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Framsida:

"Vår julklapp till er"

Det går en väg av förändring och hörs en kör av "Det var bättre förr"
frän gamlingar och andra. Och nog har de rätt, Emissionen tex blir al
drig så här bra igen, i alla fall inte under min ledning. Om samma sak
gäller KTH låter jag vara osagt, vi får väl se vad som blir kvar av vår
gamla skola.

Baksida:

"Samma klapp från andra hållet"

Emissionen lämnar jag över med varm hand till min efterträdare, med
gott förtroende för att han kommer att göra ett utsökt arbete. Och där
med är mitt sista Che-ord slut, snyft...

Chefsemitteur:
Anders Kökeritz

Anders Kökeri.tz, avgdende Che-92

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 med
lerrunar.
Du som sektionsmedlem är välkorrunen med dina bidrag till tidningen. Allt
material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för manusstopp.
Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på datorerna i Vax-kab. Då
är det bara att skicka över det med MAIL till EMISSION på Elmer och Elin.
För att skicka en fil med mail skriv först "'MAIL"' i ett dectermfönster på VMS
skriv sedan "'SEND filnarnn.xxx".
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produkten skall
se ut. Vi garanterar 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). Vi kan också ta emot en text på Mac-disk.
I yttersta rwdfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv TYDLIGT!) Så
dana kan du lämna i vår brevlåda i kopieringsrurrunet i tolvan eller till någon
av oss.
Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dagen före manus
stopp. Detta för att de kräver en extra behandling. De kan lämnas i Emissio
nens brevlåda eller direkt till en emitteur.
I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt anges att betrakta som
uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade artiklar tar Emissio
nen ansvar för.
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Ordförande och Vice skulle
bara vilja undra en sista gång.
Varför ta vara på mångårig erfarenhet när
man kan börja om på ny kula?
Varför ha kanslier och studievägledningar
som umgås med teknologer, när man kan
centralisera dem?
Varför förändra KTH i smidiga etapper,
när man kan skaffa sig ett totalt kaos på
en gång?
Varför ha ett jämt fördelat tentautbud i ett
åttaperioderssystem, när man kan samla
allt skoj tre gånger per år?
Varför satsa på en bra civilingenjörsut
bildning när man kan lägga pengarna på
sådant som ger status åt KTH (läs konsul
ter)?

8-

En omorganisation är till för en förbät
tring ! Men till vilket pris?

God Jul & Gott Nytt År!!
I Ulrik & Peter
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Studier

STEALword
Så veer date digs för date sista
snoordet författat a Maj. Date
cans baud skönt ouch vemodigt...
I STUDIENÄMNDEN harder diet inte
speciellt machete just no men data her i
ally fall hänt.
Rektorsambetet hoar gnu beslutat at föl
jande regular för miniräknare. En exami
nator can välja melon följande step: ·Inga
miniräknare tillatna (t ex en-flervarre)
·Miniräknare oaten texthantering tillåtna.
·All miniraknare tillåtna, data likställs
dock mad egna anteckningar oh därför
måste man också tillåta at eleverna får tea
mid sag egna anteckningar på desire ten
ter.

I Utbildningsutskottet hoar vie diskuterar
utseendet på de första 50 p i mat-net bas
blocket. Dot comer at bli ungefär som
date är no på Elector. De blare like mean
der mechanic, oh man comer antagligen
eat läsa matematisk statistic tidigare i ut
bildningen.
Via Skye even diskutera representationen
i de NY delfakultetsnämnderna som
comer. Där hour studeranderepresentan
terna två platser. Lite lite mad tank på at
baud teknologer ouch doctor render Skye
seta dare ouch at nämnden i wart fall ink
luderar både Elector & Datatekniklinjen.
Ditto är alltsa inte claret ännu... Till sits
fill jag taco ally som deltagit i studi
enämndens orbit i år. De her verity en ro
lig & lärorik tide mad manager diskus-

sioner... Jag kill också onska Mats Nord
qvist, man eftertrader, leakier till mid ally
!!!
GOD JOULE OH GOAT NIT ÅR!!!

Kramisar/ MONACO
(blivande studieteknolog)
*Tack vare teknologiska underverk har Emissionen
lyckats E G -anpassa texten ovan. Ytterligare anpass
ning finns på sid 11.

Hej, hej, hemskt mycket hej E92!
Vi på Studievägledningen vill
härmed passa på att gratulera
alla E92or till det fina resultatet
på Algebratentan. Vi som hållit
på här ett tag vet hur mycket en
bra start är värd.
EFTER ATT NU ÄNTLIGEN ha tagit
del av resultatet av det diagnostiska pro
vet i engelska har nu ca 50 lyckliga vin
nare fått chansen au bättra på sina kun
skaper.

Studiemeritförteckning
Rektorsämbetet har den 17 nov 1992 be
slutat dra in utskicket av studiemeritför
teckningen i december (Osqledaren nr
7/92). Under tiden 30/11 - 23/12 1992
samt 7/1 - 29/1 1993 kan du hämta detta
gratis på utbildningsexp/betygsdata. Vi på
STVL-E fortsätter med att ta 10 kr för ex
tra utdrag oavsett om dessa är på svenska
eller engelska.
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Miniräknare
Nu är så tentaveckan i period 3 slut och vi
hoppas att den slutat lyckligt för de flesta.
Som vanligt har det varit många som frå
gat efter miniräknare och även lånat en till
tentan. Tyvärr var nu efterfrågan så stor
att miniräknarna inte räckte till alla, till
en viss del beroende på att dessa inte läm
nas tillbaka efter användandet. Alltså:
LÄMNA TILLBAKA LÅNADE MINI
RÄKNARE ELLER SÅ GÅR DEPOSI
TIONSAVGIFIEN TILL KANSLIETS
TÅRTKASSA!!!

Stipendier
Stipendier ur KTHs allmänna fonder och
Wahlbäckska fonden för studerande från
Värmland har utlysts. Gemensamt för
båda är att man senast den 6 september
1992 var helt klar med kurserna i åk 1 &
2. Ansökningarna skall vara KTH tillhan
da senast 15 jan 1993 och blanketter finns
bl a på STVL-E.

Erasmus och Stanford
Ansökningarna för att studera utomlands
under lå 93/94 inom ERASMUS eller på
Stanford skall vara inne hos STVL-E se
nast 15 jan 1993. Detta gäller för såväl
exjobb som läsår. Sökande beräknas få
besked senast i slutet av feb -93.

Studievanekurser
Vi tar nu emot anmälningar till de studie
vanekurser som kommer att anordnas un
der våren. Ring (790 8487), maila (stu
diev@e.kth.se ) eller kom förbi.

Öppet hus på lucia på kansliet
Snart är det Lucia. Detta firas med kaffe,
pepparkakor. Ni är alla hjärtligt välkomna
till kansliet fredag 11 december.

LOTTA, LOTTA, KARIN, EVA,
HÅKAN och HASSE
önskar alla en riktigt GOD JUL och
ETT GOTT NYTT ÅR. Passa pd att
koppla av lite under lovet sd Ni orkar
med oss.

Om inte företag som ABB fanns...

•••

skulle folk
rfO� rtfarande· tro
att h O• • gre S kO rsteIl ar
är lösningen.

"Växthuseffekten", uttunning och hål i ozonskiktet, sur a regn

och luftförorening ar. Verkligheten är på väg ikapp oss och

något måste göras. För luften är vår viktigaste förbrukningsvara - vi
a da s c a 20.0001ite r1uft perda g!
n
Kr a ftföret a g och industrier världen öve r möter

allt hårdare miljökrav. The 1990 Clean Air Act i USA är ett exempe l på hur företag åläggs a tt
reduce r a luftföroreningarn a .

T ex sk a utsläppen av svaveloxid minskas till hälften till år 2000.
Ständigt högre skorstenar är med andra ord ingen
gångb a r princip i da gens miljömedvetna samhälle.

ABB, som ett "renteknik-företag", k a n erbjuda a ndra och mer mil-

jövänlig a lösningar för såväl kr a ftföretag som industrier.
På kraftområdet är vi hårt engage rade inom både vatten- och kärn
kraft - miljövänlig a sätt a tt producera e lenergi. Som pionjärer inom
den

nya tekniken PFBC - ren kolförbränning - ser vi hur intre sset

för miljövänlig koleldning ökar drastiskt. Tre PFBC- a nläggning a r
finns redan i drift, ett p a r till är under uppförande.
ABB s a tsar lik a hårt på utvecklingen a v luftreningssystem för indus
trier. Exempelvis anläggning a r för stoft a vskiljning och rökgasrening
s a mt avsvavlingsutrusmingar.
Vill du veta mer?
ReiJO Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB.
Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

Om inte företag som ABB fanns skulle skorstenarna b a r a bli högre
och högre.
ABB finns.

jl 1111
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI

Tolvan

Gott slut på terminen
eller

Sista chansen att pladdra i Emissionen som 12C.
Hejsan alla tolvanfreaks. Som
alla säkert vet vid det här laget
så flyttar vi från den anrika
adressen Osquars Backe 12, i
mitten av Januari.

91'or, Peter Silverud, Martin Söderberg
E-92'or.
Själv så tänkte jag ägna nästa år åt att hål
la koll på vad som händer med den gamla
12:an. Dvs. ha kontakt med KTH's lo
kalplaneringsavdelning, börja fundera på
inredning och spons mm. Som synes på
Ulriks ritningar i förra numret så blir
12:an större. Dessutom blir det ganska
stora planlösningsförändringar i Pelarsa
len. Ja faktiskt så stora att pelaren försvin
ner. (Kommer det möjligen i framtiden att
byggas en konstgjord pelare till div. gas
quer för att ge den rätta atmosfären?) Har
du några tankar, ideer eller frågor så är
personerna i TOG (Tolvans Ombyggnads
Grupp):

SOM ULRIK SKREV i förra Emissio
nen så flyttar vi under ca 18 långa måna
der till Drottning Kristinas väg 37F. När
Du bläddrar förbi denna sida så är för
hoppningsvis ombyggnationerna i full
gång med hjälp av ivriga E-Osqulda och
E-Osquar. Planeringen är nu snart i det
stadiet att det är dags att skaffa arbets
kraft, därför går Vice 12C Micke Franzen
(E-91) i andra veckan i period 4 ut på för
eläsningar tillsammans med flyttgruppen
för att ragga folk (detta har alltså redan
skett). Men om Du har lust att göra en in
sats för oss alla så hör av dig till Micke.
Ideer och gratis eller billiga nyttigheter är
säkert också välkomna.
I flyttplaneringsgruppen ingår:

Erik Sundberg, Björn Olsson och Henrik
Szemere E90'or, Jakob Thorell E91'a,
Mats Kvickers, Daniel Kahlin och Mag
nusAlmqvist E92'or.

Tack för ett givande dr.
Eder 12C Erik Sundberg

Staffan Nyström E-90'a, Micke Franzen,
Mattias Nyren och Anders Malmros E-

Till Tolvans Minne
1975 - ofattbart länge sedan, också för
mig - tog jag mina första stapplande
steg i Tolvan. Och 1992 skulle jag kom
ma att ta mina sista stapplande steg i Tol
van. För nu ska hela rasket rivas, bulldo
zers tränga in och göra småsten av allas
vår kära Tolvan. Men var finns alla Tol
vankramare?
1975 - i min ungdoms fagraste år - var
Tolvan ett kärt tillhåll för mig och mina
174 mednollor. På en förmiddag blev det
tre kaffe och tre wienerbröd och på en lika
välmatad eftermiddag tre kaffe och tre
wienerbröd. En krona stycket var priset
då.
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Som en reminiscens av denna bitterljuva
tid, då Ullemar och Thor pinade en med
sina lemman och bisatser, och Tolvan
blev ens tillflyktsort under femton allför
kort minuter åt gången, kallade Tolvans
Ande mig ner ytterligare några gånger i
år, för att innan Slutet För Tolvan få insu
pa dess ljuva, täta atmosfär. Och visst är
det samma gamla Tolvan som i fornstora
dar. För några ögonblick drar man sig till
minnes det sena sjuttitalets snörika vin
trar, då man på rasterna i Tolvan kunde
höra Stenmarks senaste segeråk refereras i
radio, eller då Bengt Feldreich gjorde sitt
berömda reportage från Tolvan live. Det
var tider det.

Ja, visst blir vi tolvansjuttitalister lite sen
timentala ibland. Men varför ge upp så
lätt? Som gammal tolvankämpe föreslår
jag, att vi gamla tolvankämpar i OKEI
och Ni ännu opensionerade slår våra påsar
ihop och startar "Tolvankramarna" och
med gemensamma krafter stoppar Myn
digheternas planer medelst en ändlös fest,
till vilken press, radio och CNN bjuds in,
då vi inför den samlade världsopinionen
förklarar våra syften och mål - att besegra
Tolvanmördarna med humor och glädje!

Ja, jag vill leva,
jag vill dö i Tolvan
Jo]

Historitiommittin anorifnu historisk sittnin9l
Bou månaa9shalfen len 11 janu.ari ock �ttafo in 100 ir på
post9iro 670813-1252 (Historieiomm.ittin, c/o Ma9nus Linaeff) före nyår.

Docenterna
••

Varm a 01 Och Kalla Element...
...får man inte på Squtt på
Teknis. Däremot bjuds man på
Docenterna, som i sin tur bjöd
på ovannämnda kultklassiker.
Docenterna gjorde en bejublad
spelning fredagen den 27:e no
vember och blandade nya låtar
med "gamla örhängen" som t.ex.
" Bensin i blodet", "Chick-e
chack" och kultlåtarnas kultlåt,
"Solglasögon". Några timmar
innan Squttet fick Emissionens
utsända en intervju med grup
pens medlemmar Larry Löv
gren, Kricke Pihlgren och Bie
Karlsson.
EMISSIONEN: Ni har lirat på Squtt,
Hultsfredsfestivalen och "vanliga" rock
klubbar. Vilket är egentligen roligast?
KRICKE PIHLGREN: Ja, de är roliga
allihop... Squtt är ju som en vanlig rock
klubb på ett sätt, lite mer "squttigt", men
annars... det är olika. Det är lika roligt
alltihop egentligen. Hultsfred är så jäkia
stort, det är en annan typ av grej. Vi har
också lirat under annat namn, det är i och
för sig ett tag sen nu, på småställen, typ
mini-minikrogar och så där. Det har varit
jävligt kul också, när det är helt opreten
tiöst. Hultsfred är den andra ytterligheten.
Det är klart att det är en grej att stå på en
scen som är flera meter över publiken,
men det är också häftigt att stå på samma
nivå som publiken.

hoppade av. Men det funkade inte, det
gick liksom inte att vara kvar. Vi tyckte
att det inte blev rätta "feelingen" med
Mistlur. Det var lite sånt som låg bakom
också. Vi valde EMI från olika anbud, det
fanns flera intresserade. Framförallt var
det att vi inte kunde vara kvar på Mistlur,
vi var tvungna att hitta något annat.
EMISSIONEN: Låg inte många svenska
band på Mistlur ett tag?
KRICKE: Det började ju med Ebba
Grön- Peter Yngen hade hand om dem, så
kom det mer till hela tiden. Det var väl
kul, lite glatt sådär. Sen blev det lite högt
flugna planer, tycker jag.
LARRY: Det kändes inte som om vi pas
sade in där.
EMISSIONEN: Niföll utanför ramen?
LARRY: Det kändes lite så, jag tror inte
de såg det så, men... Plus att vi har jobb.
Skivor blir lätt så att "nu ska vi till den
studion då och då". Det behövs lite ny in
spiration.
KRICKE: Precis. Speciellt för ett band
som vi, som hällt på så pass länge. Då
gäller det verkligen att jobba på att det
händer saker. Det är som vilket äktenskap
som helst, det måste bli nytändningar.
[Emissionens utsände säger att på omsla
get till nya plattan "På lyckliga gatan" har
man en bild på Juan Manuel Fangio,
framgångsrik Formel I-förare på SO-talet,
och frågar om kopplingen mellan honom
och Docenterna. Kricke och Larry var inte
100% säkra att det var han, men bilden

var i alla fall från ett lopp på Le Mans.
Skratt uppstår, Kricke frågar vad frågan
var].
EMISSIONEN: Jo, varför valde ni den
bilden till omslag?
LARRY: Ja ... snygg bild...
KRICKE: ...som vi tyckte stämde rätt bra
med vår "image", men samtidigt hade vi
diskussfoner, det var lite gripet ur luften.
Det stämde inte riktigt överens med inne
hållet på plattan. Men, fram och tillbaka,
skulle det vara någonting som stämde
överens med innehållet skulle det kanske
bli lite tråkigt, seriöst. Innehållet är på det
sättet, om man vill, lite relationsbaserat.
Då kunde man ha ett brustet hjärta [på
omslaget], och det vore ju inte roligt. Så
för att komma ifrån det och för att vara de
"gamla" Docenterna så blev det det om
slaget, som vi tyckte var ett jävligt snyggt
omslag ...och så titeln, "På lyckliga gatan".
Omslaget är lite kontrast mot innehållet.
LARRY: Men det kopplar ihop [omslaget
och innehållet] lite också.
KRICKE: Men från början, när bilden
kom upp, var det inte sådär överdrivet ge
nomtänkt. Det är jättesvårt att hitta rätt
omslag. Det betyder rätt mycket ändå, hur
den ser ut.
LARRY: Det blev lite så, att vi letade ef
ter en omslagsbild och en titel på skivan
som skulle kännas som en helhet tillsam
mans med innehållet.
KRICKE:Men det är lite lustigt. Man· gör
en skiva, gör låtar som fan. Det är ju låtar
vi gör egentligen, inte omslag. Och så blir

EMISSIONEN: Det har gått nästan 3 112
år mellan "Söderns Ros" och nya plattan.
Vad har ni gjort under tiden?
LARRY LÖVGREN: Vi har ju turnerat
en del, men de senaste 2 l/2 åren har vi
varit koncentrerade på att göra låtar och
spela in nya plattan och så.
KRICKE: Men vi har ändå jobbat ganska
hårt med låtmaterialet och gjort ganska
många låtar.
LARRY: Vi har valt ut tolv låtar som vi
står för, som känns helgjutet.
EMISSIONEN: Ni har bytt skivbolag
också. Vad var anledningen till det?
KRICKE: Vi låg på Mistlur, och Mistlur
gick i konkurs...
LARRY: Vi hoppade ju av innan det.
KRICKE: Jo, i och för sig, men vi för
stod väl att det var konkursläge, när vi
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Docenterna pli Teknis. Från vänster till höger: Larry Lövgren (Bas & sång), Kricke
Pihlgren (Trummor), ]oppe Pihlgren (Sång & gitarr) och extramedlemmarna ldde
Schultz (Kör) och Danne Sunquist (Klaviatur & gitarr). Bie Karlsson (Gitarr) saknas.
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det nästan lika viktigt som låtarna ibland.
Det är lite lustigt, man gör plattan och
"OK, nu är den färdig", och så har man
omslagsbild och den grejen. Det är lite
överrumplande ibland.
EMISSIONEN: Hur påverkar - imagen
egentligen? Har man press att leva upp
till den? Kan man gå utanför den utan att
förlora publik?
LARRY: Vi har väl aldrig tänkt på det vi
set. Den skapar man inte själv, det är
mera... vi är på ett speciellt sätt som
grupp. Imagen skapar ju de som skriver
om den. Men man blir ju lite påverkad av
den bilden själv.
KRICKE: Ja, precis, det är nåt slags kret
slopp där, hur man är och vad man gör.
Man åker in på det där spåret, men ibland
känner man att "Nä, det här är fel väg".
Som till exempel... "champagnerockare"!
Tycker man att det inte stämmer alls kan
man ju ändra på det. Men au utstuderat
tänka ut en image, det är nog mer Madon
nas avdelning ... (Skratt).

stande, man sliter rätt mycket på varandra
så det är viktigt att man har en stark
gruppkänsla. Sverige är en ganska liten
marknad, så man måste nästan göra minst
50 spelningar om året för att kunna leva
på det. Det är ju bara ett fåtal som säljer
hundratusentals skivor i Sverige. Men
man börjar med musik för att man tycker
det är kul, det går inte att tänka att man
ska tjäna mycket pengar på det.
EMISSIONEN: Hur skulle ni vilja be
skriva er musikför någon som aldrig hört
er?
KRICKE: Det beror på hur musikkunnig
den personen är. Är det nån mormor som
frågar säger man väl "Ungefär som Beat
les" (Kricke imiterar en gammal dam och
säger "Och vilka är det?"). Nä, skämt åsi
do, det är svårt att beskriva... Gitarrbase
rad, melodiös rock, popmusik med egen-

artade svenska texter, mycket körer, gan
ska skramligt.
EMISSIONEN: Hur påverkas man av
musik på radion? Påverkas ni av äldre
musik och vilka intryck tar ni av nyare
musik?
KRICKE: Vi har dålig pejl på andra arti
ster ...
LARRY: Många andra artister plockar ut
tryck från förebilder. Våra låtar är nog
lite annorlunda.
KRICKE: Det blir mer skval på radion,
man får ingen pejl på namn.
LARRY: Men det är nog en styrka. Det
blir mer ärligt, det är lättare att stå för det
om man inte blivit för påverkad av andra.
Vi har ingen riktig koll på ny musik.
BIE: Pixies! Pixies! Pixies!
KRICKE: Bie har ju lite mer koll, han
diggar t.ex. Pixies, som ingen annan i
(forts sid 18)

EMISSIONEN: När jag läste texterna till
nya plattan fick jag intrycket att de är lite
mer allvarliga än tidigare - om relationer
som du sa. Har ni strävat efter det medve
tet?
LARRV (Som skrivit de flesta texterna):
Inte medvetet, det har blivit så. Men det är
viktigt att låtarna passar ihop. Man kan
inte tänka "Nu ska jag skriva några texter
om det ämnet", det bara blir så omedvetet.
EMISSIONEN: En låt på nya plattan he
ter "Lågkonjunktur". Hur påverkas musik
branschen av lågkonjunkturen?
KRICKE: Just nu går det bra för oss, så
vi påverkas inte så mycket. För oss är det
högkonjunktur! (Skratt).
[Gitarristen Bie Karlsson ansluter sig och
får därför svara på några frågor].
EMISSIONEN: Hur kom du med i Do
centerna? (Bie kom med 1986.-Red.
Anm.)
BIE KARLSSON: Jag lirade tidigare
med ett skapopgäng som hette "T-shirts" i
början av 80-talet, och vi turnerade ihop
med Docent Död. När sedan Zebo Hill
borg (Docent Döds första gitarrist, som
bl.a. skrev "Solglasögon"- Red. Anm.)
hoppade av fick jag ett erbjudande att er
sätta honom, men då hade mitt dåvarande
band precis fått skivkontrakt så då kändes
det inte rätt. När sedan Clas Rosenberg
försvann ur gruppen 1986 fick jag ett nytt
erbjudande och då blev jag medlem.
EMISSIONEN: Hur är det att vara på
turne och är det lönsamt att turnera?
BIE: Tumelivet kan vara ganska påfre-

"Do you see the lights... ?'t
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Chips och popcorn

