Redaktionssidan

Nytt år,
Nya
funktionärer,
även om det
inte syns i
emissionen
Che följer traditionen med usla bilder

Jaha, det blev ett nytt nummer av emissionen den här gången också.
Detta trots att året började på sämsta tänkbara sätt. Fyra av våra filmer
blev totalförstörda i fotolabbet. Det är anledningen till att funktionä
rerna blev så dåligt presenterade.

Elektrosektionens flytt till Xll:en har som alla vet försenats, men jag
hoppas att den ska gå att använda snart. Ni tänker väl inte missa invig
ningsfesten?

Jag kan tyvärr inte säga något klokt om innehållet i det här nummret
för jag har ingen känsla för vad det innehåller.
Eder Chefsemitteur

Örjan Ljungqvist

Hur lämnar man in
manus?

Emissionen är elektrosektionens tidning. Den finns till för att täcka
sektionens verksamhet samt att förmedla information och nöjsam läs
ning till dess medlemmar.

Du som sektionsmedlem är välkommen med dina bidrag till tidningen.
Allt material skall vara redaktionen tillhanda senast på dagen för ma
nusstopp. Helst ser vi att allt textmateriel redan är inskrivet på datorer
na i Vax-kab. Då är det bara att skicka över det med MAIL till EMIS
SION på Elmer och Elin. För att skicka en fil med mail skriv först
"MAIL" i ett dectermfönster på VMS skriv sedan "SEND fil
namn.xxx".
Skicka gärna med instruktioner för hur du vill att den slutliga produk
ten 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 in
sänt material Oägga till rubriker tex). Vi kan också ta emot en text på
Mac-disk.
I yttersta nödfall tar vi även emot handskrivna manus (skriv TYD
LIGT!) Sådana kan du lämna i vår brevlåda i kopieringsrummet i tol
van eller till någon av oss.

Bilder som skall vara med skall lämnas in senaste kl 12:00 dagen före
manusstopp. Detta för att de kräver en extra behandling. De kan läm
nas i Emissionens brevlåda eller direkt till en emitteur.
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Utgivningsdatum: 1993-02-10
Adress:

Besöksadress:
Telefon:
Tryck:
Upplaga:

Emissionen
THS
100 44 STOCKHOLM

Drottning Kristinas väg 37F
?
Axept AB
900 exemplar

Nästa manusstopp: 93-02-17
Framsida:

"Pepparkaksslott" av Anders
Kökeritz
"Magnus får äntligen vara
med på bild" av Mattias
Sandström

Baksida:

Redaktionen

Chefsemitteur:
Örjan Ljungqvist

E-91

Emitteurer:
E-90
Sten Bergqvist
E-90
Anders Boström
Bjöm Hansson
E-90
Christian Jansson E-91
Anders Kökeritz
E-89
E-92
Olof Lindqvist
Örjan Sniis
E-90
E-89
Ronny Peschel
E-90
Joakim Quensel
Mattias Sandström E-92
Mats Strålberg
E-89
E-91
Mie Sörqvist
E-91
Jakob Thorell
Stefan Wamqvist E-92
Michael Wesselgren E-89
Anders Wikström E-92

758 82 47
18 20 49
531 784 10
511 716 46
664 68 85
765 80 54
768 16 16
777 46 11
580 376 78
742 76 23
83 76 95
550 886 70
749 04 02
612 47 45
756 89 01
612 07 77
618 47 61

I Emissionen gjorda uttalanden är endast om så särskilt an
ges att betrakta som uttryck för Elektrosektionens stånd
punkt. Icke signerade artiklar tar Emissionen ansvar
för.

och den

Ett nytt omvälvande år har tagit
sin början. Jag, Anna, er nya
ordförande och min vän Åsa,
skulle vilja presentera oss för er.

SOM MÅNGA NOG VET, men säkert
inte alla, har vi med det nya året fått en
ny liten ordförande. Ja, hon är faktiskt
ganska liten och heter för ovanlighetens
skull Anna. Se bild 1.2. Riktigt så sträng
som hon ser ut på bilden är hon nog inte.
men en vilja av stål det har hon.
Åsa är glad. Hon är dessutom er nya vice
ordförande och kommer därmed au ordna
nästkommande funkgasque. Hennes mat
lagningskonst är av bästa klass så ni har
någonting att se framemot. Hursom, det är
henne ni skall fråga om ni vill berika era
liv genom att hälsa på andra skolor.

Vice

Jo, nu är det så här att det inte bara hän
der saker här, utan ven på andra skolor
lite här och där i Sverige och förresten i
Norge och Finland också. Om allt detta
kunde man förr läsa på anslagstavlan ut
anför funkrummet i 12:an. Eftersom 12:an
nu och ett tag framöver mest kommer att
innehlla verktyg, brädor och järnrör, och
inte alls speciellt många studenter, tänkte
jag att det vore lite osmart att hänga in
bjudningarna där. Istället tänker jag skri
va om många av dem här i Emissionen,
men då uppstår ett problem och det är det
här med sista anmälningsdag. För några
dagar sen till exempel damp det ned en
inbjudan från Linköping, om "Valla Sau
cer Renner" = pulkatävling med fest, vars
o.s.a.-dag kommer att ha varit innan detta
nummer har kommit ut. KNASIGT! Där
för måste du, om du är angelägen att gå

på fest eller något annat skoj innan in
bjudningarna fått sin plats i baracken,
hoppa på mig och fråga om vad som hän
der för tillfället.

Som ni alla märkt är det mycket som hän
der som påverkar våra teknisliv, och mer
kommer att ske. Något som sker inom
kort är att vi återigen kommer att få en
sektionslokal om än provisorisk. På Drott
ning Kristinasväg 37F kommer vi att kun
na återfrenas med ploppen och allt annat
som har saknats oss.
Lev väl!

Anna och Åsa
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SNO har ordet:

Jag hade noll rätt
På mitt första framträdande som
SNO på Elektro lyckades jag
med att informera fel - inte bara
vilken dag utan även vilken må
nad nästa studienämndsmöte
skulle gå av stapeln. Till alla
E91:or säger jag - jag kan bara
bli bättre!

Vid senaste mötet den 27 januari fick vi
besök av Elektrosektionens dekanus,
prof. Göran Andersson, som informerade
om bakgrunden till den nya elektroutbild
ningen och vilka mål som satts upp för
denna. Efter informationen hade vi en
mycket givande diskussion där Göran rä
tade ut en hel del frågetecken åt oss. Det
finns ännu ett par saker som inte är av
gjorda, bl.a.:
• "Tröskel" för E91, för att få påbörja
mellanblock

ka årskurserna. Hitintills har det varit lite
svårt att få fram resultat och därför blir
det inte någon komplett lista.
Åkl Algebra
ca 80% godkända
Envariabel
60%
Åk2 MEK 3
45% av 152
TET del 1
56% av 185
Funktionsteori 26% av 145
Åk3 Linjära system 61% av 256
Reglerteknik
75% av 220
Halvledarkomp. 80%
Åk4 Alldeles för många tentor

Arets lärare på Elektro?
0

Jonas Björkberg, TET; prof. Bo Wahl
�rg, Reglerteknik; Fredrik Lundevall,
TDS, (valdes i fjol); Olof Heden, Algebra;
Henrik Otterheim, TET; Claes Trygger,
Funk. och Maunet; Bronislaw Krakus,
En- och Flervariabel.

Dessa frågor kommer att diskuteras på nä
sta studienärnndsmöte den 9 mars. Kom
och tyck till! Jag repeterar: Nästa ESN
möte är 9/3, tiden är 17.17 och alla siffror
är riktiga! Förhoppningsvis kommer vi att
kunna vara i Xllen.

Vi teknologer har hävdat att 30 poäng
borde vara tillräckligt medan samord
ningsgrupper har ansett att 40 poäng är ett
minimikrav. Diskussionen illustreras kan
ske enklast med en liten bild.

Studieresultat

Under året kommer jag att försöka infor
mera om hur tenterandet har gått i de oli-

Röstning på vår "kandidat" sker på vår
anslagstavla som sitter utanför övningssal
Q32.

Sektionens viktigaste arbete?!

I kursnämnderna utförs sektionens vikti
gaste arbete! Här framförs konstruktiv
kritik, såväl positiv som negativ. Denna
kritik kan om den framförs på ett bra sätt
och skildras i protokollet leda till de stör
sta enskilda förbättringarna av vår utbild
ning. Givetvis behöver inte alla förbät
tringar gå genom en kursnämnd. Ta chan
sen och gå själv fram och prata med
läraren om det är något. De är ofta mycket
lyhörda för våra åsikter.
Dagens ord: Ett bra kursnämndsprotokoll
kan gå hur långt som helst, ett dåligt går
till arkivet!
Funktionärerna i Studienämnden är:
Vice SNO Susanne Westlund, E90
Sekreterare Katarina Nyquist, E91
KNORR
Daniel Karlsson, E91
IS-NISSA Annika Johansson, E89
2 st kockar vakanta (hör av er om ni
är intresserade)

• Skall betyg avgöra om man får gå ett
populärt "finger"?

Följetong: LoT 93/94 (lär- och timplan
för E91)
Fråga: Hur många poäng skall läsas inom
en kompetensinriktning för att få inrikt
ningens namn angiven på examensbevi
set?
Svar: Detta avgörs på nästa UFNE,
Utbildnings- och ForskningsNämnd E,
den 16 februari.

överrens om vem som är den bästa läraren
på hela skolan.

Årskursansvariga:
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Åk 4

Mats Nordqvist, SNO.

Dessa är de lärare på Elektro som nomi
nerades vid ESN-mötet den 27/1. Innan
den 9 februari skall en av dessa väljas
som vårt bidrag till Årets lärare på hela
KTH. Jens Rundqvist, E90, kommer att
representera oss i en trettonmannagrupp
på kåren. Denna grupp kommer att besö
ka föreläsningar som de föreslagna lär
arna håller. Därefter skall man komma

Katarina Nyquist, E91
Daniel Karlsson, E91
David Asztely, E90
Lotta Udin, E89

ESN CONSULTING:
Magnus Lindell - han är så duktig!
Monika "kramisar" Gullin
Ola Markusson
m.fl.

Eder SNO Mats N
Extra tentor

Funktionsteori: Det finns möjlighet att
ordna en extratenta i funk. I anslutning
till denna kan en kort repetition hållas
tex av någon av assarna. Vem i så fall?
När är det lämpligt att lägga den? Hur
låter 20:e mars?
MEK 1 (gamla kursen E90 och äldre):
När är det lämpligt att lägga denna?
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självständiga val
identitet, "titel"
internationalisering
sprdk

indusirin vet vad man
fdr
skolan garanterar bra
kvalitet pd dessa kurser

Hör av er till Johan Fehrman på Stu
dievägledningen eller till mig. Skicka
gärna email (Matsn@elixir... )
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KF informerar:

KTH privatiseras?
Skall KTH bli en stiftelse eller
ej!! Dagen D närmar sig, snart
är det dags för det stora beslutet.
KF SKALL TA UPP denna svåra fråga
11 februari. Vitsen med att bli en stiftelse
i stället för ett aktiebolag är att en

stiftelse äger sig själv och därmed kom
mer undan från eventuella ägarintressen.
En annan stor fördel är att en stiftelse inte
behöver betala kommunal inkomst skatt,
och har den "allmännyttiga ändamål" bru
kar den även bli befriad från statlig
inkomst- och förmögenhetsskatt. Men
vill vi att KTH skall privatiseras? För att
kunna ta ställning till det, måste man veta
hur stiftelsen kommer att vara uppbyggd.
Det jag skriver här är det nuvarande för
slaget, en del punkter håller på att
förhandlas.

Stiftelsen KTH
Stiftelsen skall vara ensam aktieägare i de
båda bolagen KTH Utbildning AB och
KTH Fastigheter AB. Stiftelsen kommer
även att få aktier från staten (Televerket,
Vattenfall), vilka kommer att ge en
avkastning på 75 miljoner kronor. Till sist
kommer stiftelsen att ges ett 30 årigt lån
på 300 miljoner som är ränte- och amorte
ringsfritt de första 12 åren. Den totala
summan som tillförs stiftelsen är pengar
som KTH inte har tillgång till idag.

KTH Utbildning AB
Det här bolaget motsvarar det som är
KTH idag. De pengar staten idag ger
KTH för forskning och grundutbildning,
kommer även utbildningsbolaget att få.
All utrustning som KTH har kommer att

Georg Kul/gren

tillfalla utbildningsbolaget när det bildas.

KTH Fastigheter AB
Det här bolaget kommer att äga de bygg
nader som KTH Utbildning AB utnyttjar
vid Valhallavägen, alltså samma lokaler
som nu ägs av byggnadsstyrelsen.

Studentrepresentation
Stiftelsens styrelse består av 7 personer,
men det är fortfarande oklart om vi kom
mer att ha någon representant där. (KTH
vill att vi ska vara representerade, nu hän
ger det på utbildningsdepartementet) I
högskolebolagets styrelse har vi enligt det
här förslaget två teknologer, en ledamot
och en suppleant.
Eftersom KTH inte längre kommer att
omfattas av de regler som gäller statliga
myndigheter, kommer bestämmelser om
offentlig insyn mm att skrivas in i såväl
bolagsordningen som ramavtalen.
Om du har några funderingar kring det
här med stiftelse (eller något annat),
hoppa gärna på mig om jag händelsevis
skulle synas till på KTH någon gång. Det
går också bra att ringa hem till mig på tel.
735 46 33.
Eder KF-ledamot i stiftelsegruppen:

Georg (E-mail: kullgren)

Examinerade
Raimon Matele
Petter Bedoire
Katarina Olofsson
Nils-Göran Pohlman
Toni Blomkvist
Magnus Forsen
Patrik Kvarnlöf
Magnus Danielsson
Nils Nilsson
Stig Nilsson

E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88
E88

TELE
TELE
TELE
TELE
IND
IND
IND
IND
IND
IND

Johan Nåsell
Stefan Andersson
Susanne Lars
LeifLychou
Erik Ekudden
Maria Jonsson
Anders Andersson
Björn Holmgren
Lars Hibe
Magnus Jansson

E88
E88
E88
E87
E87
E87
E87
E87
E87
E87

IND
FYS
TELE
TELE
TELE
IND
IND
ENE
FYS

Lars Erik Johansson E86
Fredrik Johannesson E86
E86
Åsa Karlsson
Bernhard Wohlfahrt E86
Katarina Norhammar E85
E84
Calle Norberg
E84
J-0 Tryggveson

TELE
TELE
TELE
DAT
IND
DAT

Torbjörn Halvorsen E80 TELE
M. Zohourl-Vaghel E80 DAT
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Insektsinformation

Praktik Utomlands
Hej, vi heter Mia Pineda och
Therese Hermansson och vi är
de nya internationella sekrete
rarna (insekter) för 1993.

VÅR UPPGIFT ÄR att representera
Elektrosektionen i det internationella ut
skottet på kåren. En gång i månaden går
vi på möte tillsammans med de andra in
ternationella sekreterarna och kårens hel
tidsanställda ordförande Oskar Ahlberg
(Elektriker).

Under våren kommer vi tillsammans med
utskottet att ordna internationella pubar
(dit ni alla är välkomna), temakvällar och
välkomstfester för de utländska studentr
na. I mars kommer KTH att stå som värd
för en nationell konference om bland an
nat fadderverksamheten för utbytes
studenterna. Det är vi som arrangerar det.
Känner du att du vill hjälpa till med något
av dessa arrangemang, så prata med oss.
Det finns plats för alla.

När det kommer en utländsk student till
Elektro är det vi som hämtar de på statio
nen och ser till att de installeras i sina stu
dentrum.
Hittils har det kommit två stycken som
skall stanna här i 3 månader: Ingeborg
från Holland och Pierros från Grekland.
Båda skall göra sitt examensarbete på tal
överföringsinstitutionen.

Insekterna Therese och Mia

PRAKTIK UTOMLANDS! Låter det in
tressant? I så fall skall ni hålla ögonen
öppna den 8 Februari, då IAESTE kom
mer ut med praktikarbeteskatalogen. De
kommer då att sitta i matsalen och informera, och låna ut katalogen. Även Oskar
kommer att ha katalogen. Ansöknings
handlingarna skall vara inne den 19 febru
ari, och det är VIKTIGT att någon i IAE
STE skriver på ansökningshandlingen in
nan ni skickar i väg den.

prata med någon av oss. Det går bra att
ringa också.
Vänliga hälsningar Mia och Therese

Therese Hermansson
tel 08-7569541

Det var allt från oss den här gången. Un
drar ni något är det bara att komma och
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MiaPineda
tel 08-7515888

Om inte företag som ABB fanns ...

•••

skulle dåliga
arbets m i lJ. o·. er

Arbetsskador föranledda av dålig arbetsmiljö kostar varje
år samhälle och företag miljardbelopp. Monoton arbets-

uppgift med statisk belastning, runga lyft i obekväma ställningar,
ensidigt monce ings- och terminalar�ece, ohälsosam
�
luft - o rsaken ull en arbetsskada vanerar.

Men p roblemen kan åtgärdas. ABB-koncernep satsar kraftigt på

fortsätta slå ut
Lo lk 1· L'o
·
· rt1· d.
f
f

utveckling av produkter som effektiviserar cillverkningen sam tidigt som arbetsmiljön förbättras.

lnduscrirobotar kan ta över gradning, polering mm, vilket sparar ax

4

!ar och leder. Tack vare bågsvetsrobotar slipper människor

4

stå i rök och svecsgaser. Med styr- och övervakningssyste-

met ABB Master kan enformiga och farliga moment automatiseras.

ABB erbjuder också kompletta inomhusklimatanläggningar fö r så
väl industri- som kontorsmiljö. Genom att avlägsna föro reningar,
tillfö ra ren

u teluft och temperera rätt skapar vi en god arbetsmiljö.

Dessutom arbetar ABB intensivt med organisationsutveckling.
Införandet av målstyrda grupper, arbetsrotation och större indivi
duelle ansvar har genomgående betytt färre arbetsskador.
Om inte företag som ABB fanns skulle dåliga arbetsmiljöer fortsät
Vill du veta mer?

ta

att slå ur folk i förtid.

Reijo Palola ansvarar
för högskolekontakter
inom ABB. Skriv till:
ABB Support AB/PB,
721 83 Västerås.

ABB finns.

jl 11 11
,.,1,

ASEA BROWN BOVERI

Appropå ånglok

eller

AMSE:

vem är fu nktionär?
E-89

Ulrik Rohne

E-90

Idrottsledare: Jonas Öhrn
Hjultomte:

E-91
Jacob Thorell
E-92
Lee Sandberg
Magnus Österberg E-90

Fan- & Rått:

Magnus Lindell

Revisor:

Mats Strålberg
Ronny Peschel

Carakarl:

E-88
E-89
E-89

Överste Lödnisse:
Fredrik Johansson E-92
Insekt:
Vice Insekt:
Kopiateur:

Hoftorskar:
Porträtteur:

Therese Hermansson E-91
E-91
Mihaela Pineda

Johan Lindberg

E-90

E-92
Peter Lindblad
E-92
Stefan Petersen
Jörgen Johansson E-91

Anna Nilsson: Ordförande

Musikborgarråd, Strängare:
Daniel Brolund

E-92

Kulturattacheer:
Lousie Wulff
E-92
Marie Lundström E-92
Christian SvedenkransE-91
Ploppomateurer:
Tobias Grewin
Erik Brunskog
Frequensnormal:
Peter Roos
Vice Tolverichef:
Magnus Lindström
Tolverinissar: Jacob Rengman
Mats Kvickers
Jan Sandqvist
Anders Malmros
Vice Källarmästare:
Mattias Wallman

ÖrjanLjungqvist:Chefsemitteur

E-92
E-92
E-89
E-91
E-92
E-92
E-92
E-91

Pajas:

Källarnissar:

Magnus Almqvist E-92
Hamid Ebahimi
Pontus Nyrelli
Roger Svensson
Erik Armeren

E-91
E-91
E-92
E-92

Vice Idrottsledare:
Jonas Stenberg

E-91

Arkivarie:

E-91

SKREP:
Georg Kullgren
SKREP suppl: Erik Sundberg
Playboy:

Charlotta Dahl
Jens Riedel

Tanquebartender:
Bobbi Ferm

Musskötare:

Maria Persson
Anders Kökeritz

E-91
E-90
E-92
E-89
E-89
E-89

E-91

Åsa Uhrenius: Vice Ordförande

·4
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Staffan Nyström: Sekreterare
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Mattias Nyren: Källarmästare

öiinnen�
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�
������������������� iiiifiii
.......................

�

Magnus Gustavsson: Öfvrig

Henrik Szemere: Klubbmästare

Mats Nordqvist: SNO

Lena Johansson: Kassör

HO , HO , HOLD YOUR HORSES

. Jörgen Johansson: Klubbmästare

Mikael Fransen: Tolverichef

I

I

eller ett meddelande från eder öfrig .
snart är det dags att ta fram ett
elektroplagg för 1993 . Har DU någon
schysst ide om ett tryck på detta plagg
så tveka inte att ta kontakt med mig .
Förslag kan lämmmnas in under februari ,
antingen till mig direkt eller i en brev
låda som sätts upp outside the funkroom
när baracken is ready P P
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Elektrobussen

Vit lack och 88 års model l
Ni vet väl om att vi har ett eget
sektionsfordon? De flesta av er
känner säkert till elektrobussen,
men en del av er E92-or kanske
inte vet om att den finns. Den
kan hyras av alla E-teknologer,
för privata eller sektionsallmän
nyttiga ändamål, för långa eller
korta resor.

Jag heter Jakob och är Carakarl under vå
ren. Jag har varit hjultomte tidigare så de
som har hyrt bussen förut kanske känner
mig. Till min hjälp har jag Lee och
Magnus, och vi ska försöka se till att
bussen rullar utan bekymmer.
Elektrobussen i dess nuvarande form firar
ettårsjubileum i dagarna. Den inköptes i
december 199 l av sektionen för att ersätta
den gamla VW-bussen som tagits ur bruk
efter lång och trogen tjänst. Under året
som gått har Elektrobussen använts flitigt
(det har satt sina spår kan jag avslöja).
Den är en Renault Trafic, naturligtvis vit
till färgen. Den har åtta passagerarsäten
plus förarplatsen, så den är idealisk om
man till exempel vill dra iväg till fjälls
med gänget över en helg. Den kan också
snabbt transmoglifieras till en lastbil om
man ska flytta faster Agdas plyschsoffa.
Baksätena kan nämligen lyftas ut, och ger
då ett ungefär två meter långt lastutrym
me.

Nyheter

En efterlängtad förbättring har nu blivit
verklighet. Det gäller baksätena, vars fäst
bultar har försetts med vingmuttrar. Det
gör att inga verktyg behövs för att sätta i

och ta ur stolarna.
Istället är det två
saker som man bör
tänka på: Kontrol
lera innan du åker
iväg någonstans att
muttrarna är or
dentligt åtdragna,
så att inga ovänta
de bieffekter upp
står. Dra aldrig
heller fast ving
muttrarna
med
verktyg, det räcker
med handkraft.
Numera ligger det
också en tanknings
lista i bussen. Den
skall alla som
tankar bussen fylla
i. Jag använder den
för att kunna följa
bränsleförupp
brukn ingen, gan- Se upp för vita blixten!
_
ska mtressant nu
när bensinen kostar nästan åtta kronor per i Q-husets bottenvåning, men så snart vår
liter. Glöm inte kvittot när du tankar! Det nya sektionslokal öppnas, så sätts bok
lägger du i Carakarlens fack med namn ningslistan upp i funkrummet Där häm
påskrivet, så drar vi av summan från din tar/lämnar man också nycklarna. Vid bok
räkning. Det har varit lite strul med tank ningslistan finns också information om
ningskvitton under året, så det vill jag alla priser. I bussen ligger en körjournal
där namn och mätarställning fylls i. Sedan
trycka lite extra på.
Från och med nyår är bussens "hemparke får du ett inbetalningskort på hyreskostna
ringsplats" uppe vid Q-husen, istället för den. Svårare än så är det inte!
nere vid Tolvan. Där står den alltid parke Om du upptäcker något som behöver fixas
till eller om du bara vill prata lite så hugg
rad när den inte används.
gärna tag i någon av oss.
Krama
varandra i trafiken!
Att hyra Elektrobussen
Hur går det då till rent praktiskt att hyra
bussen? Just nu finns det en bokningslista

Ladda upp inför Esquadem med en

KUSTSKEPPARKURS

Start: 25/2 kl 18.00
Plats: F21, Kungliga Tekniska högskolan

Kursen pågår under 8 torsdagar 18.00 - 21.00 med start 25/2
Anmälan och information: Peter Söderquist, KTH Tel: 08 - 657 96 75
Kungliga Tekniska Högskolans Segelsällskäp KTHSS, TI-IS, 10044 Stockholm
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Jakob

Läroverket

Televerket ä r ett kunskaps
företag. Med över hundra års
erfarenheter rör vi oss långt
framme i utvecklingen, vi är
bland de absolut ledande
kommunikationsföretagen
i världen.
Vår ambition är att såväl
helhetslösningar som tjänster
och varor vi erbjuder ska
överträffa kundernas för
väntan. Tele-radio-data
kommunikation ska vara
lättillgängligt för alla och .
produkterna ska ha rätt
kvalitet till ett konkur
renskraftigt pris.
Televerket är mitt i
dynamiska processer.

Teknologiska förändringar
hemma och utomlands skapar
ständigt nya utmaningar och
möjligheter.
Vi satsar miljarder på
forskning och utveckling av
kommunikationssystem.
Forskningen bedrivs inom
företaget i samarbete med
universitet och högskolor, och
med andra företag i Sverige
,, , och utomlands. Vi har
också anslutit oss till
Massachusetts lnstitute
) • of Technology.
Europagemenskapen
är
ingen nyhet för
:,;:.;·
·) oss, det ser vi som en
' fjäder i hatten. Sedan
länge deltar vi aktivt
i många projekt inom de
,
stora EG-programmen, tex
. · ·ESPRIT, European Strategic
. Programme for Research in
Information Technology, och
RACE, Research and Develop�; •

1

ment in Advanced Communi
cations Technologys in Europe.
Just nu intensifierar vi
forskningen kring optisk
kommunikation och ergonomi.
Hur bildtelefoni ska kunna
överföras med låga hastigheter.
Text-till-tal-omvandling,
taligenkänning och språk
omvandling.
I framtiden kommer vi att
behöva fler duktiga medarbe
tare, tex tekniker, ekonomer
och marknadsförare. Om din
ide med ditt liv bla innefattar
teknikens anpassning till
människan så sammanfaller
den med vår affärside:
Kommunikation alla till alla.

i;1 Televerket
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Lussesqutt

Hellstrand på
klassisk jaktmark

Pd lussesquttet gästades Teknis STAFFAN: Eeh... jag har aldrig tänkt på
av Staffan Hellstrand, en artist vad de betyder för mig, men jag är väldigt
glad att jag gjorde dem. Jag står väl för
som kanske är ett nytt namn för dem, utom någon låt kanske. Jag tycker
mdnga. Han är dock ingen ny låtarna fortfarande håller och det var
komling, men det ärförst pil sena mycket energi sådär i början. En väldigt
givande tid. Ungefär grundplåten till vad
re tid som genombrottet börjat jag
gör idag. Det är samma sak ungefär,
komma. Emissionen beslöt sig för men det är coolare attityd nu.
att ställa honom mot väggen och
EMISSIONEN: Vad tycker du det är för
lllta honom svara pd ett antal frll _skillnad mellan att turnera som medlem i
gor.
SH! och som soloartist ?

EMISSIONEN: Du har fått väldigt
mycket positiv kritik för din senaste skiva
"Eld", mycket radiospelningar och bra
försäljningssiffror. Vad betyder framgång
för dig?
STAFFAN HELLSTRAND: Det påver
kar inte mig i mitt skapande speciellt
mycket, men det skapar ju bättre förutsätt
ningar. Jag gör det ju för att kommunice
ra. Det blir roligare. Alla blir väl glada för
beröm.
EMISSIONEN: Din nya platta är lite
mer rockig och gitarrbaserad än din förra
skiva. Hur kom det sig att du valde den ut
vecklingen?
STAFFAN: Jag vet inte... Alla mina be
slut sker intuitivt. Jag tröttnade väl lite
grann på folkmusik, med dragspel. Jag
längtade på något vis tillbaks till elgitar
rerna, det är mina rötter. Det var så jag
höll på med SH! - gruppen jag var med i
innan - ganska elgitarrbaserad musik. Det
är väl mitt favoritinstrument, jag har väl
renodlat det ännu mer på den här plattan.

EMISSIONEN: En av mina favoritlåtar
på skivan är "Klockan slår sju i Sofia",
som har en dramatisk och gripande text.
Vad inspirerade dig att skriva den texten?
STAFFAN: Det är ett tema som jag åter
kommit till, dels för att jag känner många
sådana människor och dels är jag själv in
lyttad utifrån, och just den texten är om en
tjej jag kände kan man säga. Folk som
kommer från landet till stan med drömmar
och så där. De får uppleva en lite mer krä
vande verklighet om man kan uttrycka det
så. Det har jag lätt att identifiera mig med.
EMISSIONEN: Du var tidigare med i
gruppen SH! som gjorde 3 LP. Vad bety
der de skivorna för dig idag?
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STAFFAN: Man kan vara mer
divig(skratt)! Själva turnerandet är ingen
större skillnad, det är några av mina bästa
vänner jag spelar med fortfarande. Det
blir ingen skillnad liksom.

EMISSIONEN: 1989 kom din första so
loskiva, "Hemlös", som bestod av Dan
Andersson-tolkningar. Hur fick du iden
att göra den skivan?
STAFFAN: Det var väl så att jag var inne
på Dan Andersson mycket några år. Innan
dess läste jag. hans dikter. Jag spelade
några på akustisk gitarr och tyckte det
passade mig väldigt bra, och så fick jag
iden att jag skulle vilja göra mina egna
tolkningar till de här sångerna. SH! hade
gjort 3 LP så jag tyckte det skulle vara kul
att göra något eget. Det var innan SH!
splittrades. Det mottogs väl av skivbola
get positivt, som en bra ide. Sen satte jag
igång. Det var en rolig grej att göra för jag
fick jobba med många musiker som jag
inte jobbat med förut, och jag fick göra
något helt annorlunda. Det var precis vad
jag behövde då. Jag tyckte då att SH! kän
des uppskruvat, jag stod och vrålade i
�kmaner. SH! splittrades och jag gick åt
mitt eget håll, även med min musik.
EMISSIONEN: Har Dan Andersson på
verkat dig som textförfattare, tycker du?
STAFFAN: Ja, det har han säkert gjort,
även om jag inte kan peka på något spe
ciellt. Det bör han väl ha gjort. Jag har
läst mycket av honom.

EMISSIONEN: En SH!-låt somjag tyck
er väldigt mycket om är "Det måste vara
vinet, Ramos", som tyvärr är alauell än
idag. Vad kan man som .::rtist göra åt
rasism ochfrämlingsfientlighet?
STAFFAN: Man kan säga vad man tyck-

Staffan tog den stora blå vägen till KTH.
er, sen måste folk ta ställning. Jag vet folk
som har gillat mig och som har blivit för
vånade när jag kommit med slagord mot
rasism. Såna här saker måste man ta ställ
ning till själv, man kan inte tvinga någon.
EMISSIONEN: Du har hållit på med
musik sen slutet av 70-talet, först med
Dimmornas Bro, sedan med SH! och nu
som soloartist. Hur tycker du den svenska
musikscenen har förändrats sedan 70talet?
STAFFAN: Den friskaste biten var väl
'78-'83,'84 då det hände väldigt mycket
Framförallt hände det på svenska, vilket
jag tycker är kul. Nu är det ju också lite
grejer, men jag vet inte ... De gitarrband
som kommer nu verkar sakna svensk för
ankring, de sjunger inte om sig själva. Det
är viktigt att det känns som en genuin atti
tyd och inte en attityd som de tillägnat
sig, när det gäller uttryck och musikalisk
attityd. Att det är ärligt det de vill uttrycka
med sin musik. Deras personlighet verkar
inte äkta, och det är lite tråkigt.
EMISSIONEN: Finns det några svenska
band som du tycker är bra?

-----�

------------------- iiiiiiiiii �
STAFFAN: Ja, det finns det väl, sådär...
Traste Linden, Perssons Pack har gjort en
del bra grejer, Atomic Swing, Popsicle...
det finns flera stycken.

EMISSIONEN: Vad tycker du som låt
skrivare om att göra videos?
STAFFAN: Det är ganska kul. Det påver
kar inte mig särskilt mycket själv, jag har
inte gjort så många videos. Det är också
en fråga om resurser. Man kan inte lägga
ner hur mycket tid och pengar som helst
på det.

EMISSIONEN: Du verkar inte ha något
problem att skriva låtar. Förra skivan
kom ut förra året[l991 J och nya plattan
kom i årf1992]. Har du redan ideer till en
ny skiva?
STAFFAN: Ja, men det är lite svårt att
säga hur den kommer låta. Det blir nog
mycket gitarrer och stråkar så där, det är
en klang som jag gillar. "Klockan slår sju
i Sofia" som du nämnde .är väl den låt som
jag är mest nöjd med själv, även rent pro
duktionsmässigt. Jag hoppas kunna bygga
vidare på det

EMISSIONEN: Första gången jag såg
dig live, som förband till Toms Tivoli för
två och ett halvt år sedan, grep en beru
sad herre tag i mig och sa till mig "Så där
har jag känt mig i hela mitt liv!". Att be
röra människor med din musik, är det nå
got som betyder mycketför dig?
STAFFAN: Jag lägger ner väldigt myck
et av mina egna känslor[i mina låtar], för
söker göra något som betyder något för
folk, på ett djupare plan också. Det är
klart, det känns väldigt bra - lite skräm
mande också men mest bra.

EMISSIONEN: Vad har du för planer
för nästa år?
STAFFAN: Ja, det är väl skivinspelning
då. Efter nyår ska jag ta det lugnt med
spelningar, och så spelas plattan in i mars.
Sen ska jag väl turnera i sommar och spe
la på festivaler. Det blir en tume nästa
höst.

folk. Jag har väl trogna fans, väldigt roli
ga spelningar. Jag är helnöjd med den här
lumen.

EMISSIONEN: Har du någon hälsning
du villframföra till dinafans?
STAFFAN: Jag är väldigt tacksam för de
som började gilla SH! och följt med sedan
dess. De har gett mig mycket inspiration
till att fortsätta.

EMISSIONEN: Tack så mycket för att
du tog dig tid med den här intervjun!
STAFFAN: Tack själv.

lntervju,foto & total avsaknad av
nedkortning : Stefan

EMISSIONEN: Hur är det att turnera
får man bra respons överallt?
STAFFAN: Ja, det tycker jag nog. Det är
en skillnad mot gamla SH! -tumeer - mer

Xll:en iqvigning !

,
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Kom och gasqua in allas vår ti1ll1tiil� sektionsbarrack,
på PResqutt den 1 2/2. Kommeti:iilEtP att hålla ... ? ! ? c kommer den att vara klar..?? )
Vi fortsätt�t;::y,.�ren i högt., :tllpo med en , .,ll§J�undrandes
:
-: ·:- : -: - :-:-:·: ::/ :1: 1::=:: ::
1

( ...det ryktas au vi blivit av med vår sektionslokal och au evenemanget kommer au äga rwn i Q-huset..........hmm, Qroque i Q ??? )

Kom och bedöva alla sinnen med rock, mat och bira den 24/4.
Sist men absolut inte minst den traditionella

VAllBALEN
0

tillika nyårsbal den 30/4.

Fler än 1 PR.arr
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Besök på Ericsson...

EX-JOBBARE
••
SOKES!

ERICSSON �
ClaN Rickeby

Otrec.tor 81.1S.neH Support

Bland framgångsrika Ericssonprodukter är det främst AXE
som folk har hört talas om. Men bakom varje AXE-växel
finns ett transportnät. EMISSIONEN undrade vad detta är
och gjorde därför ett studiebesök till Kungens kurva där
Ericssons transportnätsavdelning ligger. Där träffade vi
Magnus Warbert, chef för Business Unit Transport Network
Systems och marknadschefen Claes Rickeby.
För den oinvigde kan det tyckas enkelt att
kommunicera mellan två stationer, det
räcker ju med att dra en kabel. Men riktigt
så enkelt är det inte. Det är en fysisk
omöjlighet att ha tillräckligt många "slad
dar mellan till exempel Stockholm och
Göteborg så att många människor skall
kunna prata samtidigt. Tidigare användes
FDM (Frequency Division Multiplexors)
som gick ut på att man har en koaxialka
bel i vilken man skickar en modulerad
bärvåg. Det systemet klarade av upptill
10.000 kanaler och svårigheten bestod i
att konstruera de avancerade filter som
behövdes i båda ändarna.
Utvecklingen av den nya tidens transport
nät hör tillsammans med AXE, mobiltele
foni samt företagsnät till de viktigaste
strategiska satsningarna inom Ericssonk
oncernen.
Produktsortimentet för transportnätsyste
men heter Ericsson Transport Network
Architecture (ETNA) och ger tack vare

Magnus Warbert
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övergången till digital teknik telefonnät
soperatörerna möjlighet att erbjuda sina
kunder nya avancerade teletjänster, till
exempel fasta uppkopplade teleförbindel
ser för tal, data och video och samtidigt
öka tillgängligheten och säkerheten i nä
tet. Den nya tekniken ger också möjlighet
till att efter behov individuellt anpassa te
letjänster för olika kategorier av kunder,
framförallt företagskunder.

Utveckling
EMISSIONEN: Vad är det som styr
vilka nya produkter ni skail satsa på?

Magnus: Det är rätt lustigt hur det går till.
År 1987 när man bestämde sig för det här,
då visste kunderna väldigt lite, så de tidi
ga investeringsbesluten är inte styrda från
marknaden. Det är ofta några få kunniga
personer, som läser tidningarna ingen an
nan läser, som följer vad som pågår inom
standardisering och sånt, vilket är bas
infot till att man bestämmer sig för att ut
veckla. Men sen när man är igenom till
hälften - då börjar vi och även våra konk
urrenter att marknadsföra (produkten] och
då vaknar kunderna. Sen är det nog den
marknadsstrategi man lägger som styr. Då
blir det kunddrivet och kundorienterat. Så
utvecklingen har två distinkt skilda faser.
Den första är egentligen teknologi och ut
vecklingsdriven, medan den andra blir hur
man rullar ut det här på världsmarknaden.
Det finns ett formellt system. Ett antal
grindar vi går igenom - det gör vi även
idag. Om vi till exempel i vår marknads
föring med engelsmännen, kommer fram
till att de behöver en annan variant säger
någon tekniker som har haft en relation
med kunden det och då går det igenom ett
antal grindar - "Tall Gates" som vi kallar
det. Tall-gate 0, 1 och 2. Vid tall-gate två
tar man det formella beslutet att här Iäg-

·w1 LQ.b�

ger vi ner X miljoner kronor i utveckling.
I de tidiga fallen är det någon kille som
läser någonting någonstans, och säger
"det här vill jag lära mig mer om, det här
vill jag utveckla". Och då säger man "Ja
visst, självklart kan du göra det", och så
småningom får han ett litet förprojekt,
som man kallar för tall-gate noll. Vi har
ett formellt system som tar oss igenom
processen som ska ge oss utrymme för att
man ska kunna undersöka en bit in, utan
att det är nåt större comittrnent ekono
miskt.
EMISSIONEN: Så det kan vara en
enda person som för fram en ny ide?

Magnus: Ja, det börjar oftast där, och en

del av de här killarna är så smarta, att de
frågar inte ens, för de riskerar ju alltid ett
nej. Så de kommer ganska ofta med ett re
lativt fullgånget förprojekt, "det här har vi
undersökt, och verkar vara en väldigt bra
ide".

EMISSIONEN: Är det så kallade ex
perter som gör det?

Magnus: Vi hade ett problem tidigare, för
det ända sättet att utvecklas (inom Erics
son] var genom den formella chefskarriä
ren. Det var så man fick högre lön, och
mer att säga till om. Det som hände var att
många duktiga tekniker var väldigt dåliga
ledare - de var inte intresserade av det.
Vad som då hände, det var vi att då fick
en duktig tekniker som inte längre kunde
vara duktig tekniker, som en dålig ledare,
fast med en högre lön. För fem, sex år se
dan började började fundera på: Skulle vi
inte kunna hitta en alternativ utveckling
skarriär, för teknikern som inte är lämpad
att leda människor. Och det här finns i
dag. Det är fortfarande lite nytt, men det
fungerar bättre och bättre. De här fyra,
fem årens erfarenhet som vi har gör att vi
just förra året rullade ut det här igen, i för
nyad tappning mera, genomtänkt - baserat
på de här (erfarenheterna]. De tror jag är
väldigt nödvändigt och bra. Även en kille
som har varit projektledare, på ett väldigt
tungt projekt, under lång tid och har slitit

iiiiiiii1
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ut sig, han ska ju kunna få sitta under kor
keken ett tag och lukta på blommorna,
komma igen och göra någonting som han
vill. Han kanske vill fördjupa sig i någon
ting. Där tror jag att vi idag har en mycket
mycket större generositet - eller vidsynt
het. Jag tror man blir mer effektiv när
man får arbeta på det viset.
EMISSIONEN: Hur fungerar beslutet,
vem är det som säger "ja" eller "nej"
till en ny sak?

Magnus: De som tar kunden i hand, är de

lokala bolagen ute i världen. Vi är organi
serade i något vi kallar för business units,
dvs produktområden där det finns en
marknadssida, produktion, och utveck
ling. Varje business-unit, väljer då sitt
sätt. Men vi styr med en internstyrelse,
där i princip alla stora investeringsbeslut
skall rapporteras, om inte beslutas - för
.besluten de tar vi själva här inom våra
budgetramar. Är det fråga om ett par
hundra mantimmar, kan vem som helst
göra det här ganska informellt och ta ett
beslut. Är det däremot ett avgörande ut
vecklingsprojekt, med mycket resurser
och många inblandade, då är det vår led
ningsgrupp som tar beslutet. Däremot be
reds frågan precis var som helst i företa
get, och det är nytt.

Marknadsföring

EMISSIONEN: Hur går själva lanse
ringen till? Har ni mycket kontakt med
Ericssons dotterbolag ute i världen?
Magnus: Vi gör naturligtvis marknads

strategier i samarbete med dem, men om
man skulle definiera deras ansvar, så har
de ett lönsamhetsansvar på alla produkter
på sin marknad, medan vi har ett lönsam
hetsansvar för alla marknader på vårt pro
duktområde, - det låter som en sjukdom
[SKRATT]. Man kan ju säga att både in
täkter och kostnader konsulteras två gång
er: en på marknadsledden, en på produkt
ledden. Så vi har ett beroende till varan
dra, vi är i armkrok hela tiden . Inom
vissa produktområden - säg AXE - är de
här lokala bolagen oerhört kompetenta,
och klarar av all marknadsföring, utan nå
gon vidare inblandning. Tar du andra pro
dukt områden - som mobiltelefoni var för
ett par år sedan - eller som vi är nu, så sit
ter huvudkompetensen egentligen här, ef
tersom det är så nytt En bland Claes upp
gifter är att just bygga upp den här kom
petensen på de lokala bolagen, så att vi
slipper att vara med i en så hög grad som
vi måste vara.
Claes: Och att bygga upp den kompeten

sen där, är ett första steg att bygga upp

den här. Sen som svar på er fråga: Vi har
tidigare jobbat efter principen att vi för
fram produkter till de lokala bolagen, och
säger "sälj det här!". Vad vi gör nu är att
försöka få våra dotterbolag, och oss, att gå
ut och prata med kunderna, och ta reda på
vad de ser som ett behov. I vissa fall som Magnus nämnde - måste vi ligga
före, medan i andra lägen · ligger vi och
lyssnar av vad kunderna har för behov.
Närsiktigt och långsiktigt Sen ·tar vi den
här informationen och matar in den i vå
ran produktutvecklingsprocess. Vi kom
mer ut med en produkt och säger "det här
är nu en produkt som har kompromissats
fram - kanske bland många världsmark
nadskrav. Så här ser den ut. Det är den här
produkten vi går ut på marknaden med"
Så det finns en påverkan från våra kunder,
våra bolag ute i världen, och även då oss
själva, med teknologiförändringar som
kommer. De plockar vi till oss, sen gör vi
en produkt som ska passa på världsmark
naden. Det här låter ju jättebra, för det blir
en produkt som passar precis på världs
marknaden i varje ögonblick - i teorin.
Det finns ju ledtider, och det är ju så att
man kan ju ha lyssnat fel, och så vidare.
Det är en svår process. Det viktiga är
egentligen att man kommer in i det här in
formationsutbytet med kunderna. Varje
gång man träffar en kund finns det en
chans att sälja in lite Ericsson, det finns
en chans att lyssna.

Globalt

EMISSIONEN: Är det svårare för
Ericsson att etablera sig på nya mark
nader (länder) än vad det är för företag
som av olika skäl har haft ett visst in
nytande där, till exempel Tyskland och
Frankrike?
Claes: Det är svårt att ta sig in på de gam

la franska kolonierna i Afrika, om man
inte är fransk. Ericsson har ett dotterbolag
i Frankrike, och då går det ju under fransk
flagga, så att säga, med franska lån och så
vidare.
Magnus: Men det scenariot är redan satt.

Philips är starkare i Indonesien, för att det
var en holländsk koloni. Det är inte myck
et vi kan göra åt. Däremot sådana länder
som aldrig har varit koloniserade, men
som har en väldig lillväxt, [där har vi sto
ra möjligheter]. Kina, som är Ericssons
tionde största marknad - det är inte många
som vet om det - där är det en otrolig till
växt, och alla är där naturligtvis!

EMISSIONEN: Hur ser ni på Kina, är
det bara början, eller?
Claes: De har nio miljoner linjer nu, och

Claes Rickeby

ska komma upp till 90 miljoner vid sekel
skiftet. Detta kan de hålla på med i hundra
år, i den nuvarande takten. Kina är ett
stort land, som är jättestort också genom
att det är massor av folk som är spridda
över hela landet Transmissions och trans
portprodukter, det är ju liksom drömmen.
Likadant är det med Ryssland. Det är ock
så stort och enormt vidsträckt med hund
ratals miljoner människor, som vill tala
med varandra, om de bara fick chansen
Magnus: Där är det finansieringen [som

är problemet], vilket också gäller Östeuro
pa idag. Kan vi likt ABB lämna över en
telefonstation, och säga "ni kan betala oss
tio procent av det ni får in över fem år, är
vi nöjda med det" Det är ett sätt för kun
den att lättare köpa, eftersom han inte har
några pengar. Samtidigt försöker vi vara
väldigt noga med att inte bli operatör. [De
som sköter ett lands telenät]. Vi har varit
det till viss utsträckning. Ett bolag vi hade
i Argentina har vi avyttrat nu, men det var
den sista biten. Det finns en klar och tyd
lig strategi att Ericsson inte tänker bli
operatör.

EMISSIONEN: Vad är det som är ne
gativt med att vara operatör?
Magnus: Det är inte roligt att vara kund

till sig själv, och konkurrera med sina öv
riga kunder.

Claes: Vi ser alltså effekter av det här, där

några av våra kunder säger: "Nä, de där
vill vi inte göra affärer med, därför att de
är också en operatör och de är vår konkur
rent på världsmarknaden, så de vill vi inte
göra affärer med, däremot Ericsson är vitt
som ett lam.
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Besök på Ericsson...
Vinst

EMISSIONEN: Hur lång tid räknar ni
med att det ska ta innan ert nuvarande
projekt går med vinst?
Magnus: Säg att vi började utveckla det
här på allvar '89, när projektet började
kosta riktigt mycket pengar. Jag tror att vi
har break-even på den här produktsats
ningen '94. Sen börjar det ge avkastning.
Här kan man säga att det är tre faser:
Först blir man positionerad - det betyder
att man får ett internationellt kontrakt - då
kan man gå ut till någon annan och säga:
någon har valt oss. Någon viktig har valt
oss! Nästa fas är att vi är etablerad - då
har man ett antal volymkontrakt och en
hyfsad försäljningsvolym. Den tredje fa
sen är då det börjar ge avkastning - då tjä
nar man pengar. Det kostar att bygga upp
marknadsandelar! Med AXE har man
självklart har tagit sig igenom alla de här

tre faserna, NMT Mobiltelefoni är på
samma sätt. Tar du GSM - nästa genera
tions digitala mobiltelefoni - kan man väl
säga att det är positionerad och etablerad,
med 40% världs-marknadsandel, och är
nu på väg in i avkastningsfasen. Vårt pro
duktområde är precis mitt emellan posi
tionerad - som vi var med tysklands
kontraktet och etablerad, vilket vi håller
på att bli nu. Avkastningsfasen börjar då
'94. Vi orkar helt enkelt inte utveckla allt
på en gång, så det får bli lite sekventiellt.

EMISSIONEN: Exjobb, och praktik
och sånt?

Magnus: Ja det tänkte vi säga rent spon
tant, alla former, om ni vill att vi ska
komma till E och prata - kanske inte för
de som går i ettan, men väl de som går i
trean, och fyran. Att komma hit när som
helst, över en sommar bara, eller göra ett
ex-jobb - som helst inte bör överstiga de

där tre månaderna, annars · är man fast det är alldeles utomordentligt välkommet.

Claes: På praktikjobb satsar vi huvudsak
ligen den här sommaren - har vi sagt - på
de som går i trean eller fyran, och som ska
genomföra sin praktik. Det är vad som är
syftet, att kunna hjälpa till på det sättet,
dessutom vill vi bygga upp relationer på
det viset.
Magnus: Just nu har vi anställningsstopp,
men det är ju lite grann den depression
skänslan som finns överallt. I långsiktigt
perspektiv, kommer Ericsson alltid att be
höva duktiga tekniker. Det här är väl mera
att man hickar lite på en ökande trend, på
ett ökande behov, och vem vet hur det ser
ut om ett halvår, eller ett år.

Christian Jansson
OlofL indqvist

Kårspexet
Kungliga Tekniska Högskolans
Kårspex inledde den 8 December
sitt 125-års jubileum på Tibble
Teater, med uppförandet av
A VGVSTVS - eller Det Blir Bret
tre foer r !
Allt började självklart i den nu gamla
goda tolvan, där sedvanligt förkör anord
nades. När stämningen var tillräckligt
upptrissad, var det dags att borda det spe
ciella gycklartåget som avgick från Östra
Station, en timme före själva spextaklet
skulle börja.
Det var ett fullt gycklartåg, där kvoten sit
tande/antal stolar klart översteg ett (1).
Innan ridån gick upp försökte någon ku
fisk person övertyga publiken att det
egentligen var han som var spexet. Efter
lite mutande applåder avstod han dock
från sina uttalanden och lät orkestern
sätta igång med ett fantastiskt potpurri på
alla möjliga och omöjliga låtar, som pre
senterades i ett hejdundrandes tempo, med
en klar glimt i ögat.
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Spexet började.
A vgvstvs själv var underhållande som se
nil och lite korkad kejsare - som inte rik
tigt ville följa det han sjöng om mot slu
tet, utan påpekade - till publikens förtjus
ning - att han faktiskt var död gång, på
gång, på... Att Avgvstvs sedan återupp
stod som ängel gjorde inte något, men den
symbol han då bar på bröstet var väl inte
den mest väl valda (Ledtråd: Den var gul,
av plast, och kunde inte säga "Kvack").
Självklart får inte vår egen Konglig Jan som munskänken Spartacus - komma un
dan utan beröm: Beröm!
Dekoren var välgjord, och när tredje akten
började, var det mången av släktet publik,
som häpnade inför de enorma statyer som
prydde det polyteistiska tempel där all
dramatik utspelades.
Tyvärr bör påpekas att rimmandet var
nästan obefintligt, även om texterna stun
dom var väldigt finurliga. Sångtexterna
var mycket välgjorda, även om publiken
nog bara hörde en bråkdel av dem, efter
som skådespelarna/spexama/sångarna säl
lan använde mikrofon. . Det var väldigt
synd. Trots detta blev det flertalet om-

Ho. ho. ho!
starter på en del melodier, speciellt a
capella framförandet av Baluns Kadens
med Stuns, där Avgvstvs "entropi ökade
med kubiken på tiden".
Till sist kan sägas att det var ett välgjort
spex, som trots sin ringa längd - omkring
tre timmar - tog sig riktigt bra mot slutet.

Olof Lindqvist
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Praktikjobb ?
Examensarbete ?
Kom på

Elektro-Armadan
Torsdagen den 25 :e februari
kl. 10.00 - 1 6.30
i Q-hus 1 , plan 3
Efter armadan blir det ärtsoppa & punch med
efte,följande pub för hugade teknologer
Ett SRKB-94 arr.

Historiskt evenemang
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nya året.
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Diverse
KONGLIG 1 :A
SKALÄRMUSI KKÅRENS
HISTORIA - del 5

Den rafflande sista delen av Blot-Jöns
eskapader. . .
RASKT TILLBAKA TILL
SPÄNNANDE HISTORIEN;

DEN

kapellet Musicae et Perces Scalariis verk
samhet och på nytt musicera i student
musik form. Nytt namn blev det dock;
Konglig 1.a Skalärmusikkåren, eller Ska
lärmusiken, en översättning till modem
svenska av det latinska ursprungsnamnet.
Han tubbade sin gamla mormor på gamla
släktlåtar, som enligt familjesägnen skri
vits av Blot-Jöns. Så höll han snart en an
senlig hög noter i sin hand. Efter mycket
omskrivande fanns där låtar som 'Os
quars Backe Stomp', ' Dragbasunen',
' King Porter Stomp', 'Dinah', 'Tiger
Agg', 'Indianer', 'You can 't live in Har
lem', 'SMusKrat Ramble' och 'När Tven
ne Hjärtan'.

Smilie
Alla undrar väl vad de "glada
gubbarna" i mail och dylikt
egentligen står för.
The Unofficial Srnilie Dictionary

Allt material som den gamle jazzmusikem
lämnat efter sig, och som sjungits av hans
släkt . i generationer. Framför brasan, på
vall, 1 kyrka och stuga, till jul och mids
ommar, ja varje tänkbart tillfälle hade
förgyllts av de gamla familjelåtama.
SMusK har alltså en olidligt lång och
spännande historia. Månget studiemedel
har av mig offrats för att klargöra alla
sammanhang mellan trettomhundratalets
Europa och vår tids Sve rige. Stolt lutar
jag mig nu tillbaka, beskådar mitt verk,
suckar och tar itu med nästa uppgift; in
drivning av räkningar till baren på vår äl
skade barmästares order.

:-) Your basic smilie. This smilie is used
to inflect a sarcastic or joking statement
since we can't hear voice inflection over
Unix.
;-) Winky smilie. User just roade a flirta
tious and/or sarcastic remark. More of a
"don 't hit me for what I just said" sroilie.
:-( Frowning smilie. User did not like
that last statement or is upset or depres
sed about something.
:-I Indifferent smilie. Better than a
Frowning smilie but not quite as good
as a happy sroilie.
:-> User just roade a really biting sarca
stic remark. Worse than a :-).
>:·> User just roade a really devilish re
mark.
>;·> Winky and devil combined. A very
lewd remark was just roade.

Tor /Il Pedenjör SMusK

For tsättning kan följa...

Tentapu b å la Roger
Vad skall man göra efter en ten
ta? För oss E92:or har svaret of
tast varit: gå hem.

VI HAR JU ALDRIG haft tenta under
de "normala" tentaperioderna. Därför har
vi också missat allt skoj som tentapubar
och liknande.
En ljusglimt och en invigning i tentapu
bens hemlighet och mysterier bjöds dock
Ettan, och och ett antal äldre tentander, på
efler tentamen i kurs FAl 15 torsdagen in
nan julen. På eget initiativ ocl) helt utan
större arrangemang bjöd Roger upp till
tentapub i Tolvan. Puben bjöd, som van
ligt, på snygg bira och billig personal
samt ett utmärkt tillfälle att dricka julöl
och utbyta julhälsningar. Roger och hans
personal bjöd på en riktigt trevlig pub, nå
got oplanerad och helt ideellt, men ändå
helt lyckad.
Hoppas pd flera egna initiativ och lik·
nande i framtiden.

Anders & Mattias

Barföreståndare Roger (i mitten, bakom julpyntet)

ROCK,
••

12:e - 13:e december

Sänkta Lucia anno 1 992

Så har lussepre ånyo gått av
stapeln i tolvan. PR, vilket för
kvällen var ovanligt omfångs
rikt, hade bullat upp med mas
sor av god julmat.

Som vanligt blev flera tusen elektriker
utan biljett då tolvans dimensioner är
ändliga. Det stora antalet luciafirare till
trots, satt man tämligen rymligt (jfr ka
lasreportage sid. 18-19).

Efter julmaten var det så dags för pep
parkakstävlingen. Juryn, som bestod
av Henrik, Ulrik och Urf, hade ett gan
ska enkelt arbete. Det stora slottet
vann i överlägsen stil. Segrarna beslu
tade i och med sin seger att slottet
skulle sparas åt etfervärden och fick
alltså inte ätas upp på plats (till publi
kens stora besvikelse).
Inte att förglömma den vilda dansen
kring den goa granen vid millespottan

(med en uppklättrad Hessu som gast).

Text....................................JQ, Sniis
Foto...................................Anders K
Special thanx to: Alla entusiastiska lussep

reaktörer vilka möjliggjorde detta klassiska
reportage. Er avsaknad av frånvaro hindrade
denna sida att vara lika vit som den snö som
vägrade infinna sig i tid till lucia. Utan er
vore vi inte vad vi är idag. Återigen ett stort
tack. TACK!

t Osqul.da underhåller

- Fjolårets lucia
(i brist på bättre)
- Pepparkaksingenjö
rer
+ Ravedans i extas runt
den goa granen
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Sista an111 ä lan den 12 Mars kl. 23.58 p å Kåren.
Intresserad ?
Kontakta Bj örn Hansson E-90
alt. Mail till bj ornh p å VMS.

Mekanik
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och kunskaperna jag trott mig fåu, är fullständigt yäck.

Pdttlkeliäiimik��·Sakta"°all vetskap har dunkats in,
sakta formlerna lagrats i hjässan min.
· men fort de försvunnit det är knappt man till KTH hunnit.

.· .T.'.l1!t::;;�:��!:!�tr�:��4:::·:}·r ·. .·: :·
som på. sin engagerade tur runt karusellen• . ·
. gör den svart som sena kvällen.
Han verkår vandra runt i ett

Anders J. Thor åskådliggör Coriolis-accelerationen.
Tolkat av Andre Heinonen.
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Miniräknare

Sagan om den
förfärl iga pen nan
FÖR LÄNGE SEDAN fanns en liten
skola dit ungdomar från hela landet kom
för au förkovra sig i sitt framtida yrke.
Det var svårt att bli antagen och skolan
åtnjöt hög status ute i samhället Därför
var det oroväckande att det uppdagats att
fusk börjat förekomma vid proven i sko
lan. Det skulle ju kunna rasera förtroen
det.
Nu var det inte fusk i största allmänhet
med lappar, viskningar och gömda böcker
på toaletterna som upptäckts. Nej, det här
var något nytt. Allt fler studenter hade
nämligen börjat använda en ny sorts pen
na, den så kallade stiftpennan.
Stiftpennan bestod av ett hölje av bakelit
och man skrev med ett smalt stift av
blyerts. Stiftet hölls på plats med en fjä
dermekanism och i det ihåliga skaftet för
varades extra stift. Den nya stiftpennan
hade uppenbara fördelar jämfört med den
gamla blyertspennan av trä. Skaftet var

skönare att hålla i och det var lättare att
skriva snyggt. Nu hade det upptäckts att
några studenter istället för extra stift för
varade hoprullade fusklappar i skaftet.
Det väckte upprörda känslor, både bland
studenter och skolledning. Något måste
göras, frågan var bara vad. Lyckligtvis
fanns en nämnd med kloka farbröder som
bestämde vad studenterna skulle lära sig.
Med sin erfarenhet kunde de bättre än an
dra förutse vilka kunskaper och färdighe
ter som skulle krävas i framtiden. Nu fick
de också fusket på halsen. Nämnden rea
gerade kraftigt. Fusket skulle stoppas, och
den nya pennan förbjöds.
Beslutet väckte viss indignation bland
dem som vant sig vid au skriva med de
nya pennorna, men som inte skulle kom
ma på tanken au använda dem till fusk.
De ville bara skriva snyggt. Också några
av lärarna i skolan protesterade. De ville
framför allt att skrivningarna skulle vara
läsbara och den nya pennan hade verkli-

v
Av denna historia finns, precis
som av alla andra historier, åt
minstone något att lära. