dag två fortsatte annars i mångt och
mycket som dag ett, förutom att det blev
ännu fler som hejade mot slutet.
Efter målgång bar det snabbt iväg och du
scha, helst innan alla andra... Därefter åt
vi en gemensam måltid å Scandic, innan

Stora kalabaliken inleddes... En del vill
nämligen åka hem genast, medan andra
vill gå på efterfesten i Karlstad. Dessutom
ville inte alla gå lika länge... Detta löstes
till slut efter många bussbyten och långa
diskussioner.
Efterfesten, vilken var belägen i mycket
större lokaler än det fanns folk nog för att
fylla, var lite avslagen, men man kunde i
alla fall ta sig ett par öl så man sov bra
under hemresan!
Sammanfattningsvis har jag bara positiva
minnen från Sola, det var mycket trevligt!

Anders B

Årets SOLA-deltagare. Det var länge sedan som Rockan var på bild senast. (Nu blev det här numret också bra va Rockan?)
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Fotomaraton

Ett dyg n med kamera
Lördagen den 22 augusti sam
lades ca 1200 fotointresserade
deltagare till den tävling som
brukar skilja vikingarna från de
dödliga. Det var dags för årets
upplaga av Stockholm Fotoma
raton.
VANLIGTVIS ÄR VI FYRA stycken
som deltar i den roligaste fotohändelsen
på hela året. men i år hade vi decimerats
av olika skäl. Nåja.

Start Stadshuset
Tävlingen går ut på att ta 24 bilder under
24 timmar på förutbestämda teman. Var
fjärde timme skall man besöka en kontroll
där man får teman för de fyra kommande
timmarna. Man får alltså bara ett försök
per bild. Misslyckas man med en bild kan
man fortfarande vara med och tävla i
kategorin bästa bild på sitt tema.

Vid starten fick man en filmrulle Kodak
Gold Il, 400 ASA, ett SL-kort för ett dygn
samt den första kontrollstämpeln på delta
garkortet Att deltaga i detta evenemang
kostar 300 kronor och då ingår bla fram
kallning.
Starten gick klockan tolv och de fyra för
sta temana avslöjades: tre kronor,
torghandel, modern arkitektur, prickig.

Priser
Vad är det då man vinner om man lyckas
osedvanligt bra och dessutom har lite tur?
Jo, vinner man första pris får man 15 000
kronor vilket aldrig sitter fel. Andra pris
är 10 000 kronor och tredje pris 5 000
kronor.

Min nummerlapp

Specialpriser
Många av de intressanta temana hade en
alldeles egen "sponsor" vilket yttrade sig i
att det delades ut lite mer udda priser i
vissa kategorier. En stor delikatesskorg
värd 1 500 kronor delades ut för tema
torghandel av Stockholms saluhallar som
meddelade att de snart öppnar en ny salu
hall på söder vid medborgarplatsen.
Naturligtvis delade även Kodak ut priser.
Vad sägs om fem stycken engångskam
eror?

Övriga teman
Sen följde i rask takt bibliotek, bråttom,
musik, kläderna gör mannen, gemenskap,
blondin, möte i tunnelbanan, arbetsglädje,
modell, upplyst, romantiskt, stor och liten,
stillhet, föda, på väg upp, en bro, droppar,
på ett ben, parklek, mitt deltagarnr som
konstverk.
En bro
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foto: Örjan Lindunger

En bro

foto: Mie
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Kläderna gör mannen

foto: Mie

Roligt
Det bästa med fotomaraton vid sidan av

Möte i tunnelbanan

foto:Annika Tönseth

Kläderna gör mannen foto: Mats Eriksson

Kläderna...

fotograferandet är att träffa alla trevliga
likasinnade när man ränner runt på stan.
Det brukar vara ganska lätt au hitta delta
garna, speciellt klockan 3 på morgonen då
de enda i hela Stockholm som är ute är
folk med nummerlapp.

son, Annika Tönseth och Örjan Lindunger
för lånet av deras bilder. Till alla de jag
känner som sa "jag glömde anmäla mig"
kan jag bara säga -Det blir ett Fotomara
ton nästa år också!

Till sist måste jag också tacka Mats Eriks-

foto: Mats Eriksson

text: Mie

foto: Annika Tönseth
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Fibrer och hälsokost

Sn i I lebl ixtar

Emissionen gör en vandring i optikens underbara värld.
Optoteknik är framtidens teknologi inom telekom- och dataindu
strin, det är det ingen tvekan om. På FORC · Fiber Optics Research
Center som sorterar under Ericsson Telecom AB är man helt överty
gad om den saken. Emissionen möter Hans Eklund, chef för FORC,
på hans kontor ute i Kungens Kurva för att spisa fiberrik kunskap.
PÅ FORC sysslar man med forsk

än två adjungerade professorer på
avdelningen.

Till att börja med berätta Hans Ek
lund lite om Ericssons forskningsfi
losofi:

Möjligheterna med den optiska tek
niken är enorma. Till exempel är
bithastigheten för en vanlig telefon
idag 64 kbit/s. I framtiden skall en
terminal (alltså en telefon, TVmoni
tor, videokanal, dator etc) få tillgång
till kanaler om vardera 150 Mbit/s.
Det innebär en prestandaökning på
2000 gånger. Fibertekniken gör att
kostnaderna för att överföra infor
mation över stora avstånd hela ti
den minskar. Till slut kommer det
att finnas gigantiska "motorvägar"
mellan storstäderna som i princip är
gratis att "åka" på. Det som kommer
att kosta i framtiden blir själva in
och utkopplingen till och från motor
vägarna. Det gör att samtalstaxorna
så småningom jämnas ut över av
stånden. Det man betalar för blir
uppkopplingen till systemet.

ning inom området dataöverföring
med optiska fibrer.

- Traditionellt så har inte Ericsson satsat
på speciellt mycket forskning, medan pro
duktutvecklingen har tagit den större de
len av F&U-utgiftema som ligger på ung
efär elva procent av försälj ningsintäkter
na. Nu börjar dom siffrorna ändras.
Produktutvecklingssatsningama skjuter i
höjden samtidigt som forskningen får allt
större andel av dom pengarna.
- Till skillnad från sina konkurrenter i Ja
pan och USA satsar inte Ericsson på stora,
centrala forskningslaboratorier. Istället
har man något som kallas R esearch cen
ters och Application laboratories. I forsk
ningscentralema som är utspridda över
hela koncernen bedrivs forskningen i nära
kontalct med produktutvecklingen. Den är
dock inte styrd utav kortsiktiga mål utan
finansieras från en c entral källa. Detta gör
att överföringen av ny teknik till produkt
utvecklings-/produktionsledet går förhål
landevis smidigt. Den mekanismen ligger
så att säga inbakad i strukturen. Dessutom
skall cirka femton procent av tiden i ett
Research c enter vigas åt att överföra tek
niken till produktinstanserna.

I ett Application laboratory så ligger
istället fokus på tillämpningen, dock
så är det inte så mycket den färdiga
produkten som är målet utan snara
re kunskapen om hur man tar sig
dit. Det övriga får utvecklingsingen
jörerna göra.
FORC är ett Research Center och är
i hög grad organiserat som en insti
tution på en teknisk högskola. Des
sutom har man en del forskarutbyte
med bl a KTH och har inte mindre
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Optisk överföring kan användas på
flera olika nivåer. Idag finns optiska
länkar för kommunikation mellan
olika enheter, t ex telefonstationer.
På FORC forskar man även med
kommunikation på kortare avstånd,
t ex optiska bakplan för kretskorts
hållarna på AXE- växlarna. I ett
längre perspektiv kan man även
tänka sig kommunikation mellan
enskilda kretsar på ett kretskort.
Traditionella kommunikationsme
dier kan som bekant multiplexas på
tre olika sätt: i rummet (lägg till fle
ra sladdar), i tiden (dela in överfö
ringen i tidsluckor) och i frekvens
(olika bärvågor).
I dagens system utnyttjas vanligtvis
tidsmultiplexing. Begränsningen i
kapacitet ligger i hur korta pulser
(ettor och nollor) man kan skapa och
överföra. Genom att använda flera
våglängder (frekvensmultiplex) öpp
nas möjligheten att öka transmis
sionskapaciteten, men , framför allt
att öka flexibiliteten i nätet. Signa
lerna kan multiplexeras och omdiri
geras oberoende av bithastigheter.
Därigenom slipper man problem
med ex vis synkronisering. Man ta
lar om ett transparant nät.

------------------ iffiiiiiiii�
----�
Det har dock visat sig vara lite kne
pigt att klara av frekvensmultiple
xeringen, bl a därför att det är väl
digt svårt att styra våglängden från
en laser. Men forskningen fortsätter
och det bör bli möjligt inom en
tioårsperiod.
På den lite intrikata frågan om hur

det känns att jobba med en teknik
som när den blir färdigutvecklad
kommer att krossa allt ·annat svarar
Hans Eklund att man trots allt inte
skall undervärdera problemen med
ny teknik, hur lovande den än ser
ut. Ett utbyggt telefonisystem byts
inte ut över en natt. Trots att vi le
ver i dataåldern är inte AXE-

systemet infört överallt utan de
gamla femhundraväljarna finns
fortfarande kvar.Dock går helt klart
utvecklingen åt fiberhållet och det
gäller att vara beredda när markna
den är redo.

Michael

Opti ken i fokus

En snabb översikt av optiska komponenter.
Som ett smakprov av vad FORC
arbetar med för närvarande ger
Hans Eklund följande:
Själva finessen med optisk överfö
ring av information är att överfö
ringsutrustningen är transparent. I
vanliga elektriska system kräver
förstärkning/omdirigering av signa
ler att man använder elektriska
komponenter. Dessa sätter då i hög
grad en övre gräns på överförings
hastigheten. Med optik kan man
istället "rikta om" länkar och för
stärka ljus utan användningen av
aktiva komponenter. Själva trans
missionssystemet har alltså i prin
cip ingenting att göra med hur fort
överföringen går. Givetvis sätter fi
berkvalitet och dylikt en gräns, men
iallafall.

Mycket litet
avstånd

Styrelektrod

\

Vägledare

Laserljus

a) Moduleringsmodul

b) Swilchmodul

Halvgenomskinlig
spegel

För att bli lite teknikfixerade ett
ögonblick så tar vi några exempel:

Modulering

emission

'

Dels kan man vid modulering an
vända en vanlig halvledarlaser som
man slår av och på för att koda bit
mönstret. Det ger ett hyfsat resultat
men pulserna blir långt ifrån fyr
kantiga utan ger tecken på ett in
svängningsförlopp varje gång som
man slår på lasern.
Istället kan man använda en kon
struktion enligt skiss a). På botten
har man ett substrat av Litiumneo
bat, ett ämne som lämpar sig väl för
att göra optiska vägledare i. I sub
stratet dopar man de områden som
skall fungera som vägledare. Ovan-

Förstärkare
c) Annan switchmodul

för ena armen sätter man en styre
lektrod. Om man lägger spänning
över den så ändras brytningsindex i
vågledaren under den. Detta gör att
man med spänning kan fasförskjuta
ljuset. Om det två delstrålarna är
180° ur fas när de går ihop igen blir
strålen utsläckt. Är de i fas blir strå
len förstärkt och på så vis kan man
sända iväg ljuspulser utan att behö
.va slå av eller på lasern.

Laserljus

Förstärkt ljus

d) Förstärkning ifibrer

Switchning
Principskissen b) ovan visar ett sätt
att med optiska vägledare välja väg
för ljus. I Litiumneobatet har man
två vågledare som i en krök ligger
på ett mycket litet avstånd från var
andra. Utan påverkan fortsätter lju
set i sin egen ledare men om styrom
rådet aktiveras så tunnlar ljuset
över till den andra ledaren.
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Fibrer och hälsokost
Genom att kaskadkoppla flera såda
na komponenter kan man få om
kopplare/vägväljare där alla ingång
ar kan kopplas till vilken utgång
som helst.
Ett annat sätt att framställa en
switch som ovan är att använda sig
av förstärkarteknik (beskrivs sena
re).
Med denna konfiguration (fig. c)
)kan man förstärka/dämpa ljuset i
de olika grenarna så att ljuset kan
ledas från ingång till utgång hur
som helst. Fördelen jämfört med den
tidigare beskrivna switchen är att
ljuset kommer ut förstärkt från
komponenten och inte behöver för
stärkas vidare.

Förstärkning
Hur förstärker man då ljus? Det kan
vara lite klurigt att komma på en
metod men har man sett lösningen
så verkar den lika enkel som genia
lisk.

I en laser används ju som bekant
stimuleras emission för att förstärka
ljuset. Man förfar nu på i princip
samma sätt, d v s man har ett laser
medium som pumpas men man
struntar i återkopplingsspeglarna i
ändarna. När ljuset passerar mediet
stimulerar det ut fotoner med exakt
samma våglängd och riktning - lju
set förstärks.
Det praktiska kan lösas på några
olika sätt. I ett fall har man en la
serdiod som man låter ljuset passera
igenom. Det man måste tänka på då
är att se till att dioden inte fungerar
som en laser, d v s man måste få
bort reflekterande ytor i ändarna av
halvledaren. Det är lite kinkigt i och
med att mindre än 0,01 procent av
ljuset får reflekteras i ändarna, an
nars lasrar dioden.

skicka in ljus (med kortare vå
glängd) i fibern genom en halvge
nomskinlig spegel.
Med ett sådant arrangemang kan
man förstärka ljuset 20 dB.

Detektering
För avkänning av ljuset från fibern
används vanligen en s k PIN
detektor. Men det finns ett annat fi
nurligt sätt att läsa av signalerna.
Om man låter signalen förstärkas i
en laserdiod som det beskrevs ovan
så kommer strömmen till dioden att
variera i takt med om en ljuspuls
går igenom den eller inte. Den
strömmen kan man känna av och på
så sätt har man en förstärkare och
detektor i ett.

I ett annat fall så tar man helt soni
ka en vanlig fiber och dopar den
med lasrande molekyler (fig. d) ).
Dessa kan man pumpa genom att

De senaste
hus {sektions-) djuren
presenteras:
NAMNTÄ VLINGEN från i våras är av
gjord. De två mössen som Elektrosektio
nen fick på vårbalen av våra kära vänner i
Lund har nu fått nam Och inte bara det, de
har fått ungar också. Föräldrarna, en vit
och en brun mus heter Anna och Staffan,
deras barn Annika, Helena, Stina, Arma
ni, Lennart och Mattias. De minsta ungar
na är ännu inte namngivna, i väntan på att
deras kön kan bestämmas. För närmare
beskrivning om vem som är vem hänvisas
till skyltarna på akvarieburarna i Funk
rummet.

Elektromusmodern. Anna med en av sina yngsta ungar.
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G u rkel i, Gurkel i , Gu rkeli ...
El ler h u r var det nu?

En kort resume om hur det gick
till när Elektro-Stockholm be
sökte Elektro-Västerås. Och hur
man gör det till 100% återvin
ningsbart. "Av jord är du kom
men. Jord skall du åter blifva."
MED DET FÖRRA gurkaköret i Väste

rås i bakhuvudet klampade jag gladerligen
ned i Tolvan för au köpa mig en Gurkbil
jett i form av det traditionsenliga Gurka
märket. Min förvåning blev stor då jag
hörde att det hade varit svårt att bli av
med biljetterna i år. Må vara hänt au ABB
inte hade bidragit till lika stor del av bil
jetterna tidigare, men detta borde inte ha
påverkat, då detta är "the gasque of the
year". Nåväl! desto mer att fördela på oss
som väl förskaffat biljetter.

Finkel i hatten
Väl i bussen möttes man av ett antal väl
bekanta ansikten, dessa som även hade
varit med år�m/året tidigare skulle man väl
i stort sett kunna säga. De sanna entusia
sterna? Med stämningen i topp i bussen
satte vi av mot Västerås. Efter den tim
slånga bussfärden möttes vi av ljuvlig
hornmusik, nä allvarligt talat hade man
ställt upp med en välkomsrkommite. Be
stående av en lokal orkester, många förfri
skade Elektro-Västeråsare och Reijo. Rei
jo är den utomordentligt genomsympati
ske man på ABB som har hand om
kontakterna med studenterna. Därefter be
gav sig färden mot ABB:s lokaler i cen
trala Västerås. Där får man ställa kluriga
frågor till diverse högt uppsatta männi
skor på ABB och någon från kommunen,
det vill säga om man har några kluriga
frågor att ställa. Tyvärr så måste jag nog
säga att ABB gör det lite stelare än vad
det skulle kunna vara, en liten uppryck
ning kanske är på sin plats för att kunna
locka dit kvalificerad personal, vilket ju är
hela paneldebattens syfte. Nåvälan! Efter
ett tag blir vi utsläppta och förevisade en
mystisk lokal där det serverades finkel
och batterivatten (!?). Inte visste jag att
batterivatten smakade så gott!

Här kommer det elektriker ....
det är placerat utomordentligt centralt i
stan och vi bara var några hundra meter
därifrån. Väl framme mötts vi av dunkel
belysning, kall öl och trevlig personal(!).
Långborden står dukade, så det är bara att
slå sig ned där man behagar. Naturligtvis
väljer Emissionens utsände ett strategiskt
riktigt bord, detta så Emissionens läsare

skall kunna åtnjuta en total kontroll... i
början i vart fall.

Gott käk ?
Rykten vill göra gällande att maten var
förträfflig, detta har jag ingen uppfattning
om, då jag hade fullt upp med att fotogra-

Ihågkomsten
Sen var det bara komma ihåg hur det var
man hittade till Västeråsarnas kårhus.
Detta visade sig inte vara särdeles svårt då

I vimlet
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Gurkagasquen 92
•
Lurv1ga...vad ao ?.

fera, anteckna viktiga påståenden,
så som au "ölen var tamefan go!"
och "ska vi sjunga nu igen!", och
att just försöka göra det sistnämn
da. Att sj unga var dessutom inte
det lättaste i denna glada samling
av människor. Men vad gör väl
det, sången är väl ändå bara till för
att glädja folk, vilket ju inte behöv
des här.

Illa kvickt försvann borden, och
vips h ade man ett dansgolv till
sitt förfogande där man kunde
skaka på sina (i vart fall mina)
lurviga. Scenen intogs efter en li
ten stund av ett osedvanligt mu
sikaliskt sympatiskt band. Det
fanns all m öjlighet för den dan
slystne att få sina behov tillfreds
ställda. Hade man inte lust med
det kunde man ju alltid ta en öl
till, i den, förhållandevis, välför
sedda baren. Dom hade alltså
inte bara "en stor stark", utan
även en del annat smått och gott.
B land annat en av mina personli
ga favoriter, Falcons "Gammel
brygd". Mums! Hade man inte
heller lust med det, eller h ade
tröttnat på barlivet eller var nöjd
med den öl man h ade i flaskan
och inte ville dansa kunde man ju
alltid kasta lite dart, prata lite
strunt med den representant av
examinatorkåren på KTH som
hade följt med oss, Franz Cech.
För dom som nu var danssugna,
men tyckte att det är lite tråkigt
att det mest är killar på teknis,
måste det ha setts som ett särde
les trevligt initiativ att bjuda in
(företrädelsevis) tjejer från trak
ten.

100% återvinningsbar ?
Traditionsenligt skall man ju h a
med sig någon present till värdfol
ket. Så även denna gång. Lika tra
ditionsenligt skall den delas ut av
ordförande, i egenskap av närvaro.
Detta var nu inte fallet, utan utde
larrollen fick den ende styrelserep
resentanten som var med ta hand
om. Detta visade sig vara våran
Che, Anders. Glad i hågen traska
de Anders upp på scenen och över
lämnade en till 100% återvinnings
bar skyddsprodukt. Säg det pre
ventivmedlet som man äta, slå
någon i huvudet med och ådsta
komma en bula, även lägga in, som
är grön och inte kostar mer än nå
gra spänn på Konsum/lCA. Pro
dukten var lagd i en vackert grön
låda (av 100% återvunnet papper)
som med fördel kan placeras på en
väl synlig plats. Sen utbyttes, i fall
av differentierat kön, den traditio
nella pussen. Smack!

Vilken god mat ....

Hur står det till
egentligen?
Sen gällde det ju naturligtvis att
passa den enda buss som gick
hem igen . Jag tror att alla (som
ville) h ann med innan vi åkte. Av
någon skum anledning lyckas
dessa V-åsare alltid att fixa till
kalas av höjdarkvalitet, och det
är ju kul. Hoppas nu bara att fler
inser detta till nästa år, om inte
annat kan det väl vara kul och se
hur våra "systrar och bröder" har
det. De kommer ju till Elektro
vid Valhallavägen i trean. Till
sist TACK! Per & Stefan som ar
rangerade det hela, och säga att i
alla fall jag kommer att åka även
nästa år. Väl mött !

Reporter ute pil. fältet:
Ronny
Källmaterial:
Anders K & Mats S
Skå l !
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Esquader

Till havs !
Det hände sig på den tiden när
vårens skira grönska började ge
plats för sommarens frodiga
växtlighet, att ett stort antal stu
denter vid sektionen för elektro
teknik drogo åstad för att ånyo
taga Stockholms skärgård i be
sittning.
SÅ VAR DET DÅ DAGS, äntligen fick
man fylla sin bil till brädden med utrust
ning, matvaror och besättning, och ge sig
ut och ta "sin" båt i besittning. Efter ett
ganska omfattande stuvningsarbete bar
det iväg mot Ägnö som var samlingsplats
för de ca trettio deltagande båtarna. Lite
gråmulet väder, och inte så mycket vind,
men vad gjorde väl det? Esquaderflaggan
gick i topp och med den humöret. Fram

på kvällen anordnade Es
quaderstaben en liten sam
ling, så att alla fick träffa
alla och umgås en smula.
De flesta tog det väl ganska
lugnt denna första kväll, för
att spara på krafterna inför
den ansträngande vecka
som skulle följa.
När man vaknade nästa dag
kunde man konstatera att
vädret var både bättre och
sämre än dagen innan mera sol och mindre vind.
Nåväl, man orkade utan
större problem ta sig upp i
tid för att ge sig iväg på det
första skepparmötet, där det
meddelades att dagens
etapp var Lökaö, öster om
Möja.

Vaddå vind?

Förtöjningar. Det är säkrast att välja
ett träd nära båten
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Ivriga au komma ut och se
gla, gav sig de flesta iväg
ganska tidigt denna mor
gon. Problemet var att nu
hade vinden minskat ännu
mer, och var praktiskt taget
obefintlig. Sakta, sakta tog
vi oss ut på Nämdöfjärden
Navigare. Besättningen strålar i kapp med solen.
för att ta sikte mot Stavsnäs
och därifrån fortsätta mot Möja. Medel vekligt som en tenta i tet. Med en besätt
farten under denna seglats höll sig gott ning, som delvis var i något sämre form
och väl under en knop. Solen sken från en än dagen innan gav vi oss iväg från
alldeles klar himmel, och det var nog fler Lökaö. Eftersom dagens etapp skulle bli i
än en som skaffade sig lite för mycket sol kortaste laget, hade staben anordnat en ö
bränna på sin tentavecksbleka lekamen orientering. Intresset för denna var hos
denna första dag. Lyckligtvis var vatten min besättning mycket måttligt, vi
temperaturen riktigt behaglig så man kun bestämde oss för att segla på egen hand.
de ägna sig åt att agera drivankare efter Trots detta lyckades vi hitta en av kontrol
lerna, varpå vi raskt beslutade oss för att
båten.
deltaga, och extrapolerade de andra två.
När vi, som en av de sista båtarna, anlän Vi vann inte.
de till Österviken på Lökaö, hade som
marskymningen redan börjat sänka sig
över skärgården. Stämningen i hamnen Televerket Radio
var dock på topp, och vi som varit med
förr kunde nöjt konstatera att den här es Vid Lill-Kastet, sorp. var målet för dagen,
quadern nog skulle komma att arta sig rik ställde det låga vattenståndet till problem
för några av de mer djupgående båtarna.
tigt bra.
Gull-Britts skeppare visade här takter som
skulle ha gjort vilken bonde som helst
Ö-orientering
grön av avund och plöjde en djup, rak fåra
Tisdagsmorgonen kom över oss lika obe- i botten.

iiiii �
iiffii
----<---"
Sektorsång
Här övades vi i sektorsång, uppfunnen av
kvällens ene frekvensnormal. Detta sätt
att sjunga är något svårbegripligt, men det
går ut på att bara de som
frekvensnormalen pekar på sjunger. Så
länge det är en som pekar med en arm, är
det lätt, men när två frekvensnormaler lå
ter båda armarna gå som väderkvarns
vingar ...
Finalen i denna tävling vanns av herrarna
Roxström och Rilbe, som vann ett, för
varje sann esquaderdeltagare oumbärligt,
isbjömshuvud. Efter detta fortsatte det
sedvanliga festandet långt efter det att
onsdagen ovetandes övergått till torsdag.

Flaggstöld

Förtöjningar.Stabsjollen säkertförtöjd
Iland väntade Televerket R adio med in
fonnation om sin verksamhet och helgril
lat lamm. Ett alltid lika uppskattat arrang
emang. Naturligtvis var också den fanta
stiska flytande bastun där. Här råkade vi
ut för sektionens Zingomaffia, något som
kom att lämna tydliga spår i musiksmaken
hos vissa.

När flertalet esquaderskeppare senare slog
upp sina, vid det här laget något rödkanta
de, ögon, kunde de konstatera att deras
vackra esquaderflaggor fått fötter under
natten. Ett rykte gjorde senare gällande att
delar av maskins esquader låg bakom det
ta n idingsdåd. Vi lät oss dock inte nedslås
någon längre stund utan gav oss raskt i
kast med att förbereda oss för dagens
etapp. Denna visade sig vara synnerligen
kort och intensiv. Vi hade att ta oss tvärs
över Nämdöfjärden, i öst-västlig riktning,
till Malmaviken på fastlandet. Eftersom
dagsetappen var så kort, tog flera av
besättningarna det ganska lugnt, och det
dröjde länge innan lugnet åter lade sig
över Biskopsön. Seglatsen denna dag bjöd
på lugn skön segling, med mycket sol,
och utan några större överraskningar. I
Malmaviken hade Esquaderstaben ordnat
fram två stycken jet-skis, som alla hade

möjlighet att låna. Ett flertal esquaderdel
tagare passade på att prova dessa, inte helt
lättkontrollerade maskiner, med varieran
de resultat - det var minst lika roligt för
åskådarna.

Kappsegling
På fredagen skulle det bli kappsegling.
Dagen till ära var hela besättningen i för
vånansvärt god form. Vinden var väl, till
en börj an, inte mycket att hurra för, men
det gick i alla fall framåt. Bansträckning
en var Nämdöfjärden fram och tillbaka,
den här gången i nord-sydlig riktning,
plus en bit i väst-östlig till målet, som låg
ungefär vi Nämdös norra udde. Tyvärr så
blev det inte så mycket dramatik och
dueller under denna tävling, eftersom den
mest bestod av sträckbogar. Det var bara
under den korta men intensiva kryssen
som det var riktigt spännande, främst
eftersom det var så trångt och man verkli
gen fick öva på väjningsreglerna. I sin
iver att komma först, började en båt lätta
på barlasten. Detta gjorde tydligen susen,
eftersom de faktiskt kom först i mål.
Deras LYS-tal, som var i den övre änden
av skalan, gjorde dock att de inte vann to
talt. Min blygsamhet förbjuder mig att
säga vem som gjorde det.

Avslutning
När alla båtar gått mål var det samling för
prisutdelning och avslutningskalas på
Boskapsö, nordöst om Nämdö. Det var
lite trångt och knöligt, men alla fick plats
till slut. Avslutningskalaset hölls på en
äng med utsikt över inloppet till hamnen,
så att alla kunde se hur en sent anländande
esquaderbåt genast hittade ett av de

'

Isbjörn
Onsdagens mål var B iskopsö. Denna dag
bjöd på ganska ordentligt med vind fram
på eftermiddagen. Kul att äntligen få
segla ordentligt! När vi kom fram till Bi
skopsö var vi först lite tveksamma om
hamnens lämplighet eftersom det inte var
något vidare lä, men vinden vred senare
och även den mest ängslige skeppare kun 
d e i lugn och ro ägna sig åt kvällens akti
viteter. När den ljumma juninatten sakta
sänkte sig anordnades en gemensam sillis,
högst uppe på B iskopsöns klippor. En av
höjdpunkterna var den citattävling, där det
gällde att bäst beskriva "höjden av fylla".
Åtminstone två, av E-teknologer, yttrade,
fraser kommer att gå till Esquaderhisto
rien . ...

I hamn. Esquadernsförsta riktiga kväll på Lökaö.
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Esquader+NOlle-Pre
många grunden. Kalaset slutade egentli
gen aldrig, utan snarare diffunderade ut
över hela ön och in i båtarna, det var ju i
alla fall sista kvällen, så det gällde att
göra slut på vad som fa nns av diverse
hemslöj d {Denna hemslöjd h ade visat sig
ha en mycket märkbar effekt på delar av
undertecknads besättning under den gång
na vecka n - wash-n-go!). En glad gosse
ägnade sig åt div. kulinariska excesser, el
ler vad s ägs om grillad mört med m ango
chutney?
Alltför snart gick solen upp, e n solupp
gång som, enligt en säker källa, lär ha
varit mycket vacker. Esquadern var slut,
och framåt middagstid började båtarna
skingras. Med saknad vinkade vi farväl
till varandra och såg redan fram mot nästa
års esquader.
S ammanfattningsvis kan sägas att årets
esquader gott och väl höll måttet. Den var
bra arrangerad och vädret var fantastiskt,
förmodligen tack vare att staben beställt
det från SMHI (!). 1992 års Esquaderstab
har gjort ett mycket gott arbete. Tack!

FLADDERMUSEN

är på Elektro en symbol som framförallt nOllan ska hålla utkik efter.
Elektros klubbmästeri som alltid kallas PR, är de som
tappert förser sektionen med de tunga studiernas totala motsats ...
Under hösten kan förväntas:

Nu är det bara c a 8 månader till nästa
esquader....

Murpy

9/10 nOllegasque
PResqutt varje squtt-fredag
eventuellt Bonuskör!!!
mera PResqutt
samt ett traditionsfyllt LussePRe

NOl le-Pre-Squtt

Första Pre-skuttet för våra nya nOllan,
arangerades i år av den kvinnliga teknologförenin2
gen E .

:::.ir.::....--::iii

FRAMÅT SJUTIDEN PÅ kvällen fredagen den 18 September
fylldes Tolvan snabbt upp av ivriga, glada, törstiga och hungriga
teknologer som sökte förnöja sig. Kvällens gedigna evenemang
skedde i regi av E-kvadrat som såg till att bryta en viss trend på
Elektro, genom au bara stå med kvinnlig serveringspersonal.Lite
stressig kalabalik uppstod när till synes alla plötsligt befann sig
vid bardisken och skrek efter mat. Bestick sågs försvinna ner i
kycklinggrytan och mången tallrikar klarade inte av att hålla så
sen borta från golvet.
Tequilan tog snabbt slut, så snabbt att personalen i den lilla funk
tionsenliga baren aldrig ens såg till någon tequilaflaska än min
dre dess innehåll. Men drinkbaren frekventerades stort även om
det som serverades inte alltid såg speciellt presentabelt ut.
Kommentarer vid bardisken " luktar som antiseptiskt rengörings
medel" och "ser ut som någonting som kommer mycket senare
på kvällen" blandades med diskussioner om den blå Curacaon
var röd eller grön. På drickarfronten fanns även en stol där man
kunde betala i relation till sin vikt och sedan få dricka så mycket
öl man ville under en timme, så länge som man inte rörde sig ur
stolen. Tankar för och emot, samt olika strategier kring det gene
rösa erbjudandet kunde höras bland gästerna under kvällen. G an
ska tidigt under kvällens gång stämdes det upp till glad och väl
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Feststämning. Det dröjde inte länge innan allsången satte fart.

engagerad asynkron allsång, där den väl behövliga sångboken
betades av. Om sedan någon pallrade sig vidare till "själva fest
en" var fullkomligt oväsentligt, efter som stämningen i Tolvan
var på topp hela kvällen.

Olof Lindqvist
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KONG LIG 1 :A
SKALÄRM USI KKÅRENS
H ISTORIA
1. Inledning.

nom tiderna', 'Lill-klas i apornas rike',
'Att la gra surfläsk', den odödliga 'ABC
bok för hemmet' och 'Högtidsdagar vi
fira och varför' landade på den lokale
lanthandlarens hylla! Mången spikrak kar
riärs första krumbukt såg mellan klassi
ska pärmar som dessa sin första skälvande

över hans skamliga nackparti, blodelsen
rinna! " Den fjortonde december 1340
fick ståthållaren i Stiibelkirchen, Freiherr
Maargulf Wielztcka, ett hastigt uppvak
nande. Över den halvsovande ståthållaren
stod trenne till blod och tand beväpnade
Affenväbeln, kaptener i statsvakten.

Som alla akademiska sammanslutningar
med någon som helst självaktning har
SMusK en lång och likaledes sann som
ärofylld historia. Precis som med alla hi
storietyngda företeelser så är endast en li
ten del känd av den breda demografiskt
En av dem höll ett ihoprullat pergament
slumpmässigt ihopgeggade och de
som bar ett särdeles okänt sigill.
mokratiskt förfläskade allmänheten.
'Se här, Freiherr! ', sa han. 'Detta
Vi eldsjälar, som låter våra livs av
budskap kom med en tyst främhögre väsen (Gud, Slumpen, Ronald
mande härold för vid pass en halv
McDonald) till antalet saktmodigt
timme sedan. Vi sporde varan
och noga planerat uppmätta dagar åtgå
.
, �,�
dra och fann snart att det sä
till insamlandet, arkiverandet och publicekerligen var ett ärende för Er
randet av denna historia, dristar oss ibland
��
'''\··
emedan sigillet är okänt.' De
• •
att min nas äldre dagars sanna och stora /
bägge andra kaptenerna mumlade
kärlek till densamme. Så kunde man
sitt medhåll till den förstes tal. 'Okänt?
under detta vårt eget masskommuni
\
Vafalls? Så har Vi då ej i varje vaktlocerande, astabila, älgjaktshurtiga,
kalitet
låtit uppsätta ett kartverk över alla
mjältbrandsbesudlade sekels tidiga
de i hela riket förekommande officiella
decennier i olika för ändamålet ut
han delssigill, stadsdito, kyrkodito och
kommande tidskrifter hitta rubri
kejserligadito man från Påveämbetet i He
ker som 'Nu surnar det i små
Rom låtit utfärda? Har Vi detta ej
liga
land; Hjördlinge årliga gåsa ränn
gjort? Se Ni Oss så rakt i blick och uppre
byta socken', 'Husmoderns väg
pa Edra ord, soldat!' osade den till helt
till gud; katekes och korv krydd
nyligen djupt sovande och om persikoför
ning i hemmets pryngel', 'Hurufå
säljerskor ljuvt drömmande ståthållaren.
fart på bruket; praktiskt ledar
'Aber Freiherr! Se självt' utbrast då den
skap tilljordägarens nytta' el
olycklige Affenväbeln till sitt försvar, på
ler 'Förgyll ditt statarliv; råd
det att han räckte fram pergamentet.
och tips till dig i längan' .
Under dessa kom sedan väl
Snart nog visade det sig att den sedemera
skrivna, noga genomtänkta och
meddelst Schlagstiickung avrättade kapte
av livsvisdom tillbreddenfyllda
nen
hade haft rätt; sigillet var av ett dit
artiklar om och för folket. I timmar satt de
tills
helt
okänt utseende. Denna sanna epi
sen, familjerna i bondesverige, tindrande dager. Nu är det min uppgift att bland
sod
förtäljer
nämligen om den första
med öronen mot faderns trygga stämma garderober och kökslådor, mellan tapeter
gång
som
Blot-Jöns
Skinknacke gör sin
som likt en smäktande monsun spred och väggar, under stock och sten, ur ug
entre
i
de
internationella
historieverken.
kunskapen ur artiklarnas och skrivelsernas gla och grävling, leta fram de delar av
djupa källa över den an däktiga och nyli SMusKs historia som fallit i glömska, på Blot-Jöns Skinknacke var en lågadlig sen
gen avlusade lilla åhörarskaran. Då var det att Ni, läsare, må finna ett stycke ord tida ättling till de vikingar som be folkat
respekten för och tillbedjan av det skriv att tillsätta Er egen bild av världen och Roslagen ett par århundraden tidigare.
na ordet en självklarhet, en hög sak som dess tilldragelser. Kanske och förhopp Med vansinnig talang för våld men just
alla då och då dryftade sig till. Vid denna ningsvis kommer Ni då au möta svaren på ingen ting annat började han sin blodiga
tid var historieskrivarens arbete en tack några av Era egna svårtillgängliga spörs bana i trakterna kring hemgården norr om
sam, ja på snudden avundad uppgift, som mål. Med detta sagt var färden då äntligen nuvarande Österåker.
aktades i samhällets alla led. Med sprid redo au begyn nas! Hirgum et Holc! (lat.
ningen av det skrivna ordet och dess kart 'Hej och Hå!')
Snart nog tröttnade de lokala näringsid
läggning av historien kunde var man finna
karna på hans linjelösa härjningståg, så de
sina rötter, upptäcka sig själv.
mönstrade en nätt liten här på sjuttiosex
2. Fortsättning
ryttare och etthundratre fotknektar och
Ack, en sån glädje när 'Våra regenter ge- "Jag skall honom dräpa! Låten I sedan, drev bort Blot-Jöns från Roslagen. Denne

1
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Rudimentär historik
gjorde litet motstånd eftersom han tröttnat
på hemmets skogar och marker och de
torftiga skatter man kunde tvinga ur de
där levande hårdförda Rospiggarna. Sent
hösten 1336 red så Blot-Jöns Skinknacke
över gränsen mellan Götaland och Små
land. Snart hade han våldtagit, bränt, mör
dat och plundrat så mycket att han samlat
på sig en icke oäven förmögenhet samt
ett i smålandssskogarna kringfarande ryk
te. Det dröjde inte förrän illnidingar, rö
vare, upprorsmakare och äventyrare från
när och fjärran sällat sig till den samvet
slöse våldsverkaren från norr.
Vid vårblommningen 1337 räknade
'Skinknackarna' som de sedemera blev
kända som ungefär etthundrafemtio strid
bara män samt ett mindre antal odygds
ynglingar. Sommaren 1337 blev en dyster
tid för smålänningarna, men desto glada
re för Blot-Jöns som nådde ohöljda fram
gångar i sitt groteska värv. När räkenska
perna över år 1337 summerades så hade
'Skinknackarna' lagt under sig ett slott,
två befästa gods, elva gårdar inräknat ota
liga djur och landarealer, artontusen daler
i koppar samt trehundra sextiosju påståd
da oskulder. Vilket netto! Visserligen tär
de erövringarna på manskapet, men ryk
tet hade nu spritt sig så långt, att det dagli
gen anlände tiotals lycksökare till de
Blot-Jönska leden. Vid 1337 års slut räk
nade 'Skinknackarna' närmare tvåtusen-

femhundra man och utgjorde därmed en
ligt dåtida no!'ffier en mindre arme'.
Men vad har detta med den yrvakne Ståt
hållaren i Nordtyska Stiibelkirchen att
göra?, fråga sig nu den ännu uthärdande
läsaren. Jo, en kämpe av Blot-Jöns Skink
nackes kaliber som vägrade att underka
sta sig någon som helst centralmakt fick
mäktiga fiender.
Från riksledningen oroade man sig för vad
den ännu blott trettiofyraårige kväsapölen
skulle kunna hitta på. Hur långt sträckte
sig hans ambitioner? Svaret var enkelt;
fram till nästa dags mor gonvåldtäkt med
det efterföljande meddelst ett stålskott lår
ben från en i tvekamp nedlagd älgtjur (på
andra) och mjöd (på sig själv) krossande
av skallar han så innerligt hängav sig åt..
Om detta visste dock konungen intet. Han
förutsatte därför att 'Skinknackarna' var
en politisk rebellrörelse med avsikt att
överta kungamakten i Svea rike. Sålunda
sände konungen i april år 1340 ut en här
räknande in alles femtusentrehundra man,
tusen i kavalleri och resten i fotfolk.
Vid ankomsten till Småland tog man för
givet att allt och alla slöt upp bakom
'Skinknackarna' med resultatet att man
bettede sig ungefär likadant som sina fien
der. Med andra ord 'röjde man fett' var
man drog fram. Mången by jämnades med

marken i jakten på Blot-Jöns. Nåväl,
som sig bör hade centralmakten missbe
dömt situationen. Blot-Jöns hade sedan
länge dragit söderöver. Hären slaktade i
förargelse återstoden av Smålänningarna
och drog sedan hemåt med oförrättat
ärende. Dock; man lämnade ettusen man i
bevakning av de gods och borgar som
'Skinknackarna' använt sig av.
Blot-jöns drog alltså söderöver med sina
mannar. Man passerade raskt det splittra
de Dan mark och fann sig snart i det bör
diga Tyskland med sina oräkneliga vasall
riken. 'Jag njöt. Det var som att upptäcka
en fet kviga att betäcka bland de gamla
skarnen i lagåm!' lär BlotJöns ha yttrat
vid synen av det rika land som tillsynes
låg helt oförsvarat framför honom. Här
slutar första delen av KONGLIG l : A
SKALÄRMUSIKKÅRENS HISTORIA.
Redan i nästa nummer får Ni veta vad den
okynnige Blot-Jöns Skinknacke företog
sig i Nordtyskland, samt hur han i all
världen kan kopplas till SMusK.

Tor 111 Peden , Historiepenna,
PR-sekreterare och SmuSK:s po
lisiära styrka.

Sångartäf Ian
Den första december har Osquar namnsdag, och det firar Teknis alla sektioner genom att utmana
varandra i konsten att sjunga och spexa. På tjugo minuter gäller det att visa domarna, som natur
ligtvis är mutbara, att just vårt bidrag är det bästa, genom att Naturligtvis är ALLA Elektriker
hjärtligt välkomna att dra sitt strå till stacken - även du!!! För att få till ett bidrag behövs:
•
•
•
•
•
•
•
•

några sångare (examen från Ackis inget krav)
en orkester (gitarr, triangel, tvärfiol eller vad du nu spelar)
en manusskrivargrupp (idesprutor, galningar och lite annat löst folk)
en dirigent (taktkänsla kan vara bra att ha)
kläder och rekvisita (de fixar sig inte själva)
muta (något fyndigt som får domarna på gott humör)
ett festfixargäng (som ordnar förkör i Tolvan)
satkärringar med blåslampa.....(finns redan, se nedan)

Så lyft luren och ta kontakt med Lotta Pehrson 758 13 40 Kicki Renström 32 02 58
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Insändare

Komplexa (?) problem
APROPÅ DE NYLIGEN införda regler
na rörande miniräknare.
På sätt och vis är det befogat att sätta upp
gränser för vilka miniräknare som kan ac
cepteras vid tentamina. Detta för att på
något sätt skilja ut miniräknare från por
tabla datorer. Sålunda har åtminstone jag
ingenting emot att begränsningarna O pro
gramsteg och ingen textinmabling införts.
Den tredje begränsningen däremot. ingen
komplex räkning, anser jag vara totalt
obefogad och synnerligen irriterande. Den
fyller ingen som helst funktion utom att
reta teknologer till vansinne och möjligen
även att stilla den ökända svenska avund
sjukan.
Komplex räkning är inget konstigt, det är
bara ett evigt tragglande. Det är klart att
den nyblivne teknologen någon gång må
ste lära sig behärska hantverket, och då
bör ju denne inte ha tillgång till komplex
miniräknare. Då kan man emellertid istäl
let anpassa dessa tentor (främst ElNät
kurserna) så att ingen r�nare alls behövs.

reglerna och godkänna komplex räk
ning. Med detta kan man förhoppnings
vis också godkänna någon HP-räknare
för att tillgodose den ständigt växande
skara av teknologer som insett att det
enda vettiga sättet att utföra beräkningar,
är med omvänd polsk notation.
Medförhoppning om en snar ändring,

Markus Torpvret, E90

Svar på
insändare
VI HAR ÄNDRAT på denna regel och
komplex räkning är numera godkänd.

Mvh Monika Gullin SNO

Jag skulle vilja veta om det finns några
rimliga skäl för att inte omedelbart ändra

E-sektionen och dess
köksfläktar.
UNDER SOMMAREN när den gode E
osquar och E-osqulda var ute i solen och
vilade sig så var betydligt ljus skyggare
krafter i farten i källarvalven på teknis.
I början av sommaren stal någon den tele
fon i Q-köket som några månader tidigare
hade ersatt den tjuvaktiga myntonettauto
maten som retade galla på mången god
teknolog.
Eftersom detta kap tydligen föll så väl i
smaken så fortsatte någon imbecill person
med att någon gång mellan den 22 och 24
Juli stjäla ytterligare två saker. Det minst
märkvärdiga var väl mikron som vi instal
lerade bara någon vecka tidigare, men
dessutom försvann KÖKSFLÄKTEN.
Ja, någon har alltså roat sig med att stå
och skruva ned köksfläkten och bära hem
den från Q-köket. Må dessa förtappade in
divider för evigt hemsökas av Hallens
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ande och pinas av de Maxwellska ekvatio
nerna i integralform.
Som avslubling på sommaren så försvann
oxå telefonen vid Aquariet i 12:an. Sum
ma: 2 telefoner, en mikro och en köks
fläkt.
Nu till något roligare. Om det går som
planerat så kommer det en kopiator skänkt
av Televerket till Q-huset. Den placeras
troligen utanför datorsalarna. Printa min
dre kopiera mera.
Som en del förhoppningsvis har märkt så
har nOllestädningen börjat, på styrets tavla
kan ni se vilken vecka ni städar. Doq och
andra som inte står med på listan får sin
chans under våren i den nya Tolvan.

Eder tjuvhatande 12C
Erik Sundberg

Sökes: Fläktdriven mikrovågsugn med
dubbla telefoner. Den försvann sommaren
1992 under mystiskaförhållanden.

Dumma datan
��������������������
iliiiiiii�
0001010101101
0101010101010
1010101001011
0101101011010
1101011010100
1101101011001
1010101010101
0101010101010
1010101010101
0101000101011

Här i hackerspalten tar vi upp saker som är nya
eller som vi får mycket frågor om. Vissa tips krä
ver en viss förkunskap, men det skulle ta för
mycket plats att göra en grundlig genomgång.
Där hänvisar vi till de svenska manualerna som
säljs hos oss på systemgruppen.
mail VMS
Om du vill skicka mail från VMS, till någon utanför KTH må
ste du skriva MX%, och citationstecken runt adressen:
MX%" kallekula@ sics . se "

blanche ULTRIX
blanche är ett kommando som man använder för att definiera
egna användargrupper.
Alla ULTRIX-filer har en uppsättning flaggor. Dessa talar om
vilka som får läsa och ändra i dina filer. Om du skriver:
ls -lg
...så kommer listningen att se ut ungefär så här:
dr-xr-xr-x 4 ture ture 512
Sep 2 11 : 34 auto
drwxr-xr-x 3 ture ture 2560
Sep 1 20 : 01 bin
-rw-r--r-- 1 ture ture 1884 1 6 Sep 14 16 : 51 core

/ \

Ägare till
filen/directoryt

Grupp som
gruppflaggan gäller.

Jag tänker inte här gå igenom hur flaggorna fungerar. Det står i
UNIX-manualen (skriv ev. man chnwd').
Alla användare på Elektro har en egen grupp som har samma
namn som ditt username. I den gruppen får du själv bestämma
vilka som skall vara medlemmar. Detta gör du med komman
dot blanche.
blanche -a sigge ture
...ture lägger till sigge i sin grupp
blanche -d sigge ture
...ture tycker inte om sigge längre
blanche ture
...datorn skriver nu ut alla som är med i tures grupp ture.
Sätt nu på gruppaccess för de directorys som du vill att ni i
gruppen skall ha gemensamma med tex:
chmod g+w - /pro jekt

Fyll i... ULTRIX

tryck tab. Om dessa är unika så skriver tcsh i resten själv.
Exempel:
apr<tab>opos
Detta fungerar även med filnamn.
Exempel:
lpr do<tab>kumentation/t<tab>csh

Fråga alternativ ULTRIX
Om du istället för att trycka tab trycker ctrl-d, så får du en lista
på de möjliga filnamn som finns i det underdirectory där du just
nu står. Har du redan skrivit en del av pathen så får du förstås de
filer som ligger i det directoryt.
Denna funktion fungerar förstås även på kommandon (som ju
också är filer). Skriver du alltså 'pa' och tyrcker ctrl-d så får du
en lista över alla kommandon som börjar med pa, plus alla kör
bara filer i din path.
Det du har skrivit på kommandoraden när du trycker ctrl-d går
förstås inte förlorat.

Du skrev fel... ULTRIX
För att du skall kunna använda denna funktion måste du först
skriva:

set correct=all

Lägg lämpligen in i din .startup.tty fil.

Om du skriver ett kommando som tcsh tror är fel så får du tre al
ternativ:
•

y, använd tcsh:s förslag istället.

•

n, lägg dig inte i...jag vill köra mitt kommando.

•

e, gå tillbaka till kommandoraden och editera själv.

Exempel:
lprs dokumetnation/tcsh.ps
CORRECT>lpr dokumentation/tcsh.ps (ylnle)?
Observera au tcsh rättade både kommandot och filnamnet som
hade stavats fel. Funktionen är väldigt bra, ibland kan det dock
hända att tcsh klagar på ett komando som ser konstigt ut, men
som egentligen är rätt. Då kan man ju i och för sig bara trycka n.

Fönsterstödda program VMS
För dig som är mer avancerad och gör egna fönsterstödda pro
gram med hjälp av UIL, har det kommit ett program som heter
VUIT. Det är fn enbart installerat på VMS. Där kan du rita och
designa fönster med widgets mm. Programmet genererar sedan
själv .UIL-filen. Manual till programmet finns i bookreadern.

Per Hallkvist, systemgruppen

Skriv de första bokstäverna i det kommando du vill utföra och
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Det gäl ler att
märka s

När Doq i våras skulle göra
märken var det som vanligt
bråttom. Snart var det sommar
lov och innan dess måste märke
na vara klara. Efter lite konfere
rande inom gruppen för att de
signa märket och välja färger
skulle ett av företagen som kan
sånt kontaktas. Naturligtvis det
billigaste.
VI BÖRJADE LYSSNA RUNT bland
de andra nOllegrupperna och fick olika
tips men vi kunde inte vänta 6-8 veckor.
Därför blev egentligen bara ett alternativ
möjligt: Clubforum AB Märkesspeciali
sten. Vi beställde märken på express och
fick dem efter ca tre veckor. Lite dyrare
än vanligt men det var faktiskt bråttom.

Hur
Seppo Mälkki som förestår · Clubforum
startade företaget 1985 efter att ha pysslat
med diverse innan, exempelvis telerepara
tör. Det hela började med au han fick i
uppdrag av det scoutdistrikt han var enga
gerad i att ta fram ett litet märke. Detta
gick bra och en ny ide om verksamhet
uppstod. Sen dess har verksamheten ökat.

Mycket

Förutom märken kan man göra en enorm
mängd saker med sitt emblem eller logo
type. Det brukar vara fantasin som sätter
stopp inte möjligheterna. Företag gör ofta
presentartiklar av olika slag t ex handdu
kar, slipsar, slipsnålar, livremmar, kort
lekar, paraplyer, badbollar, pennor, väskor
och kepsar. Scoutkårer och skolor gör of
tast märken men även tryck på tröjor, kli
stermärken, medaljer och pins (kallas
även rockslagsmärken, vi brukar ha den
typen av metallmärken på smecken).

Elektro
Till Elektros 80-års jubileum gjordes
märken, pins, halsband, slipsnålar och
manchettknappar. Inte illa, man kan vara
täckt av Elektroprylar från topp till tå.
Mitt förslag på nästa pryl Elektro (läs
Öfvrig) kan göra är armbandsklockor.

Tillverkning
Märken etc tillverkas i fjärran östern, när
mare bestämt i Hong Kong. Fabriken har
30 japanska maskiner med 12, 15 eller 20
huvuden vilket motsvarar hur många
märken som kan broderas samtidigt. Hu
vudena har 6, 7 eller 9 nålar vilket ger det
antal färger som kan användas samtidigt.
Om man vill ha fler färger på märket
backar man maskinen och syr en gång till.
Storleken är obegränsad man kan göra hur
stora märken som helst. På marknaden

Seppo Mälkki
finns också tyska maskiner men med en
mycket lägre kvalitet. Stickningstätheten
på de japanska är oslagbar -idag.
Självklart kan man göra märken i Sverige
också men till tre gånger så högt pris.
Framför allt är det personalkostnaderna
som är högre. De arbetsuppgifter som per
sonalen utför är framför allt att ställa in
maskinerna, trä i trådarna och vid små
upplagor sy kanten runt märkena.
Den största beställning av märken Seppo
Mälkki har fått var på 70 000 scoutmär
ken.
Ndgra av Clubforums produkter.
Underst en handduk, sen följer standar,
slips med slipsnål, plakett, mugg, klocka,
livrem, tröja, märken, klistermärken, me
dalj, mushus, keps med brodyr
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Hei du som behöver märken och annat!

Här kommer lite information om broderade märken. Clubforum gör det mesta från fanor och Aaggor i brodyr
och applikation (från l styck! ) till tröjor och kepsar med och utan tryck eller direktbrodyr - även miljövänligt
oblekta (passar väl miljömedvetna scouter?), vävda märken, metallmärken (rockslagsmärken), muggar, och
pennor med tryck och vad ni vill. Ring mig först som sist och fråga! Jag är inte längre bort än din telefon.
BRODERADE MÄRKEN: För alla brodyrmärken gäller: Standard upp till 7 färger + bottenfärg! Högsta
kvalitet tack vare japanska datorstyrda maskiner.
EKONOMIPRISLISTA Leveranstid ca 4-6 veckor, inkl moms. Alla frakter går med pålitlig kurirpost.
Leveranstidsgaranti. Vi garanterar leverans på den dag vi lovar. (Priser utan moms inom parentes).
Måttet räknas största längd + största höjd delat med 2. Ex: 100 mm + SO mm = 150 mm/2 = 75 mm.
1000 st
500 st
300 st
200 st
1 50 st
PL Märk 92oa 1 s 1 00 st
��

Ex moms
65 mm
Ex moms
75 mm
Ex moms
1 00 mm
Ex moms

�

�

7,70

6,90

6,20

1 0,95

9,50

8,40

7,25

1 5,45

1 3,85

1 2,40

�

�

�

�

1 2,00

1 0,35

9, 1 5

1 2,55

(7,60)

(7,00)

(6,05)

(7,30)

(9,60)

(8,30)

(1 1 ,70)

(l 0,00)

(8,75)

(1 5,65)

(1 4,00)

(1 2,35)

14,60

1 9,55

1 7,50

(5.-)

(6, 1 5)
(7,60)

(1 1 , l 0)

(4,50)
(5,50)
(6,70)

(9,90)

(3,95)

(4,95)
(5,80)

1 0,65

(8,50)

• Större format och kvantiteter offereras. • Frakt i Sverige tillkommer. • 50 märken +50% på 100-priset. • Under 50 märken 49,· st
(handbroderade). 48 bottenfärger. 280 brodyrfärger. lWILLBOTTEN INGÅR I LISTAN. För filtbotten + 1 5%.
• 8-9 färger 1 ,- st/märke. • Över 1 0 färger 2,- st/märke. • Upp till 2/3=70% brodyr. •Över 7(:fl, brodyr + 1 5%. • 100% brodyr
+30%. •Metalltråd och neonfärger + 1 5%. • Värmebaksida 1 ,- /märke. • Självhäftande baksida 2,50-9,50/märke.
• Expressleveranser på 10-30 dagar (beroende på anlal och arbetsbelastning i fabriken) +20% på ovanstående priser. Ej extra
frakt från fabrik, endast frakt till er.

VI TlllVERKAR OCKSÅ HANDGJORDA, MYCKET EXKLUSIVA MÄRKEN MED MASSIVA GULD - OCH SILVER
TRÅDAR I FILT MED UPPHÖJNINGAR/RELIEF.
Kontakta mig fö r närmare information!

Prisgaranti:

Vi garanterar att ni aldrig behöver betala mera hos oss än hos någon annan. Skulle ni mot förmodan hitta
märken billigare ber vi er kontakta oss omgående. För att kunna hålla dessa låga priser levererar vi mot
postförskott. Riksförbund, scoutdistrikt och statliga företag/myndigheter erhåller 10-30 dagar netta.
Med v- 19 hälsningar

Box 32023, 1 26 1 1 STOCKHOLM.

Nybohovsgränd 56 (T) Liljeholmen

Tel 08 -1 8 1 5 25. Fax 08 -1 8 01 41 .
Vi är inte längre bort än din telefon.
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Vi reserverar oss för myndighe�er)s åtgärder och för valuta· och prisförändringar utanför vår kontroll samt

för force majeure i form av krig, olyckor, naturkatastrofer etc.
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Nyanser i mängd. Ibland kan det vara svårt att välja när detfinns så mycket och hur
blir det egentligen om man tar gr öna bokstäver istället, kommer de att synas?

Kul
Det finns 280 nyanser på tråd att välja
mellan hos Clubforum och ca 60 färger på
bottenplattor. Upp till sju färger i märket
kostar inte mer men sen får man betala
lite till per färg. Att byta bottenfärg inom
serien kostar ingenting. Detta är praktiskt
om man vill särskilja exempelvis arrangö
rernas märken från deltagarnas märken.
Numera är det heller inget problem att
skära bort bitar ur märkena om man vill
ha hål någonstans.

modan skulle uppstå fel blir kunden helt
skadelös. För att undvika fel underlättar
det att träffa kunden som då kan beskriva
och förklara hur det ska se ut samt välja
rätt nyanser. Ett skäl till att välja att sy
upp märkena i Stockholm.

bild & text: Mie
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Bakgrundsfärg. Ca 60 olika nyanser att
välja direktfrån en färgkarta. Kan bytas
utan kostnad inom serien

Priser
Clubforum håller ett förhållandevis lågt
prisläge mycket på grund av att Seppo
Mälkki jobbar direkt mot fabriken utan
fördyrande mellanhand. På det sparar man
ungefär 20-30 % av kostnaden.

Rabatt
Om man går ihop några nOllegrupper kan
man få rabatt. Ca 5-20 % beroende på hur
stora upplagor och hur många man är.
Detta beror på det blir färre frakter och
enklare fakturering.

Fel
Visst har det inträffat att det har blivit fel
men det är inte maskinerna som har gjort
fel utan den mänskliga faktorn har ställt
till det. En gång kastades färgerna om så
att det som skulle vara ljusblått blev
mörkblått och tvärtom. Om det mot för-
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Mdngfald. På kontorets väggar sitter ett litet urval av de märken som har sytts upp un
der åren. Bla hittar man här Lantmäteris märke samt Elektrosjubileumsmärke.
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ABB STIPENDIET...

Down U nder

Även om en resa till Australien
har blivit ungefär lika vanligt
som att hälsa på farmor i Mök
linta, så var det ganska spännan
de att i det första "jobbet " efter
examen åka "down under". An
led ningen till denna smakstart
av det "verkliga livet" var ABBs
"resepraktikantstipendium"
som utdelas årligen till någon på
E.

JAG LÄMNADE SVERIGE den 1 Fe
bruari 1992, en underbart fuktig och rå
kall dag. Det var när jag mellanlandade i
Bangkok som jag förstod att jag var långt
hemifrån. Varmt, fuktigt, högljudd trafik
och en massa korta, mörkhåriga leende in
divider som inte kunde säga "r". Jag var
tvungen att ta fram kartan innan någon
förstod att jag ville till "the 'loyal palace".
Arbetet var uppdelat i tre delar, en månad
i Sydney, en månad i Melbourne och ett
kort besök till en vauenkraftanläggning.
Jag blev väl omhändertagen på ABB Po
wer Generation som ordnade roliga arbetsuppgifter åt mig.

Sydney

I Sydney fick jag främst hålla på med att
ta fram säljunderlag till turbinregulatorer,
som används i kraftstationer av olika slag.
De mest vanliga i Australien är koleldade
kraftstationer, eftersom Australiensarna i
princip bara behöver skrapa på ytan för att
få fram kol. Jag fick också översätta en
tysk marknadsundersökning av turbinre
gulatorer till engelska. Jag bodde i en liten
etta som ABB hade ordnat centralt i Syd
ney. Utsikten från lägenheten var strålan
de, över en av Sydneys vikar. Men inred
ningen var lite speciell, någon hade tapet
serat väggarna med 140 (!) speglar varav
33 på toaletten. Innan jag åkte därifrån
hade jag dragit på mig 14 års olycka.
Chris, en schweizisk ingenjör, tog mig
med och campade i nationalparken Jervis
Bay söder om Sydney. De australiska dju
ren är inte dummare än de svenska, och
de kommer fram till camp ingplatserna för
en gratis måltid. Possums, papegojor, öd
lor och förstås kängurur kom fram och åt
ur händerna. Chris som varit i Australien
tillräckligt länge för att veta hur en BBQ
skall ordnas hade en frysväska fylld med
is och "stubbies", och några rejäla kött
stycken.

Känguru med välutvecklad smak för l ök
chips

Melbourne

Murray 1 , kraftstation i Snowy Mts.
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ABB ordnade också en månads jobb i
Melbourne. ABB hade totalansvaret för
ett turbinuppförande i Western Australia.
Jag fick hjälpa till med att få fram entrep
renörer till olika delar och försöka få dem
att förstå vad det var de skulle göra. Pro
cessen att skaffa fram en entreprenör kan
indelas i två steg. Utformning av specifi
kation och granskning av offerter. I
specifikationsfasen ingick att svara på frå
gor gällande ritningar och materialval, vil
ket var ganska knepigt med tanke på att
rörledningarna till en turbin är omfattan
de. Jag fick också själv skriva två offerter
på reservdelar till ett vattenkraftverk .
Melbourne var en trevlig stad även om det

------------------ iliiiiiii�
inte fanns lika mycket för
turister som i Sydney kan
ske. Jag hade tur nog au
vara i Melbourne under
MOOMBA-festivalen
som hålls årligen. Festiva
len pågår under en vecka
och innehåller vatten- och
landprocessioner, tivoli,
uppträdanden och en mas
sa annat spektakel. Det
fanns bland annat en täv
ling som hette "Schwep
pes Bird Man". Den be
stod i att deltagarna med
hjälp av hembyggda ving
ar kastade sig ut från en
bro över Yarra-floden.
Schweppes hade instiftat
ett pris till den som först
lyckades ta sig en viss
sträcka - hittills var peng
arna kvar. Det kanske
vore något som omväx
ling till Squalp, förste
man som klarar sträckan
Västerbron - Riddarhol
men får en gratis bira på
kåren.

Royal Flying
Engineers
Att Australien har flygan
de doktorer vet de flesta,
men i Snowy Mountains
mellan Sydney och Mel
bourne finns det flygande

ingenjörer också. Här ligger Australiens "alper" och en
enorm vattenkraftanläggning som genererar ca 5800 GWh
årligen. För att täcka detta område förfogar Snowy Mts.
Hydro-Electric Authority (SMHEA) över några plan som
går i skytteltrafik mellan anläggningarna. Ludwig från
SMHEA tog mig runt till olika kraftstationer. Vi kröp runt
och tit tade på turbiner, regulatorer och förstås generatorer
som höll på au renoveras av personal från bland annat
ABB. (För er som läst Elkraft kursen och undrat vad som
döljer sig på de orastrerade bilderna av generatorer kan
jag berätta att de var förbenat stora). Som kuriosa kan

också berättas att anläggningen byggdes i
första hand av vattenreglerande syfte.
Pumpanlägg ningar, 100 km tunnlar och
dammar ser till att vattnet hamnar på rätt
sida om bergen in till det torra inlandet
istället för att förslösas ut i havet. Som en
trevlig biprodukt får man ut en hel del
energi.

Att arbeta utomlands
Erfarenheterna under dessa två månader
var för min del odelat positiva. Jag lärde
mig en myck et och även om det var job
bigt ibland så var det aldrig tråkigt. Det
var roligt att göra lite annat än renodlat
tekniska uppgifter. Under praktik och ex
jobb har jag alltid arbetat hos ett produce
rande förtag. Det var intressant att som
omväxling vara på ett säljbolag. Det är
nog inte alltid så lätt att sälja på andra si
dan jordklotet, bara ett vanligt telefon
samtal kan ställa till problem.

Walkabout downunder

"... the band played Waltzing Matilda... "

Efter att de två månaderna gått kom min
flickvän ner och vi reste runt tillsammans.
Vi kunde bara konstatera att det inte är
någon slump att Australien är ett av de
mest populära resmålen. Vi startade i
Melbourne och åkte norrut längs östku
sten. Vi reste med busspass som var enk
elt och billigt. Vi stannade på flera ställen
längs kusten, men något av det bästa var
nog stoppet i Coffs Harbour. Där finns
nämligen ett litet delfinarium där man för
en löjligt liten avgift själv får simma med
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delfinerna. Det var ingen dålig känsla när
man höll i delfinens ryggfena och den
sköt fart. Ett annat trevligt ställe att stanna
på var Fraser Island, världens största san
dö. Där hyrde vi en jeep och körde runt i
tre dagar. Stora barriärrevet hade mycket
att bjuda på, även om hajarna var lite väl
nyfikna i bland. Från östkusten tog vi oss
in till " the red centre" och kikade på
Ayers Rock. Därefter åkte vi norrut till
Darwin, där vi passade på att besöka Ka
kadu NP. Där för man verkligen se upp
var man s ätter fötterna, det kan finnas
krokodiler i varenda dypöl. En hel del tu
rister har gått åt under åren, något som
guiderna med stor förtjusning berättar.
Det finns så otroligt mycket att se och hur
mycket eller lite tid man än har så är det
för lite. Efter Australien fortsatte jag till
Singapore, Malaysia och Thailand. Även
om man ser myck et under en resa är de
bästa minnena ändå alla de trevliga män
niskor man träffar; schweizaren Vince
som hade byggt om en Holden stationwa
gon till campingbil med endast en schwei
zisk ar mekniv till hjälp, den australiske
cowboyen Frank som bodde i en husvagn
och under några pre senningar i Cape Tri
bulation NP tillsammans med sina hästar,
tyske Heinrich som brände ner till Austra
lien för två veckors semester och fotogra
ferade allt han kom åt med sin tyska pre
cisionskamera, holländaren Kees som ef
ter att ha liftat runt jorden två gånger

The Olgas, Yalara NP
förverkligade en gammal pojkdröm och
åkte jorden runt i en amfibiebil och den
skånske pågen Micke som åkte jorden
runt i ett par trätofflor. Slutligen kan jag
bara rikta ett varmt tack till alla på ABB
för den fantastiska upplevelsen och upp
mana alla att söka stipendiet, det är för

bra för att missa. Jag trivdes så bra med
ABB att jag sökte och hade turen att
komma in på ABBs elevingenjörspro
gram.

Mikael Thorslund

STU DERA UTOMLANDS

Nu har du chansen att f å uppleva ett spännande och stimulerande studieutbyte i ett annat land.
Sverige är nu med i ERASMUS-programmet, som främjar utbyte av studenter mellan länder inom EG och EFTA.
Utbytesprogrammet är uppdelat på mindre nätverk. Institutionen för fasta tillståndets elektronik är med i ett nätverk som har
uppstått som en sammanslutning av institutioner på universitet/högskolor som har renrumsfaciliteter.
På bilden nedan visas respektive institutions specialiteter, men låt dig inte avskräckas att komma in med en ansökan om du skulle
vara intresserad av något annnat område än mikroelektronik. Detta går ofta att ordna. Planerat utbyte finns på universiteten.
1) Louvain, Belgien, 1 student, 4 mån.
2) Aachen, Tyskland, 1 student, 4 mån.
3) Cork, Irland, 1 student, 4 mån.
4) Eindhoven, Holland, 2 studenter, vardera 4 mån.
Detta kan dock omfördelas och eventuellt utvidgas. Speciellt
lämpligt för utbyte är projektarbeten (examensarbeten), men
även kurser kan läsas. Utbytet tillgodoräknas fullt vid KTH.
För mer information kontakta:
Prof. Sture Petersson, Tel. 752 1401, Fax. 752 7782
eller
Olof Tomblad, Tel. 752 1406, e-mail: oloft@electrum.kth.se
Ansokningar skickas till: Prof. Sture Petersson
KTH-ELECTRUM
Fasta tillstandets elektronik
Box 1298
164 28 Kista
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Civilingenjörer!

Asea Brown Boveri erbjuder en bra start i arbetslivet.
Asea Brown Boveri är en av världens ledande koncerner inom
elektrotekniken. Företagsgruppen har ca 215 000 anställda worldwide
och omsätter ca 180 miljarder Kr.
Kraftgenerering, krafttransmission, kraftdistribution, transportmedel och
industriutrustningar utgör Asea Brown Boveri 's tunga verksamhetsområden.
Med en väl genomtänkt elevingenjörsutbildning erbjuder
vi nyutexaminerade civilingenjörer en bred start i yrkesli
vet. Det har vi gjort alltsedan den första elevkursen starta
de 1905 i Västerås, och det tänker vi fortsätta med. Idag
spänner programmet över 1 5 månader - huvudsakligen
värdefull och omväxlande praktik. Vi har även lagt in vissa
teoretiska avsnitt i utbildningen.

Du börjar i Västerås.
Kursen kombinerar en grundlig genomgång av koncernen
med varierande praktik
etappvis inom tre olika
bolag. Du får växla mellan
olika arbetsuppgifter och
kan samtidigt se vilket
affärs- och teknikområde
du trivs bäst med.
Parallellt deltar du i språk
kurser och seminarier i
bland annat marknads
föring, presentations- och
förhandlingsteknik.
Ett halvår utomlands.
Efter förberedelser på
hemmaplan, kommer du
att arbeta vid något av våra
utländska bolag under de
avslutande sex månaderna.
Asea Brown .Boveri finns
representerat i 140 länder
världen över. Det innebär
stora möjligheter i valet av utlandsplacering.
Du som vill veta mer!
Asea Brown Boveri - en internationell koncern med kraftig
satsning på forskning och utveckling. Här finns många
intressanta jobb för unga tekniker. Och en mer spännande
start än vår elevingenjörsutbildning är svår att hitta.
Ta chansen. Nästa kurs börjar 1 5 februari 1993. Skicka din
ansökan senast 15 oktober till ABB Support, avd. PA,
721 83 VÄSTERÅS.
Ulla Andersson, 021-32 53 80, är kursansvarig. Vill du veta
mer, kontakta Ulla eller Magnus Pihl, 021-32 23 82,
elevingenjör 1990-91 .
ABB Atom, ABB Data och kraftbolagen
i Ludvika har egna elevutbildningar·.

Jobbet är l'iktigt - men inte allt. ABBs
eleuförening betyder gemenskap och
aktiuiteter ä11e11 utanför arbetet. I år har
eleverna I ex startat ett eget volleyboll
/ag. Träning sker en gång i veckan i
ABBs egen idrottshall.

jl 11 11
,.,1919
ASEA BROWN BOV E R I

Examinerade
EXAMINERADE
Niclas Flodi
Ulf Rosberg
Ola Ulfvin
Christian Rönne
Johan Helleni
Stefan Gustavsson
Nicklas Branting
Peter Lindeberg
Krister Parck
Jouko Sedvall
Henrik Gummeson
Marc Billstig
Robert Jona
Olof Nilsson
Gunnar Tysk
Kjell Wahlgren
Torbjörn Andersson
Mats Fredriksson
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Ulf Andre
Karin Sandvall
Anders Husberg
Katarina Isaksson
Johan Lundvall
Akbar Yassaaraati
Anna Strandberg
Carl Ålund
Stig Rudholm
Benny Widen
uwe Oskarsson
Bodil Alexander
Stefan Modin
Sören Karlsson
Johan Miksits
Ola Aglen
Jesper Engdahl
Henrik Ryffel
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Ovni ngsassar
Som förklaring för nOllan och "briefing" för övriga följ er här en liten kort förklaring av fenomenet Övningsassar:
Övningsassar är emissionens egna seriestripp. Redaktionen är rörande eniga att den är ursunkig. Ävenså författaren. Liknande signa
ler har även kommit från läsarkretsen.
Trots detta finns beslut på att seriestrippen skall fortsätta att frekventera emissionens mera lättsamma sidor. På grund av ett direktbe
slut från Gud höjs från och me.d dags dato Övningsassar från att vara ursunkig till att vara kultfigur. Sett ur detta perspektiv kan det
ur läsarnas synvinkel vara lättare att stå ut med serien ifråga.
Kort resume : Professorns dotter har rövats bort av E-razor. Detta får Teklone, en institutionstönt vars hemliga identitet är Hallen, att
bli rasande. Raskt byter han svid och kastar sig efter skurken. Övningsassar får följa med på ett hörn. Men när de letar efter den onde
i Hallenomobilen har denne redan förekommit dem och skickat ut en nedfrysarrobot. Hallen blir nedfrusen till is av denna och läget
ser hopplöst ut. Men då kalla Övningsassar på Konglig B örje som kommer och räddar läget. . .
Hltt.t..ltP HAft 6u VtT
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Adressändringar
KristOffer Richardsson
c/o Hanning Tallgatan 15, 3 tr
172 30 SUNDBYBERG
tel: 29 99 1 1

Jimmy Jan Magnus Qvarnström
Margaretelundsvägen 82, 4tr
161 35 Bromma
tel: 08-80 87 76

Helena Ödling
c/o Börtemark
Engelbrektsg. 12 nb
1 1432 Stockholm
tel: 08-100383

Jonas Ortsvärn
Skagensvägen 6 Il
121 42 Johanneshov
tel: 08-7227584

Hans Gunnarsson
Körsbärsvägen 3-306
1 14 23 Stockholm
tel: 08-612 36 49
Erik Bohman
Lidnersgatan l 2A, 6tr
1 1 2 53 Stockholm
tel: 656 96 99
Katarina Nyquist
c/o Henricson
Valhallav 12 B 3tr
1 14 22 Stockholm

Ingrid Vorwerk
Skagensvägen 6 Il
121 42 Johanneshov
tel: 08-7227584

SÅ VAR DEN GLADA HÖSTEN här
med nollor, fester och plugg. Men vad
vore allt detta utan 12:an att träffas i. Som
de flesta säkert redan vet så blir det här
den sista hösten i 12:an.
Lugn. We will be back.

Anders Boström
tel. 08-53 178410

Vad håller på att hända? Jo, regeringen
har, i någon mån med hjälp av sin intelli
gens och med en stor byggarbetslöshet
hängande över sig äntligen anslagit 200
miljoner. Dessa skall användas för att re
novera Borggårdshusen.

Ronny Peschel
Engelbrektsv 24 B, 3tr
175 35 Järfälla
tel: 08-580 376 78

Renoveringen sker i tre etapper. Vi ingår i
ettapp 1 som påbörjas den 1 Januari 93.
Vi flyttar tillbaka någon gång i slutet av
sommaren 94.

Fredrik Lindgren
Multrågatan 4, 2tr
161 28 Vällingby
tel. 08-87 24 21

Som det skrevs i emissionen i våras så
skall vi under byggtiden dela ett hus med
Data sektionen. Adressen blir Drottning
Kristinasväg 37F ( tv. om Mums
biten).lngång och vissa andra utrymmen
kommer vi troligen att dela med Data.
Huvuddelen av utrymmena kommer dock
an delas upp.

Det ryktas att:
... pojkarna faller för Annika
Sagt av känd
PR-Osqulda:
Oh, vilka fingrar
ni har! ! !

1 2 :an och
dess Flytt.

Hå och hej
Hej alla barn nu blir det barnprogram
så titta nu här vad farbror Cech tar fram
ett stycke zäta och nu ska ni höra
vad man med just ett zäta kan göra
räkneli kalkeli tänkeli dorm
så har vi gjort oss en bra transform

Gillar du skidåkning i alperna?

FARTFYLLT
BILLIGT
ROLIGT

Håll ögon och öron öppna.
E-skidresan

Jag ser det som något positivt att öka kon
takterna med en annan sektion och det
kommer säkert att gå bra om alla ställer
upp.
Förhoppningsvis kan vi börja göra i ord
ning i reservtolvan i slutet av November
eller början av December. Den stora
Flytten blir någon gång i slutet av Decem
ber. När är inte bestämt ännu. Men helt
klart är att det kommer att behövas glada
byggjobbare och starka flytt- karlar/
kvinnor.
Dessutom skall det bildas en planerings
grupp för reserv-12:an och en grupp för
hur original 12:an skall se ut efter renove
ringen. Särskilt den senare gruppen har
behov av E-91 'or och E-92'or eftersom
det är dessa som kommer att vara aktiva
när det är dax att flytta tillbaka. De som är
intresserade av att vara med kan höra av
sig till mig.

Vi syns i 12:an.
Erik Sundberg 12C

Nästa SM
17 okt. 17.30
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