Ind ustriel l Halvledarti l lverkn i ng
- hur tillverkas kretsar i industriell miljö?
Som väl känt är så går utvecklingen på halvledarsidan fram med ra
sande steg. Varje år lyckas man öka packningstätheten ytterligare
några steg och få ner effektförbrukningen ytterligare några procent.
På Electrum i Kista ligger KTH:s filial där man forskar på halvleda
re och tillverkningsmetoder. Där finns avancerade renrumslaborato
rier och det mesta annat som man kan tänka sig att behöver när man
skall bygga sin egen integrerade krets.
MEN EMISSIONEN var nyfiken på lite
större skala på tillverkningen och hur så
dan ser ut i industriella sammanhang, så
vi gick över gatan till Ericsson Compo
nents som ligger mitt emot och gjorde ett
litet studiebesök i deras tillverkningsan
Iäggning.
Erik Rjernulf möter upp för att visa an
läggningen. Han är smått stressad och
verkar ha mycket att göra - lågkonjunktu
ren verkar inte ha satt några djupa spår
här. Hela tillverkningen körs i treskift i
veckorna med uppehåll på helgerna. Skä
let till det är dock främst för att man skall
minska genomloppstiderna på kretsarna.
Ericssons
halvledartillverkning sker
främst för internbehov. I koncernens pro
duktsortiment finns ett antal produkter
(bl a effekttransistorer på basradiostatio
ner) som kräver specialkomponenter som
inte är lätt tillgängliga på marknaden. Det
är då en fördel för de större företagen om
de kan tillverka sina egna specialkompo
nenter. De blir då även lättare att få exakt
de värden på komponenter som man vill
ha för att få bästa möjliga verkningsgrad
på produkterna.

ungefär vart femte år, men det kan vara
väl så kännbart eftersom en komplett pro
cessutrustning kostar i runda slängar en
halv miljard, även om man köper den be
gagnad.
Eftersom halvledarindustrin är extremt
högteknologisk så skulle man kunna tänka
sig att den även i hög grad är automatise
rad. Så är dock inte fallet. På Ericsson
sker tillverkningen med mycket manuellt
arbete. Det arbetet består till stor del av
att flytta satser med halvledasskivor (wa
fers) mellan olika maskiner och att pro
grammera maskinerna så att de gör rätt.
Men även i vissa fall att manuellt styra
maskinerna. Till exempel finns en maskin
för exponering av maskmönster på en
halvledarskiva. Där måste mönstret ma
nuellt passas in på skivan för att den skall
hamna så exakt som möjligt över före
gående mönster. Som lite kuriosa kan
man nämna att temperaturen i det rummet

där halvledarskivorna exponeras måste
vara väldigt noga kontrollerad. Om den
skulle vara olika för olika exponeringar så
kan maskerna ha utvidgat sig olika och
därmed skulle inte mönstret passa från
gång till gång ...
I nya processer har man bytt ut den ma
nuella passningen av mönster mot helau
tomatisk s k stepperteknologi där en min
dre del av kiselskivan (en kvadratcentime
ter) exponeras åt gången.
All tillverkning sker i renrum - slutna lo
kaler som har extremt låg partikeltäthet i
luften. Det gör att man måste ha på sig
skyddsdräkter både för kläder och huvud.
Det vore inte så bra om man gick och
mjällade ner blivande mikroprocessorer.
Med linjebredder på någon mikrometer så
behövs det ganska små mjäll för att resul
tatet skall bli ödesdigert.
Man kan då undra om det inte går att göra
"renrum" i slutna maskiner så att man
slapp hålla på att byta kläder och tänka på
att inte ha med sig flottiga smörgåsar till
labbet. Erik Bjemulf förklarar att det teo
retiskt skulle vara möjligt och att utveck
ling av sådana maskiner pågår, men att
det är svårt. Kruxet ligger i att alla de me
kaniska komponenter för hanteringen av
skivorna i det slutna rummet har en ten
dens att sprida partiklar i luften. Den blir

Tendensen idag är även att införa mer och
mer specialbyggda kretsar i konstruktio
nerna för att komprimera storlekarna.
Viss del av tillverkningen görs dock åt
kunder utanför koncernen.Andelen varie
rar men brukar röra sig omkring 25-50
procent.
Tack vare denna inriktning på kundspeci
ficerade kretsar och andra specialkompo
nenter så behöver inte Ericsson hela tiden
klänga sig fast vid de aktuella spjutspet
steknologierna. För de företag som tillver
kar minnen så är det mycket viktigt att
ligga längst fram och det krävs då ofta att
man måste byta ut processutrustningen
var tredje år. För Ericsson räcker det med
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Inger Johansson visade runt i renrummet iförd erforderlig semi-rymddräkt.
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och annat som maskiner brukar sprida
omkring sig.
Tiden som det tar för en halvledarskiva att
gå igenom produktionen är otnk:ring en
månad, detta trots att det arbetas dygnet
runt i treskift. Det kan låta mycket men
tänker man på att tillverkningen innehål
ler över hundra processteg och att flera
(såsom härdning, inplantering) kan ta fle
ra timmar så är det inte så underligt län
gre.
Efter att en skiva är klar så mäter man
snabbt upp vilka kretsar som det är fel på,
markerar dessa och skickar det sedan till
sydostasien för den mest arbetsintensiva
delen av tillverkningen avsyningen. Varje
krets måste avsynas för hand eftersom det
kan hända att ledare t ex har ett jack i sig,
dvs de fungerar vid en elektrisk kontroll
men har defekter som på längre sikt skulle
kunna innebära att kretsen slutar att fung
era. Sådan avsyning är mycket arbetskrä
vande och därför skickar man det dit ar
betskraften är billig. I fjärran östern så
görs även bondningen (koppling mellan
chip och kapselns ben) och ingjutning i
kapsel. Båda dessa steg ske helautoma
tiskt. Ganska nytt inom kapselteknik är att
man börjar kunna använda plast som kap
selmaterial. Det har inte gått förut efter
som plast ofta fäller ut diverse salter som
verkar korrosivt på chipet. För många
applikationer så kanske det inte spelar så
stor roll men för telefonindustrin så har
man ett livslängdskrav på fyrtio år och då
vill det till att man inte tar några onödiga
risker.
När kretsarna så slutligen kommer hem
igen så görs en slutmätning. Under hela
processens gång har man samlat in kom
ponentdata som är till stor hjälp vid styr
ningen av processen. Ett omfattande arbe
te läggs på att förbättra och förfina till-

Många konstiga apparaterfanns det.
verkningen och nästan dagligen tillverkas
kretsar för rent forsknings- eller utveck
lingssyfte.
Styrningen av tillverkningen är semiauto
matisk. De enskilda maskinerna är ofta
hel- eller halvautomatiska men de måste
hela tiden matas med styrvärden för den
speciella sats som för ögonblicket bearbe
tas. Den inmatningen sker manuellt.
Förvånad vän av automation protesterar
vilt. Hur kan det vara så korkat att proces
schemat finns i en dator, maskinerna styrs
av varsin annan och överföringen mellan
respektive sker manuellt? Svaret ligger i
att tidsvinsten skulle vara ringa att göra
det på annat sätt. Tillverkningen är hur
som helst arbetsintensiv och några extra
knapptryckningar före varje arbetsmo
ment gör inte så mycket.

Eftersom tidsspannet mellan det att en
krets har börjat tillverkas tills det att den
är färdig för leverans är ganska stort så ut
nyttjar man statistiska metoder för proces
sövervakning och styrning. Om ett värde
på en komponent har påverkats åt ett håll
flera satser i rad så kan det vara dags att
börja skruva på en ratt.
Slutligen påpekar Erik Bjernulf att Erics
son Components även tar in exjobbare re
gelbundet. Normalt handlar uppgifterna
om att studera ett nytt tillverkningssteg el
ler någon ny komponent. Det finns alltid
behov av att förbättra och effektivisera
processtegen. För att få de rätta kontakter
na kan den hugade ringa Marie Zackris
son (tfn. 08 - 757 44 82) och bli hänvisad
vidare.

Michael

SCHNOworte

Sah war de tags vor de sista
snoordet författat av mich. Das
ist bade schont auch vemodigt...

I STUDIENÄMNDEN Handel de Ente
speciellt mycket Lust Nu men Delta Haar
i alle fall Hand. Miniraknare Rektorsam
betet Haar Nu beslutat ad följande regle
vor miniraknare. En examinator kann val
ja mellan följande steh: ·Ingo minirakna
re tillatna (t ex en-flervarre) ·Miniraknare
Uran texthantering tillatna. A
· lle minira
knare tillatna, Delta likstalls doch mäht
egna anteckningar auch darfor mäste man

ocksa tillata ad eleverna fahr ta mäht Sieg
egna anteckningar pa dessa Tenor.

UU-nett I Utbildningsutskottet Haar wie
diskuterar utseendet pa de forste 50 p i
matt- naht basblocket. Det komme att bli
ungefar Zaum de ar nu pa Elektron. Det
blir Liede mindere Mechanik, auch man
komme antagligen att las mathematisch
statistik tidigare in utbildningen. Wie
Schah Affen diskutera representationen i
de nya delfakultetsnamndema Zaum kom
men. Dar Haar studeranderepresentanter
na TWA platter. Litt litt mäht tanke pa att
bade teknologer auch Doktor Rande

Schah Sitte dar auch att namnden i wart
fall inkluderar bade Elektron & Datate
kniklinjen. Detta ar alltsa Indien klärt
annu... Tiill säst viel ja tackaAllah Zaum
deltagit i studienamndens arbeit i ar. Det
Haar varit en rosig & larorik tid mäht
manga diskussioner... Jag viel ocksa ons
ka Mats Nordqvist, min eftertradare, lyk
ka Tiill mäht alt ! ! !
GOTT JUL OG GOTT NIET AR !!!

Kramisarl MONIKA
*Ubersetzung an Zeite 25.
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Fl ight of the em itteur
På det område vi kallar KTH
finns många intressanta saker
att se. Bland det intressantare är
kanske den flygsimulator som
Flygtekniska Försöksanstalten
FFA driver.
Flygsimulatorer brukar delas in i tre
grupper, utvecklingssimulatorer, tränings
simulatorer och forskningssimulatorer.
Gränserna mellan de olika typerna är fly
tande men generellt kan man säga att en
utvecklingssimulator används för att ut
veckla nya flygplan, en träningssimulator
för att öva piloter och en forskningssimu
lator för att bedriva forskning. En forsk
ningssimulator används också för att ut
veckla nya flygplan men man riktar sig
mer in på att forska om nya områden.
Grundsyftet med alla flygsimulatorer är
dock ��mensamt. I en simulator är det re
lativt lätt att ändra några parametrar för
att testa någon ny funktion medan det på
riktigt kan vara både kostsamt, farligt,
tidsödande eller i vissa fall omöjligt med
dagens teknik. Det är dock inte helt gratis,
en normal flygsimulator kostar någon
stans mellan 50 och 100 miljoner kronor.
Den simulator som står på KTH är en
forskningssimulator.

JA37 ]aktviggen
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Simulatorn består av tre huvuddelar: en
cockpit, tre stycken 26" TV-skärmar och
ett antal datorer.
Cockpiten är inte en exakt kopia av någon
flygande dito utan ett hopplock av de in
strument och reglage föraren behöver för
just de test han ska genomföra.
TV-skärmarna är placerade ovanför cock
piten och är vinklade nedåt. Rakt framför
sig respektive snett höger och vänster har
piloten tre stora speglar via vilka han ser
skärmarna ("världen utanför"). Vitsen
med detta arrangemang är dels att få om
givningen att befinna sig långt bort och
dels för att bli av med skarvarna som blir
mellan TV-bilderna.
I centrum av datorsystemet finns huvud
datorn. Den har framför allt hand om
själva flygningen. Här är ett stort antal pa
rametrar om det simulerade flygplanet in
matade, till exempel de moment som upp
står på grund av luftmotståndet i alla möj
liga vinklar, med eller utan klaff,
landningsställ, påhängda robotar eller ro
derutslag. Alla beräkningar om flygpla
nets uppträdande beräknas 25 gånger per
sekund. Huvuddatorn tar även hand om
ett annat flygplan som flygs av simulato
roperatören som sitter vid ett kontroll
bord. Robotar simuleras också.
Omvärlden som presenteras på de tre

JAS39 Gripen
skärmarna skapas av en dator som är kon
struerad av Ericsson. Hit skickar huvud
datorn data om flygplanets läge i tre di
mensioner samt lutning enligt de Eulerska
vinklarna. Med hjälp av en inmatad "kar
ta" beräknar Ericsson-datorn därefter vad
piloten ser och ritar upp detta på skärmar
na.
Huvuddatorn skickar även ut information
till flygplanets egen presentationsdator.

------------------Ittssim �
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Den är av samma typ som den som sitter i
ett riktigt flygplan med den skillnaden att
i ett riktigt flygplan är all information om
hur flygdata ska presenteras hårdkodad,
medan man i simulatorn kan ändra allt
mjukvarumässigt för att kunna testa olika
alternativ.
Presentationsdatorn har hand om data
skärmarna i cockpit, MI:n, TI:n, Fl:n och
SI:n. för mer information om dessa se ar
tikeln om Ericsson Radar Electronics i
förra numret av Emissionen. Flygsimula
torn är även utrustad med ljud som en
Macintosh och en Amiga har hand om.
FFA forskar med hjälp av denna simulator
främst kring tre områden.
1. Presentation. Med hjälp av stridsflygare
från Flygvapnet och SAAB samt en psy
kolog provar man olika sätt att presentera
information för piloten så att han snabbt
och korrekt vet allt han behöver veta.
Exempelvis kan man studera hur höjdmä
taren ska vara utformad så att piloten inte
kan missta sig om att han flyger för lågt.
Även informationspresentation i form av
ljud studeras. Till exempel pip som piper
fortare ju snabbare man närmar sig mar
ken, eller en samplad kvinnoröst som
upplyser föraren om att fientligt flyg när
mar sig från vänster eller att det börjar bli
ont om bränsle.
2: Flygteknik. I simulatorn kan man stu
dera nya sätt att hantera flygplanet på ett
billigare och framför allt ofarligare sätt än
med ett riktigt flygplan. Exempel är Gri
pens unika sätt att peka med nosen (och
därmed automatkanonen) i en annan rikt
ning än flygriktningen.
3: Människa-maskin problem. Här stude
ras till exempel hur känslig styrspaken ska
vara så att piloten får bra kontroll över
flygplanet.

Up, up and away
Ett studiebesök hos en flygsimulator vore
inte komplett utan en provtur. Sagt och
gjort. Efter att ha krånglat ner mig i den
trånga förarplatsen och satt på mig hörlu
rarna stänger simulatoroperatören Folke
huven och jag börjar studera min omgiv
ning och de olika instrumenten. Jag kon
staterar ganska snart att jag befinner mig
över sjön Vättern på 400 meters höjd med
noll fart. "Nu startar jag flygningen" hör
jag Folke i lurarna och planet flyger plöts
ligt framåt. Flygplanet som simuleras är
en Jaktviggen med JAS-gasreglage,
och
Attackviggen-styrspak
JAS
siktlinjesindikator. Siktlinjesindikatorn är
en holografisk lins som är placerad ovan
för instrumentbrädan, mitt i synfältet. På
denna projiceras i mitten en linje som all
tid är parallell med horisonten. Längst
upp finns ett antal streck som represente-

Bandit at one o' clock
rar kursen jag flyger. På höger sida finns
en stapel som anger höjden och till vän
ster anges farten. I mitten finns en symbol
som föreställer ett litet flygplan bakifrån.
Den visar vart man är på väg, oberoende
åt vilket håll nosen pekar. På SI:n visas
också bland annat g-belastningen. Det är
avgjort bättre att använda SI:n än att be
höva titta ner på instrumentbrädan och
därmed också behöva fokusera om ögo
nen och anpassa dem till ljuset som råder
där. Efter att ha svängt höger och vänster
lite försiktigt beslutar jag mig för att kolla
hur realistisk simulatorn är. Jag lägger
mig i en konstant brant högersväng samti
digt som jag tänder EBK zon 3 det vill
säga fullgas med efterbrännkammare. Och
mycket riktigt, i samband med att farten
ökar blir det jobbigare och jobbigare att
hålla i styrspaken trots roderservon, jag
menar servoparametrar i datorn. För att ge
fullt sidroder-utslag i Mach 0,9 måste
man trycka på ena pedalen med ett tryck
på SSON. Glatt
överraskad börjar
jag flyga lite avan
cerat. Helt utan il
lamående testar jag
det mesta jag kan
komma på som till
exempel
loopar,
rollar,
vanliga
moment-rollar, Immelmanns,
och
John
Derrysvängar, varefter
jag testar att flyga
på lågan och i sam
band med kyrkobe
sök testa automat
kanonen. Efter pas
sage av kyrkan i
tupp-höjd tycker
Folke att jag borde
kolla höjdmätaren
som självklart i
mitt tycke visar för
JA37 ]aktviggen

lite. Krampaktigt drar jag spaken bakåt,
tänder EBK och belastar planet med allde
les för många g, men planet håller och när
jag pustar ut har jag redan nått en och en
halv kilometers höjd. Ingen flygning är
komplett utan en landning och som land
ningsplats väljer jag F6 i Karlsborg. Det
är relativt lätt att styra in i banans förläng
ning men desto svårare att få upp nosen
på flygplanet 7-8 grader samtidigt som
höjd och fart behålls. Dessutom måste
man luta sig framåt för att se banan när
man har en så pass hög lutning. Efter nå
gra försök med pådrag emellan landar jag
till slut, även om planet nog skulle behöva
lite service. Nu har min tid i simulatorn
tagit slut och jag krånglar mig ut, det
finns bara ett sätt att lämna ett flygplan
enklare. Tänk om 45 minuter föreläsning
gick lika fort.

Text och foton av riktiga flygplan:
Christian Jansson
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Håkan Sterky död
Konglig Sectreteraren, Håkan
Sterky har avlidit i en ålder av
92 år.
HÅKAN STERKY började vid Elektro
sektionen 1919 efter studentexamen och
värnplikt. Examen avlade han 1923 och
började därefter sälja rundradioapparater
påASEA:s stockholmsavdelning.
1925 beviljades Håkan eu stipendium från
Sverige-Amerika stiftelsen för ett års
studier i USA. 1933 var det dags för dok
torsexamen varefter han fortsatte sin verk
samhet på KTH. 1937-42 var Håkan pro
fessor i telegrafi och telefoni samt rektor
för KTH. Åren 1942-65 var han gener
aldirektör för televerket.
Håkan Sterky var en väldigt engagerad
man och var bland annat skattmästare vid
studentkåren som då huserade vid Drott
ninggatan. Håkan har under sin långa ak
tiva bana bland annat blivit invald i In
genjörsvetenskapsakademien, Kungliga
Vetenskapsakademien och erhållit ett fler
tal mycket fina utmärkelser.
Kontakten med oss studenter släppte
Håkan aldrig. Efter examen behöll han
kontakten med Elektrosektionen och 1941
blev han utsedd till Sect-ion. Som ledare
av dessa dubbades han på nollegasquen
1976 till Sectreterare. Håkan var en tro
gen gäst på alla våra större kalas och var
med oss på nollegasquen så sent som
förra året.
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Konglig Sectreteraren. Håkan Sterky dubbar här Sect-ionet GP.
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Val resu ltat

Ännu en rafflande valomgång
har gått till ända. Spänningen
var olidlig, hur många skall
rösta i år? Är kandidaterna se
riösa? Kommer " Jag har röstat i
kårvalet" -knapparna vara slut?

-"Det rör ju ändå inte mejl
Svar n: Du som inte röstade har säkert en
egen anledning att stoppa in
här...
För den nyfikne, knapparna tog inte slut.

Fråga: Varför är det ett så lågt valdeltagande i kårvalet?
Svar 1: Sex möjliga platser, sex kandi
dater.
Svar 2: Kandidaterna profilerar sig inte
för att man · skall kunna skilja
dem åt.
Svar 3: Tiderna för röstning i 12:an är
för dåliga.
Svar 4: Ture Teknolog bryr sig inte om
sin utbildning.
Svar 5: Ture Teknolog tror inte att man
kan påverka systemet.
Svar 6: Ture Teknolog visste inte ens om
att det var kårval.
Svar 7: Ture Teknolog är aldrig i skolan
under läsperioderna, och varför
slösa 2:80 på en poströst?

Av de 358 personerna som överhuvudta
get röstade var 5 ogiltiga. Som ogiltig räk
nas de som har fler än 4 ikryssade rutor.
Varje person hade ju möjlighet att rösta
på fyra personer vilket dock inte utnyttja
des i många fall. 573 blanka kryssrutor
hade lämnats in, d v s i snitt röstade Ture
Teknolog
på
2,4
KF-kandidater.
(KF=KårFullmäktige) Kandidaterna pre
senteras nedan i ordning av antalet erhåll
na röster.

Resultatet

Ordinarie KF-ledamöter:
Jens Rundqvist E-90
Michael Wesselgren E-89
Truls Pärsson E-90
Georg Kullgren E-91

____ ;,:s

Suppleanter:
Bengt Persson E-89
Anders Helgesson E-89
För den som nu inte vet vilka dessa är,
och vill se hur de ser ut, rekommenderar
jag att leta fram Emissionen Nr 7-92 och
titta på sid 18. Där finns alla utom Mi
chael W esselgren med.

Förändringar på Kåren ?
Man får väl nu se om de som tidigare
konkurrerade i valet kan komma att sa
marbeta på ett effektivt sätt för att genomdriva bra förslag. Man får väl ta de "bä
sta" av de uppslag de gick till val med.
Hur skall de då få veta vad vi som E
teknologer egentligen vill och tycker? Ett
alternativ är att snacka direkt med dem,
men man kan även skriva insändare i
Emissionen. Med en skrivelse når du för
modligen de flesta E-teknologer, och man
måste ju våga stå för vad man tycker. Stå
på dig, annars gör någon annan det.

Ronny

Nyexami nerade efter 92-1 1 -1 2
Norgren Martin
Olsson Johan
Stensson Robert
Sletmo Per
Mörtstrand Jan
Renström Örjan
Ginell Thomas
Sandin Tomas
Danielsson Christer
Bergqvist Björn
Ståhlfjäll Peter
Wendt Åsa
Ekholm Barbro
Runborg Olof
Martinsson Lars
Enblom Thomas
Åhmark Per
Helgöstam Mats
Waern Fredrik
Leijon Jörgen
Jändel Elisabeth

E89
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E87

FYS
DAT
IND
TELE
TELE
ELK
IND
TELE
FYS
DAT
TELE
TELE
FYS
TELE
DAT
TELE
DAT
IND
TELE

Eriksson Magnus
Skoglund Anders
Wiedenkeller Richard
Johansson Thomas
Karlström Annika
Wahlberg Conny
Valsjö Robert
Barenstedt Johan
Gobl Thomas
Eidelsson Benny
Qvarnström Magnus
Karlsson Bengt
Holmquist Håkan
Näslund Carl A J
W åhlen Johan
Sandström Henrik
Betzen Olle
Täng Fredrik
Teder Paul
Nordberg Bjarne
Saleknejad Mojtaba

E87
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E86
E86
E86
E86
E86
E85
E85
E85
E85
E82
E81

DAT
DAT
IND
DAT
IND
TELE
TELE
DAT
TELE
TELE
DAT
FYS
DAT
DAT
DAT
FYS
TELE
DAT
ENE

Grattis!
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Testing, testing

Emissionen testar

G lögg och �

Nu har Emissionens redaktion
verkligen offrat sig för allmänhe
tens bästa och testat två av jul
ens godbitar.
Visst är pepparkakor gott, snäll blir man
dessutom. Vi testade sju sorter, som blev
betygsatta i den stora testrundan, och fem
glöggvarianter.
Alla emitteurer som genomförde testen
gjorde det blint, eller i alla fall utan att
veta vad de testade. Betyg och omdöme
lämnades på lappar som sedan samman
ställdes och behandlades innan publika
tion.

Glögg
Bara systemets glögger testades och ett
hembygge grundat på ett recept ur Allt
om mat. Två stycken var lättglögger och
tre var lite mer etanolhaltiga.

Lättglögg
Detta var den första glöggen som testades,
och omdömena handlade mest om att det
var lite saftig smak. Ett urval kommen
tarer: mjäkig, god, mesig, saft, barn
glögg?, mild, för söt, klibb.
Betyg 2.

Hembygge
Denna glögg gjordes av kryddor som fick
dra i 1 dl vodka över natten. Sen tillsattes

Namn

1 dl portvin och socker och hela bland
ningen silades och hälldes ner i 1 flaska
Vina Tinto Espagnol. Omdömen: staaark,
host, bismak, en sjuttis och hushållsfärg,
har nog en viss berusande verkan, rivig, är
den spetsad?, jag kunde dra in tungan igen
efter 30 sekunder, är det Vino Tinto
Espagnol?, usel, värmande.
Betyg 2.

Trensums glögg
Minsta flaskan av alla och 2,25 % alko
hol. Saftiga kommentarer: Usch, rena saf
ten, kul smak, te?, mysko, mycket run
dade former, som BOBs blandsaft, kanel
saft, smakar som tandvårdens rosa
putsmedel, kan man göra glögg på Earl
Grey?, ser ut som Coca Cola, Uääh! .
Betyg 1.

Starkvinsglögg

för svag, kryddig med fin eftersmak, vär
mer gott i benen, god, skall man supa sig
full på glögg (oh! hemska tanke) känns
det här som ett realistiskt alternativ, gott,
jämn och trevlig smak, rätt alkoholstyrka.
Betyg 4.

Alltså
Testen utföll alltså ganska enhälligt för
Systemets Vinglögg och Starkvinsglögg.
Inte så oväntat.

Peppar
Det är som bekant väldigt lite peppar i
pepparkakor men det är gott ändå. Vi test
ade sju av de väldigt många sorter som
marknaden kan erbjuda. Priset varierade
inte så mycket men det gjorde å andra si
dan storleken och smaken (men storleken
har ju ingen betydelse...).

Sveas pepparkakor

Utan tvekan var detta den mest populära
glöggen med en bra smak och välbekant
doft. Omdömen: fjong, god, lagom kryd
dig, stark och god, god balans, bäst, god,
fyllig smak, mitt val, fin boquet, sympa
tisk smak
Betyg 4+.

Först ut var Sveas. Få trasiga pepparkakor
och formen var blommor. Omdömen:
tråkig, ovanlig, lagom hård, tjocka, inte så
välgräddade, smörig, ljus, goast, seg i mit
ten, trist.
Betyg 3.

Vinglögg

Nyåkers pepparkakor

Också trevlig och omtyckt. Billig förhål
landevis. Snälla yttranden: härlig färg,
god, som mammas, hyfsad, ger bäver
tunga, fyllig smak, sträv pepparkaka, lite

Klart billigast. Kanske inte så konstigt då
de inhandlades på REMA 1000. Yttran
den: krasig & bra, nja, kryddig, helt van
lig, smaklösa med ruter, så här ska en

Pris

Volym

Lättglögg
Trensums glögg
Vinglögg
Starkvinsglögg

15:1 2:29:53:-

Hembygge

???

750 ml
630 ml
750 ml
750 ml
+750 ml

Styrka
2,2%
2,25%
10%
1 6%
???

Alkohol/kr Betyg
1 , 10 ml/kr
1 , 1 8 ml/kr
2,59 ml/kr
2,26 ml/kr
>3 (tror vi)

2
1 �
�+ (F , �å>
2

Emissionen rekommenderar: Starkv
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�epparkakor
kaka smaka, torra, bruna som efter en
vecka på Rhodos, bra smak, uddlösa, hav
resmak, smakar pepparkaka.
Betyg 4-.

ristaller i megaformat.
Betyg 2+.

Små julhjärtan

Kung Oscar

Skogaholms bröd är bageriet som bakar
dessa pepparkakor som är ganska små
hjärtan. Kommentarer: hård, tråkig, trev
lig form, smakar mjöl, nästan som Kon-

Göteborgs är bageriet som producerar
denna runda pepparkaka. Den var populär
hos några men hämtade in en del låga be
tyg också. Därav det medelmåttiga be
tyget 1t. Omdömen: bra färg, va! är det
salt i pepparkakorna, gooood, smular för
lätt, smaklösa, god men för hård, dammig,
inte helt fel, smakrik, klar Elektro-klass,
pepparkakornas kung känns igen bland
alla andra pepparkakssubstitut, Mmm
mmm, så här ska en pepparkaka smaka.
Betyg 3,14

�

Pååls pepparkakor
Ytterligare en i raden av intressanta objekt
att smaka. Den här sorten hade dessutom
tre olika former i samma paket. Om
dömen: slätstruken, dåligt kryddade, men
lös, helt ok, klemig men skänker dock en
viss julfrid, något bleka, massproducerad
smak, trevlig krispighet, alldeles för söt.
Betyg 3.

Annas pepparkakor
sums, menlös, helt smaklös, det är den här
sorten som man sätter i sig en låda av på
en timme, en aning bränd, knaprig, jag tar
nog en till, hjärtformade bruna sockerk-

,

\

för festliga tillfällen, lagom, fin form, för
tunn, mycket bra balans, ätbar om annat ej
finns att tillgå.
Betyg 2+/3-

Namn

Pris

Pricks
Annas
Små julhjärtan
Kung Oscar
Pååls
Sveas
Nyåkers

17:90
14:90
17:90
15:16:90
14:90
10:95

En mycket välutbredd pepparkaka som
kan köpas praktiskt taget överallt som
man köper pepparkakor. Omdömen:
bränd i kanten, tunna, läckra, smälter i
munnen, goa, farmoraktiga, smaklösa,
smakar billigt, bra vardagspepparkaka- ej

Vikt
3 10 g
300 g
325 g
300 g
300 g
300 g
375 g

Kaka/krona
17,32 g/kr
20,13 g/kr
18,16 g/kr
20,00 g/kr
17,75 g/kr
20,1 3 g/kr
34,25 g/kr

Pricks Prästgårds pepparkakor
Sist ut i Emissionens stora:nästintill hel
täckande test var ICAs eget bageri Pricks.
Som vanligt var rösterna många och olika:
knastrig, god pepparsmak, idealpeppar
kaka, bäst, lite hård, sämst, bra på alla
sätt, smakar kola-kakor, nja, en tvåa om
man är snäll, beige, kleggig, dålig brun
het, intetsägande, okryddad.
Betyg 2.

Redaktionen I Mie & Örjan

Betyg
2 �
2+/32+
3
3

insglögg och Nyåkers pepparkakor
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Viktigt
bandet gillar! Bie har faktiskt blivit för
bjuden att spela sina band i tumebussen!
EMISSIONEN: En låt som har fått rätt
stor kultstatus är "Solglasögon". Vad
tycker ni om den låten idag och skulle ni
kunna skriva en liknande låt idag?
LARRY: Textmässigt skulle den nog pas
sa in, men musikaliskt skulle vi kanske
inte göra den på det viset idag.
KRICKE: Den skulle nog bli lite lång
sammare. Vi är ju i alla fall äldre än vi var
då. Om något ungt och entusiastiskt band
från t.ex. Bromma kom fram idag och
gjorde den skulle det kanske fungera.
Men den låten var rätt typisk för Zebo på
den tiden. Han gick alltid omkring i sol
glasögon, prövade olika sorter och så, och
hade väl lite den inställningen till tjejer...
(Skratt)
EMISSIONEN: Till sist vill vi önska
lycka till med spelningen ikväll! ... eller
det kanske man inte får säga - till skådi
sar, till exempel.får man ju inte säga vad
som helst... ?
BIE: Nä, det är ingen fara, det är andra
saker som man inte får säga till musiker,
men det kanske vi inte ska avslöja...
EMISSIONEN: Och tack så mycket för
intervjun!
BIE: Det får man inte säga!!! (Skratt)

Intervjuare: Stefan & Mattias
Foto: Mattias

Student dödad av
rattfull
Torsdagen den 19:e november klockan
tjugo minuter över ett på natten är min
vän Christine på väg till bussen efter att
ha varit på pub på universitetet. Samti
digt som hon korsar Roslagsvägen
kommer en bil körandes söderut i 150200 km/h. Christine träffas och slungas
iväg 65 meter och omkommer omedel
bart. Bilen smiter in på Frescativägen
och hittas tio minuter efteråt. Polisen
fastställer av bilskadoma att döma att
föraren ej haft bilbälte och har ådragit
sig skall- och splitterskador. Det ligger
en tom spritflaska i bilen. Det visar sig
att ägaren till bilen tidigare under hösten
dömts för grovt rattfylleri, olovlig kör
ning samt brott mot fordonskungörel
sen. Det är dock ej bevisat om det är
denne man som framförde bilen.

Vad kan man göra?
I mitt tycke är staten medskyldig till tra
gedier av den här typen! Det grundar jag
på de straffsatser som tillämpas samt på

den slappa attityd domstolar visar mot
denna typ av brott. Jag anser att det är vik
tigt att personer som har hamnat fel ges
nya chanser men inte på bekostnad av den
skötsamma delen av allmänheten. Det är
också viktigt att samhället betonar ett
brotts allvarlighet genom att balansera
straffet i förhållande till brottet.
Åtgärder som jag anser borde tas är att
göra medåkare till den som kör onykter
medskyldig, samt att beslagtaga bilar från
de som ertappas körandes med alkohol i
blodet. Fakta är att tjuvfiskare blir av med
båten om de åker fast! . Jag anser heller
inte att den som inte har körkort bör få äga
en registrerad bil, jämför till exempel va
penlagstiftningen.
För de av er som känner starkt för en än
drad attityd från rättsväsendet vad det gäl
ler rattfylleri kommer det att arrangeras en
demonstration av studenter från universi
tetet, där Christine studerade, senare i
höst.

Christian Jansson

Främlingsskap eller gemensamma intressen
som sammanför?
I dessa dagar är det viktigt att vara obser
vant över vad som sker ute i samhället. Det
ta gäller i synnerhet främlingsskap och an
dra yttringar som kan vara ett resultat av
den rådande lågkonjukturen och den ökande
arbetslösheten. Därför är det viktigt att vi
här på KTH och Elektro tillsammans hjälps
åt så att dessa åsikter inte får någon gro
grund och att vi säger ifrån och reagerar när
sådant visar sig.
Vi skall verka för att våra gemensamma in
tressen sammanför oss och att våra olikhe
ter berikar varandra och utbildning här på
KTH. Alla skall känna sig välkomna här på
Elektro oavsett bakgrund, ung som gammal,
man som kvinna, oavsett ursprung.

I samma bdt...
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Håkan Gelinder
STVL-E

Trevlig helg
önskar
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Reslust

Verksam hetsberättelse för LRKA-92
Här följer en kort redovisning om ett antal E-Osquar och E-Osqulda hågvadduheterochviärväldigtledsnaöver
detförlåt*."
vilka beslutade sig för att bevista Elektrosektionen på LTH.
Tursamt nog hade E-sektionen fått för sig att fira 30-årsjubileum Arla (mera smygreklam) fraktades en
just i år. Det visade sig bli en händelserik tripp, och vi gör här ett skock vildmarkssugna studenter av en
dårtransport ut på den skånska betslätten.
försök att återge resan så tydligt som det möjligen kan göras.
Alla kossor stod även idag. 47 liter hem

Elva elektriker skulle ta tåget till Lund.
Nypon* försov sig; så var de bara åtta.

Tåget avgick klockan 06.05 på morgonen.
Förvånansvärt nog lyckades Stene* masa
sig upp i tid, men han hade en stand-in på
den punkten denna morgon. Frågan var
hur man skulle fördriva restiden. Som tur
var hade tåget ett lekrum. Osquar* och
Stene* begav sig dit och fick snabbt nya
kamrater att prata med.
Åtta elektriker skulle visa sitt CSN-kort;
Nypon* hade tre.
Ljummen punsch, varmt kaffe och kall
korv, (vilken vi erhållit av Lars Jönsson*
himself (smygreklam)) samt ihärdigt
utövande av sällskapsleken "alla kossor
står" gjorde resan kort och uthärdlig.
Väl nere i Lund blev vi hälsade välkomna
av en gigantisk välkomstkommitte' be
stående av en skylt, en pompa, en ståt och
en Mattias*.
Den årligen i Sydsvenskan omnämnda
gigantiska Lundastafetten gick av stapeln
denna dag. Emedan välkomstkommitte'n
hade tröttnat redan efter ett par timmars
väntande på de försovna nyponplockarna
fick tävlingssugna
morgonmänniskor
utgöra en dylik istället. När vi slutligen
kom till start hade målgången gått för
länge sen ...

Alla kossor stod.

Åtta elektriker skulle inkvarteras.
En flicka och en pojke senare, så blev
de(t? Reds anm.) bara sex.
För att klara fortsatta aktiviteter nödgades
vi proviantera hos hamburgerkungen samt
hos Gabriel Romanus* diversehandel.

Kalaset inleddes med rundvandring i de
väl upplysta katakomberna, där vi fick
prova på ölhäv och kondomsugning.
(Det sägs att det var JellyShots.)
När e-Osquar* hade passerat, gav de väl
nedsläckta katakomberna en skön känsla
av välbehag hos envar.
Alla kossor stod fortfarande.
Efter TacoMix, Tequila-nubbe och en
synnerligen annorlunda gasquedisseplin
(?) förlöpte kvällen i fyllans och villans
tecken. Jakob* hade under kvällen en in
trängande diskussion rörande LTH:s
(Ul)rika sexmästeritraditioner, men · vi
kom i alla fall hem förnöjda och fulltaliga.

Dagen efter...
Ahhh! Morgonstund har gammal Tuborg
Guld i mund, sägs det.
Mange* åkte hem; Så var vi bara tio.
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Den välkände krögaren Rolle* hade under
dagen inkvarterat tre små elektriker i sitt
korridorsrum. (e-Osquar och e-Osqulda
hade nöjet att få träffa honom på Elektros
s.k. 75-årsjubileum i våras.)
I Rolles* korridor inmundigades dryckes
varorna i samband med Caps-spelande.
Kontakter med korridorens kvinnfolk
knöts och svenska fotbollsframgångar
kunde beskådas på TV. 3-1 mot Israel.
Bra gjort, pojkar !
Stolta över hur bra vi är i fotboll begav vi
oss mot fest i Edekvata, Lunda
elektrikemas sektionslokal.

Nu skall vi sova. Gonatt !

Som tur var hade vätskekontrollen fort
farande öppet.

gjort vin till 43 deltagare gav goda för
utsättningar för toppresultat i dagens
stundande tävlingsgrenar : Strutboll,
K2. l -bestigning, teknologskjut, stockstöt
ning, varpa, dragkamp, ölhäv, krokodil
slalom på slak lina samt "koka/kaffe".

Efter tvagning och en Edekvat frukost
närmade sig det roligaste evenemanget på
resan :
"Vildmarksliv med Norrland* och entill
somvityvärriskrivandetsstundintekommeri

Osquar* (230 cm ) når nya höjder.
Tack vare vårt ankare, dragkampsstjärnan
Osquar Aalborg* som inte mäter mindre
än 23(!) decimeter i strumplästen (tub
sockor), lyckades vi i numerärt underläge
dra till oss både seger och motståndarnas
ankare. När vi skulle slänga ankaret i
sjön, avbröts vi av domaren redan efter 25
meter. Vår seger var lika uppenbar som
ankarets jacka var lerig efter att vi hade
använt honom för att dragga efter en
Swiss Army Knife. Med hjälp av denna
kniv kunde vi sluiligen skära loss honom
från repet.Alla skrattande kossor stocl.
Trallandes på visan "vi går här på slätten
och vi hackar våra betor" kom vi fram till
krokodildammen. En föll i. Hej hopp.

Iltssm�
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Ro/le* visar sig på slaka linan.
På väg hem i bussen konstaterades det att
Petra* hade otroligt vackra ögon. Efter att
ha studerat stockholmslaget BeetHackers
höga poängsumma "råkade" Nypon* "för
lägga" deras tävlingsformulär.
Lunch och prisutdelning hölls på Kristian
stads Nation. Till alla stockholmares
glädje visade det sig att Nypons* lag hade
"segrat". Vilka priser! Varsin flaska
skumpa, samt en fin medalj att nåla fast
på bröstkorgen. Laget BeetHackers kom
tyvärr på sistaplats eftersom de inte hade
skrapat ihop en enda poäng. Hessu*, som
tydligen försett sig väl av det goda och
mustiga hemgjorda vinet, fick efter en
kvart nymjölkad dryck som alkoholfritt
alternativ, till alla kossors glädje.

Efter!

Vi började känna
oss lite smått
möra allihopa,
men vi provade i
alla fall bastun
som erbjöds till
efterrätt Den vi
sade sig vara i
"hetaste" laget
för Petra* och
Marie*, som trots
övertal
vilda
ningsförsök av
helnakna pojkar
beslutade sig för
att hoppa över
densamma.
Kvällen fortgick
guldgul
med
smaskig megaun
derbar
varm
punsch, samt lika
ärtsoppa
ljuv
med äkta senap
Den
skånska.
Stene* sov hårt i
vanlig vana.
Jakob* hamnade
denna kväll i en
djup och existen
siell diskussion
om grannsämjan
mellan sektioner
na på LTH.
Övriga vallade
kulorna ovanpå
biljardbordet.

Före....

Stene* visar prov på sin trångsynthet.

21

Reslust
Balen
Fyra kalaspinglor skulle åka tåg till bal.
En hade lårvärk, så var det bara tre.
Balarrangemanget var såpass bra att till
och med PR blev avundsjuka i dess för
träfflighet. Det anrika Akademiska
Föreningen-huset är obeskrivbart. Det
sägs att man någon gång i historien har
försökt mäta upp dess totala golvyta, men
ingen kan säga något närmare än att det är
"ungefär" 0.01 Megakvadratmeter.
Balen närvarades av alla celebriteter :
Ordförande, Jubileumsgeneral, Rektor,
Studierektor/Inspektor, Busse*, Rolle*,
Oddputt Klementin* samt Johannas*
föräldrar och beundrare.
(Har du ringt NilsOloj*, Johanna* ?)
Som vanligt lyckades Åsa* planka in utan
biljett. Sittningen varade länge och väl,
med tackåtackåtack-tal (smygreklam),
lampfärgstrolleri samt underhållning av
de suveräna Jesperspexarna.
På en dansarea av ca fyra Piperska Muren
svängde vi våra lurviga resp. silkepilade
till underskön musik av ett högklassigt
storband. När de hade spelat sig blå i
ansiktet ville alla bara ha mer.
Nu tog sexan över; Pyttipanna, rödbetor
samt Lundarnas motsvarighet till Just E
som spelade ända fram till morronkrökat.
När vi inte orkade mer betalade
Christian* taxin, gammal vana trogen.

Ökenråtta i LTH:s månlaboratorium. Notera den totala avsaknaden av ekorrhjul.

Nynnande på sången med följande refräng
Jubileum, E-sektionen trettio år,
Jubileum, vi skall ha en/est som slår,
Jubileum, in i framtiden vi går,
Jubileum, Jubileum.
lade vi oss i två jättestora högar hemma
hos Karin* och denAndraÅsa* och slöt
våra rödsprängda blå.
Nu är det snart jul, hoppas den blir kul,
och att alla människor här i världen äter
upp grisar istället för stående kossor.
Kan man få hälsa ? Jodå!

Stort tack och tusen kramar till:
BEGIN------Cut Here---Thanx.txt 1/1---
Karin*iradhusetmedkattenTrixie* ,K-89
Rolle* ! ! ! ! ! ! (SayNoMore)
Åsa*- Petras*polarelixom
Mattis*TheBoss (Håller du löftet ?)
Johan*Patton, hoppas du har kryat på dig.
END---------Cut Here---Thanx.txt 1/1---Kram på Lund, vi ses !

LRKA-92

*) Fingerat namn. Eventuella likheter
med levande personer är ren tillfällighet.
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Sjön SJÖN, ön ÖN.fontänen FONTÄNEN samt lyktstolpen LYKTSTOLPEN.

Det har konstaterats att :
•

Petra* har ooootroligt snygga ögon...

•

Vi går här på slätten å vi hackar våra betor. [bejdor]

•

Osquar* vågar aldrig!

•

Alla kossor står.

•

DKS* har spridigt sitt svarta ljus i Lunds katakomber.

•

Man kan vara ball utan att bära en grön väst.

NOilningen i V-ås

Osq uar och Osq uldas
betraktelse av nOllan
Vad är viktigast i nOllans liv?
Gasquen så klart! Schlemlösan
de, undervisande och underbar!
UNDER NOLLANS RELATIVT korta
liv botaniserade denna i Osquar och Os
quldas livserfarenheter i Gasquevana och
Gasquedisciplin. För att kunna göra detta
anordnades Gasquer. Vecka 37 anordna
des den femte och roligaste. Nämligen...

Sångargasquen
Sångargasquen anordnades i en stuga på
en mycket hög kulle utanför Västerås.
NOllan cyklade ut dit men alla cyklade
inte hem. En mångfald av nOllan dök upp
på de konstigaste av platser, från brännäs
selsnår till baksäte av bilar. Under själva
framförandet av nOllegruppemas sånger
hade vissa grupper svårigheter att hålla
ihop gruppen. En grupp hade endast en
framförande då övriga var frånvarande i
största allmänhet eller blev hemkörda.· Vinprofvargasquen var en mycket livlig
tillställning, som hölls i Cafeterian på
Högskolan. En pizza i en avsides belägen
trappa föranledde givetvis misstanken om
att någon utomstående vomerat där, då
nollan inte kunde påminna sig gjort detta.
Detta var dock endast inled
ningen av kvällen. Senare på
kvällen gjorde den cirka
IOOm långa promenaden till
Kårhuset sig påmind. En viss
nOllan Kökeritz hade en be
nägenhet att lämna ifrån sig
maginnehållet på olämpliga
platser. (Han gjorde sig där
med inte populär hos garde
robspersonalen) Andra var
lite mera diskreta och vome
rade i kalsongerna. Om själva
vinerna kan sägas att en viss
Nollegrupps vin hade mycket
stora likheter med Liebfrau
milch, vilket dementerades å
det bestämdaste av nollegrup
pen.

Kårståget

nOllegasquen, där nollan (nå, de flesta av
dem) avlivades. Tidigare på eftermidda
gen hade alla nollegrupper, utom spex
gruppen, redovisat sina uppdrag. Där
ibland fanns en ringklocka till 11:an, en
ny flagga samt utsmyckning av skolklock
an. På kvällen förevisades spexet. Det var
mycket underhål_lande. Konferencien av
vek under mystiska omständigheter kl
21.30 endast iförd rock efter att ha under
visat stumma pedagoger i konsten att bäf
va. Denna konferencier återfanns 3 dag
ar(!) senare. (Då iförd mera kläder.) Detta
ledde till att konferencien , vid namn Fre
drik Oskarsson, missade nOllegasquen,
och därmed fortfarande är nolla. Hans stol
stod tom, vilket även syns i fotokatalogen
över nOllan-92.

Osquar och Osqulda kan konstatera att
nOllans liv var kort men intensivt. Efter
som Osquar och Osqulda själva aldrig va
rit "den schlemma nOllan" kan de själva
inte föreställa sig den lättnad nOllan måste
känt då nOllan avlivades.

NOilans liv är dyrt

Gurka 93

Nedanstående inhandlades med anledning
av NOllegasquen av nOllan Oskarsson:
-Fylla kvällen före :
300sek
-Hyra av smoking :
540sek
270sek
-NolleGasquebiljett :
-Cigarr:
30sek
150sek
-Fickplunta i tenn :
Summa
ca 1.490sek
Behållning: årets största baksmälla.

Under det sedvanliga Kårståget, där olika
linjer tävlar med varandra i olika grenar
mellan Eskilstuna-Västerås, kom natur
ligtvis nOllan först i samtliga grenar. Det
viktigaste var ju inte att vinna utan att
komma först. NOllan hade bla. upptäckt
att motorbåt gick betydligt snabbare än
kanot. NOilan blev dock diskvalificerad i
samtliga tävlingmoment, även de som
nollan ej överlistade tävlingsledningen i.

Då nOllan inte längre finns bland oss
önskar Osquar och Osqulda i Västerås
hälsa övriga Osquar och Osquldor väl
komna till Gurka Gasque 1993.

Mer gasque
Redovisnings Gasquen var
den Gasquen som gick av sta
peln kvällen omedelbart före
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Världens minsta Presquttreportage

Pripps och Harald önskar alla
som går på Elektro en
God Jul och ett
Gott Nytt År.
En annons i Emissionen kan göra
underverk. Emissionen
når fler än du
tror.

'iv=Yta(tc:ct)/Yta(bild); Vid Pr• O<'>..<J (Dtf på bildrtportag<!)

Skldreseiförsälj nlngavLusseprebil�lldelnlng
jettersPresqutt gick av stapeln I fre- Att det var mycket
da�!
EFrER ATf ha
lyckats 5tinga mig in
i 12:an började ett
nytt proJekl, nämh·
gen att nl baren. Ty
det var denna dag de

r�"\,,..�t:n::tade

,1f;,. Korisa�t

var mycket folk.

Bryta nacken
Vissa på.står att temat
var nlgot med skidn:·

.
san mon v, tror det
var självmmd. viglcdda av de ftlmcr
som
pi
visades
storbilds-lV:n. Såda·
na klusil= "Hur
man bryter nacken i
backen" (reds. titel)
visades för de besöonde. Även JQ och
berömda
Pomians
"musik·-video kW'lde
beskådu pl skännen.

�� b��
�
PR verkade ha F·
nomgltt en celldel·
nin& när det cmolla·
nlt var flc:r männi
bakom
skor
iin
framför baren (trots
t
var
HJO pors i
att de
12:an).

Detta är den till svenska över
satta varianten av SNOordet.

Andus B
Björn H

SNOord

Så var det dags för det sista
snoordet författat av mig. Det
känns både skönt och vemodigt...

måste man också tillåta att eleverna får ta
med sig egna anteckningar på dessa ten
tor.

I STUDIENÄMNDEN händer det inte
speciellt mycket just nu men detta har i
alla fall hänt:

UU-nytt

Miniräknare
Följande regler gäller för miniräknare. En
examinator kan välja mellan inga mini
räknare tillåtna (t ex en/flervarre), mini
räknare utan texthantering tillåtna eller
alla miniräknare tillåtna. Detta likställs
dock med egna anteckningar och därför

I Utbildningsutskottet har vi diskuterar u t 
seendet på de första 50 p i Mat-Nat bas
blocket. Det kommer att bli ungefär som
det är nu på Elektro. Det blir lite mindre
mekanik, och man kommer antagligen att
läsa matematisk statistik tidigare i utbild
ningen. Vi ska även diskutera representa
tionen i de nya delfakultetsnämnderna
som kommer. Där har studeranderepre
sentanterna två platser. Lite lite med tanke

på att både teknologer och doktorander
ska sitta där och att nämnden i vårt fall in
kluderar både Elektro & Datatekniklinjen.
Detta är alltså inte klart ännu ...

Tack
Till sist vill jag tacka alla som deltagit i
studienämndens arbete i år. Det har varit
en rolig & lärorik tid med många diskus
sioner. Jag vill också önska Mats Nord
qvist, min efterträdare, lycka till med allt!
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !!!

Kramisar/ MONIKA
blivande studieteknolog
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Folkets forum

Varför får aldrig jag nobelpriset?

Frågor väntar på sina svar, men
hur svarar man på en fråga utan
att tio nya uppkommer? Denna
artikel ger inte svar på denna
fråga utan försöker istället be
svara några andra, vilket natur
ligtvis ger upphov till en hel
mängd med nya frågor, en del
med och andra utan vettiga svar.

Efter avslutad kurs i mikrofysik blir man
ganska konfunderad över naturens nycker.
Om nu vår beskrivning av naturen skulle
stämma, eller åtminstone vara en någor
lunda god approximation, varför är det
ingen som drar de rätta slutsatserna? Det
troligaste svaren på denna fråga är att vår
beskrivning av naturen fortfarande är allt
för grov och mindre troligt att vi inte är
tillräckligt intelligenta för att kunna
knäcka naturens gåta.
Eftersom det inte är någon som hitintills
funnit svaren är det alltså öppet för vem
som helst att dra egna slutsatser ur sin
kunskap om naturen, eller bara spekulera
lite. Här skall jag nu försöka dra några
egna slutsatser för att besvara några av
mina egna frågor. Jag påstår inte att dessa
slutsatser är korrekta men det är i alla fall
ett försök, lika mycket som i forna tider
då man försökte förklara naturen med en
eller flera gudars gärningar.
Fråga: Varför finns det en högsta fysika
lisk hastighet, ljusets hastighet, c.
Vad svarar man på detta? Varför kan man
inte åka hur fort som helst? Jo, säger då
någon, för det beror på att när man färdas
mycket fort så ökar ens massa, vilket gör
att en ytterligare acceleration kommer att
kosta mer energi. Alltså, för att göra en
hastighetsökning vid myck
et höga hastigheter så krävs
ett större energitillskott än
för låga hastigheter. Energi
är ju ekvivalent med massa,
säger Einstein. Gränsvärdet
skulle då bli c. Men varför
kan då fotoner, som inte vä
ger någonting i vila, inte
åka fortare än ljusets hastig
het (Ja, jag vet att frågan lå
ter mycket dum; fotoner är
ju ljus). Fotoner kan ju ha
godtycklig energi/"massa" och de färdas
med ljusets hastighet.
Min slutsats på denna fråga blir att det
finns en kortaste sträcka, /0, och en korta-
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ste tid, t0 Kvoten mellan dessa skulle just
vara ljusets hastighet c. Detta skulle bety
da att hela universum är kvantiserat i både
tid och rum och att universum synkronise
ras var t0:e sekund. Naturligtvis finns det
inget som säger att dessa "konstanter" inte
kan ändras, bara det sker så att kvoten av
dem förblir konstant. Detta skulle t ex ske
i gravitationsfält där både tid och rum
"kröks" enligt Einstein.
•

Låt oss tänka oss en foton som ska till och
flytta sig. Hur skulle nu detta kunna ske?
Eftersom jag nyss drog
slutsatsen att det finns en
kortaste sträcka och tid
betyder det att fotonen al
drig kan befinna sig mitt
emellan två punkter på
avståndet /0 ifrån varan
dra. Då måste förflyttningen ske under det att ingen tid förflyter
och sedan "vilar" fotonen tiden t0 Alltså
skulle tiden enligt detta påstående vara
upphackad som en fyrkantvåg; ett tillsänd
då tiden som vi uppfattar den flyter och
alla partiklar är stilla och ett andra till
stånd då tiden står still och partiklarna rör
sig. Rörelse och tid skulle alltså vara två
sidor av samma mynt, ungefär som i en
pendel där energin svänger mellan poten
tiell och kinetisk energi. Med vår tidsupp
fattning skulle vi naturligtvis aldrig kunna
uppfatta dessa perioder när tiden står still.
Detta ger att begreppet hastighet/rörelse
som vi känner den förlorar sin innebörd ty
vi kan ju aldrig se att fotonen verkligen
rör sig utan det skulle se ut som den var
still tiden t0 för att sedan "hux flux" befin
na sig en liten bit, /0 , bort för att sedan
vila tiden t0 igen.
•

Då begreppet hastighet förlorar sin inne
börd trillar också breppen tid och längd
också dit, eftersom det vi
menar med längd och tid
går att dela in i oändligt
små intervall. Men vi kan
ju göra två ny definitio
ner, så att Sls grundenhe
ter fortfarande förblir sju
stycken, exempelvis ener
gi och acceleration. Ener
gi finns det vad man nu
vet ingen övre begräns
ning för och acceleration
är ju sann rörelse medan
rörelse med konstant hastighet inte är det,
enligt fysiker. Accelerationen har ju inte
heller någon övre gräns. Oändlig accelera
tion skulle man kunna tänka sig då en fo
ton från att vara i vila, d v s inte gör något

0
-hopp, sätter igång att hoppa varje gång
det bjuds tillfälle, var t0:e sekund (halv
ljushastighet skulle då bli hopp respektive
inte hopp varannan gång).

/

Nu kan man ju undra om de riktningar
som en partikeVfoton kan röra sig i också
är kvantiserade. Den frågan kan man fak
tiskt svara på. Slå genast upp upp första
bästa uppslagsverk under ordet polyeder.
Det vi söker är en figur med vissa speciel
la egenskaper som skulle passa som mo
dell för kvantiserade avstånd och riktning
ar. Kraven skulle kunna for
muleras som följer:
1. Alla hörn i figuren skall
ligga på samma avstånd
från centrum.
2. Alla hörns närstående
hörn skall ligga på samma
avstånd som centrumavståndet.
Händelsevis hittar vi endast en figur som
uppfyller dessa krav. Den figuren är
ikosaedern, som består av tolv hörn och
tjugo liksidiga triangelytor. Varje gång en
partikeVfoton ska förflytta sig skulle den
alltså ha tolv möjligheter. Då man uppre
par figuren runt varje hörn ser man snart
att det skulle finnas tolv riktningar i uni
versum som skulle vara snabbare än alla
de andra vid en förflyttning över större
avstånd än /0 Detta beror på att en längre
förflyttning mellan två punkter som inte
ligger exakt efter någon av dessa tolv rikt
ningar skulle ge en lägre ljushastighet p g
a att banan blir krokig. Vad man vet just
nu så är ljushastigheten lika stor i alla
riktningar. Alltså skulle det inte finnas nå
gra kvantiserade riktningar.
•

Jag tror inte jag kommer så mycket längre
den här gången. Nästa gång kanske jag
försöker hitta svaren på frågorna:Kan man
resa baklänges i tiden? Finns gud? Hur
blir man rik? Detta är väl inte frågor man
besvarar så där över en kopp kaffe precis,
(Usch, jag hatar kaffe!), men skam den
som ger sig.
Tips till mellandagspyssel: Räkna om alla
befintliga enheter med de "nya" grunden
heterna energi och acceleration. Längd
och tid har jag redan räknat om åt er.
Mycket nöje!
längd = Energi l ( Acceleration * Massa)
tid = ...J( Energi I Massa) I Acceleration

Örjan "Sniis " Lindunger, E-90

Vår orkesters historia

KONG LIG 1 :A
SKALÄRM USI KKÅRENS
HISTORIA - del 4
Följ den raffla nde fortsättn ingen på Blot-Jöns eskapader. . .
Sist vi besökte SMusK.s djupa historiearkiv lämnade vi Blot-Jöns
Skinknacke med en hostattack. Historien fortsätter nu med hostat
tacken. Vi återvänder genast.

Wielztcka återtagit kommandot i sin stad.
De kvarvarande Skinknackarna gav sig el
ler flydde strax. Hela norra Tyskland andades ut.
I ett brev till prästen Jan
Schmidt, verksam i Sigtuna, skriver i
När hans kraftiga utblås letade sig igen 'Das Stomp der Backe der Osquar') torde mars 1367prästkollegan och läraren Sled
om den trattformade före detta stridsklub sannolikt vara vår vän Blot-Jöns. I ytterli wig Spratt från Stockholm; 'Broder, livet
ban genljöd plötsligt världen av en hög gare tiotalet krönikor ifrån skriftställare, gå minsannes vidare. I vår stad verkar se
och ren trumpetstöt. Allt stannade upp. munkar och hovmarskal ker under denna dan länge vintern vara utdöende. Vi ha
Ingen kunde ana varifrån denna skarpa tid nämns denne mystiske B-J. Någon fått se livets tecken återkomma med de
myckenare solskenet som allsmäktig fader
klang hade kommit ifrån förrän Blot-Jöns
skänka oss. Så ha tillexempel mina elever
återigen satte tratten till sina läppar.
i natu rens konster och geografi på
Denna gång blåste han mer prö vansin knappa fritid begynna ett
de, varpå tonen som uppstod blev
musicali-kapell. Glada spela de
mer mjuk och skön.
folkliga visor från när och fjärran.
De kalla sitt kapell 'Musicae et
Den scenförändring som nu ägde rum går
.• ,
,
Perces S�alarii'. Ofta hö ras de
knappt att beskriva. Blot-Jöns stirrade ga�
.
ras hdehga låt under kvällar
pan de på sinn spira, vände sig muttrande
�,.,,..
och raster. Denna elevernas mu• •· �
om och gick ut genom stadsporten. Seda� /
sic ha de lärt sig av en i staden ledess finns inga mer skildingar om Blot- /
�•t••
Jöns Skinknackes framfart, troligen på
, vande bard, en broder Blut-Johann
Akterschmeck, som traktera allehanda
grund av att den helt avstannade. När
blås
Blot-Jöns gick ut ur Stiibelkirchen
�lga instrumentii. Naturligtvis över
ser Jag verksamheten nogsamt'. Detta är
den dagen så lämna de han inte bara
troligen Blot-Jöns återinträde i Sveriges
sina män, sitt vapen och sina peng
historia. Av brevet ovan framgår också
ar bakom sig, han lämnade också
att Blot-Jöns, låt vara under nytt namn, in
sitt liv som han dittills hade fört
spirerat en samling lokala studenter att be
det. Hans enda stora talang hade
gynna utövandet av musik. Detta kapell,
varit den för våld och död. Nu hit
'Musicae et Perces Scalarii', försvinner
tade han genom enn slump hans
vid sekelskiftet tretton till fjortonhundra
sanna begåvning. Jazzmusi
talet från litteraturen. Tystnad råder ända
kerns. Som sagt, Blot-Jöns
tills hösten 1962, då elek troteknologen
nämns aldrig mer i historio
vid KTH Mats Öhman snubblar över en
böckerna, men det gör däremot
bastrumma och åstadkommmer ett fruk
en omått ligt populär trumpetare
tansvärt
ljud. Själv stannar han dock för
som verkade i centraleuropa under ' \
vånat upp, provar ett lättare slag, och be
andra hälfte av trettonhundratalet.
skriver samma totala show som den gam
Så kan man tillexempel läsa i krönikor
från det bayerska hovet under kung Kas närmare beskrivning av honom, mer än le Blot- J öns Skinknacke hade visat upp i
par att ' Ko nungen har i sin vishet låtit att han är en lysande musiker, står dock Miihnen drygt sexhundra år tidigare. Det
efterskicka det bästa av förnöjelse att un ej. Vad blev då av den här och de områ faktum att Mats Öhman av sin mormor
derhålla vid prinsessans bröllop. Främst den som Blot-Jöns hade basat över? Ja det fått höra historie!} om den store Blot
emotse vi den vittberömde hemlighetsful som under Blot-Jöns ledning varit en ve Jöns, anfader i raka led till Mats, kopplat
le basun-barden B-J. Vi skallra med våra ritabel skördetröska, full av slaktande och till Mats egen omvälvande upplevelse
kinder i glädje öfver hans utlovade närva våldtageri, blev nbu en hop glidande, nö fick honom att genast återuppta elevro!'. Denne B-J (som på bröllopet också jeslystna småbusar. Snart hade den av
(SMusK:s historia fortsätter med sista
gör succe' med en visa i boken kallad slumpen skonade Freiherr Maar gulf
avsnittet i nästa nummer.)

1 962 - 1 9 92
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Jul, jul strålande jul...

Det d u i nte visste om
jul...
JUL avser från början en förhistorisk
midvinterfest. Denna har vi i Norden har
ersatt med den kristna helg som firas till
minne av Kristi födelse. Härledningen till
ordet "jul" är dunkel och omstridd, men
har inte med hjul att göra, som det ibland
uppges. Om den hedniska julen vet vi
mycket lite. Man blotade och skålade i ju
löl till gudarnas minne, en sed som "krist
nades" till de skålar som ännu på 1700talet dracks för Jesus och Maria. Den
svenska säregenheten att utsträcka julfi
randet till "tjugondag Knut" (i alla andra
länder slutar julen med trettondagen) kan
vara resultatet av en kyrklig önskan att i
den kristna helgen inbegripa tidpunkten
för den gamla hedniska festen.
Datum för den kristna helgen saknar bak
grund i evangelierna, och Jesu födelse fi
rades tidigare på olika dagar, men främst
den 6 januari - vilkel forlfarande sker i
grekisk-ortodoxa kyrkan. På 300-talet er
satte man en fest, som firades den 25:e
december till den romerske kejsarens ära,
med julfirandet.
Det äldre svenska julfirandet inleddes på
sätt och vis med Luciadagen, vilket häng
de samman med att den medeltida fastan
började då. Denna varade till och med ju
lafton, och därför äter vi fortfarande den
forna fastematen lutfisk vid jul. Den offi
ciella "julfriden" inleddes på Thomasda
gen (den 2 1 december), då även (i senare
tid) julmarknadema började.

JULEVANGELIET är berättelsen om
Jesu födelse i Lukas 2:1-20. Det läses i de
flesta kristna kyrkor på juldagen. Födelse
berättelsen finns även i Matteus 1.
JULFEMMAN är en insamling som ord
nas av olika dagstidningar och organisa
tioner till förmån för hjälpbehövande. Den
första arrangören var Svenska Dagbladet
år 1922.

JULGRANEN hade från början troligen
uppgiften att hålla borta onda makter. I
Sydtyskland och Schweiz omtalas smyck
ade julträd från början av medeltiden,
men den tidigaste "riktiga" julgranen med
ljus nämns från 1600-talets Pfalz. I Sveri
ge omtalas den första julgranen 1741, och
vid 1800-talets mitt var den ganska vanlig
hos städernas borgerskap. Först vid sekel
skiftet blev julgranen en mera allmän sed
i vårt land. Seden att resa kommunala
utomhusgranar började slå igenom runt
1920.

De flesta av våra julseder är relativt sena
inlån från kontinenten. Älderdomliga se
der i samband med julen, är framför allt
matvanor och kyrkliga seder.

JULHALM hade man förr både i hem
men och i kyrkorna. Från början var den
till för att lindra kylan, men förknippades
sekundärt med berättelsen om Jesu födel
se i ett stall. Halmen var en brandrisk, och
redan på 1600-talet började myndigheter
na förbjuda den. Ett minne av seden lever
kvar i våra julpynt av halm.

�
JULBOCKEN är en av våra äldsta jul
symboler. Den härstammar från de utkläd
ningsupptåg som förr var ett vanligt inslag
i ungdomens julfirande. En yngling ut
klädd till bock fördes kring bland gårdar
na tillsammans med ett sällskap. De sjöng
en julbocksvisa eller uppförde ett enkelt
skådespel, för att få mat och dryck till en
fest i mellandagarna. På 1800-talet blev
julbocken de svenska borgerliga hemmens
julklappsutdelare.

JULKLAPPARNA härstammar bland
annat från de nyårsgåvor som är kända se
dan antiken. En annan källa till julklapps
seden är skolornas och kyrkans firande av
S:t Nikolaus dag, den 6:e december, då
barnen fick "niklaspresenter". Själva ordet
"julklapp" är omdiskuterat men torde här
stamma från en traditionell metod att (inte
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bara i jultider) överlämna ironiskt eller
skämtsamt menade gåvor: man smög sig
fram, klappade på dörren, slängde in pa
ketet och sprang iväg. En sådan present eller klapp - kunde bestå av en elak vers
eller annan kommentar, medföljandes ett
vedträ, en grisfot, eller en halmfigur.
JULKORT ersatte på 1800-talet de äldre
nyårslyckönskningarna. Det första tryckta
julkortet utgavs 1843 i England. I Sverige
började de förekomma på 1870-talet, men
fick större spridning på 1890-talet, inte
minst på grund av Jenny Nyströms vackra
kort (det första kom 1894). På 1910-talet
blev det en allmän sed i Sverige.
JULKRUBBA är från början kontinental,
romersk-katolsk sed, som i vårt land först
omtalas 1804. Den förekom i en del hög
borgerliga hem på 1800-talet. Mera vanlig
har den blivit först i vår tid, sedan den
börjat säljas av hemslöjdsaffärer och po
storderföretag. Seden att bygga en jul
krubba i kyrkan infördes på 1930-talet.
JULSTJÄRNA (Euphorbia pulcherrima)
är en mellanamerikansk buske av törel
växternas familj. I Sverige en populär
krukväxt som blommar till jul. Blommor
na är små, men omges av en rosett av sto
ra, röda eller vita högblad. Växtsaften är
hudirriterande.
JULTOMTEN är den svenska motsva
righeten till de utklädda figurer som på
kontinenten och i USA har ett klart sam
band med S:t Nikolaus (Santa Claus). På
hans helgondag den 6:e december bruka
de redan på medeltiden en person utklädd
till biskop dela ut gåvor i skolorna, och
senare även i hemmen. I vissa protestanti
ska länder motarbetades denna sed av kyr
kan och helgonet ersattes på sina håll av
Jesusbarnet. I norra Tyskland represente
rades det av en vitklädd flicka(!) - ur
sprunget till vår Lucia - ibland kallad
"Weihnachtsmann" (julgubbe). Vid 1800talets mitt började denna figur bli känd i
Sverige genom importerat julpynt och dy
likt och fick här sitt namn från folktrons
tomte. Den svenska jultomten skapades
till stor del av Jenny Nyström som i slutet
på 1800-talet ritade tusentals julbilder
med tomtar.
Fritt översatt från Bra Böckers Lexikon.
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llili illiillllli�iilill:11 :i Det ryktas att ...
...golvet i Tolvan är hårt

...någon släpper tallrikar på detsamma.
...plåstret sitter kvar.
...vissa Kongliga inte kan stava till emitteur.
...Truls har otur med lotten, men fick sin Viktoria...
...Tias har kört en tenta.

Tomtar

••

Odets ironi?
Det finska kommunistpartiet är svårt
skuldsatt efter att ha spekulerat på ak
tiemarknaden.

Rapport, 15 nov.
Meddelande till alla E-teknologer som
undrar hur man gör för att få vara med
på bild i Emissionen: Bli inte fre
quensnormal, för det hjälper inte. Vice
ordf. verkar vara bästa tipset just nu.

Konglig Magnus

(Däremot hjälper ödmjukhet, smicker
och mutor.. Red Anm)

Erro r

Midvinternattens köld är svår
Tio små nissar i djup snö går
Rävsax gömd under skynke vitt
Knipsar tomte av på mitt
Livsandarna snabbt för honom tryter
Snart i sitt eget blod han flyter

Tomte fem i väldig iver
Springer runt till hungern inom river
Nisse snubblar på sitt skägg
Faller rakt mot knivens egg
Liten nisse, stackars saten
Rinner ut i sillsallaten

Nio små nissar i midnattstimman
Traskar hem i månljusdimman
Ugglan hoar i sitt näste
Istapp faller från sitt fäste
Nisse spetsas av tappen
Ligger snart död på trappen

Fyra små nissar har festat på sill
Och nu de släcka törsten vill
Mot glöggen de springer i samlad tropp
Och tar för sig varsin kopp
Ner faller nisse i glögghett hav
Likt skållad mandel hans skinn faller av

Utanför står gröten och ångar
Alla tomtars intresse den fångar
En stackars tomte på kanten trillar
Heroiskt nisse simmar
Och kämpar sig svettig och blöt
Men sjunker likväl i kvicksandsgröt

Tre små tomtar sig i granen svingar
mellan ljus och änglavingar
Nisse sig för nära vågar
Strax han står i ljusan låga
Blir snart vidbränd stek
Ångrar då sin dystra lek

Många springor stugan har
Där sju små nissar in sig tar
Katten som bakom dörren stå och ruva
Slukar nisse med hull och luva
Resterna av tomtehand
Slickar kisse av från tand

Två små tomtar omkring sig tittar
En stor smällkaramell de hittar
Nisse ner på den strax hoppar
Men för detta den ej stoppar
I tak, på golv, i gardiners frans
Finns nu nisses hjärnsubstans

Sex små nissar mot julbordet ila
Snart uppför bordsben de kila
Den sista tomten upp på kanten hasar
Han tappar greppet och nedåt rasar
Nisse faller som ett lod
Mattan färgas röd av tomteblod

Husbonden stiger upp i natten
För att kasta lite vatten
Under husbondens tunga toffla
Nisse blir till krämig våffla
Snön ligger vit lite här och var
Inte en jävla tomte finns kvar
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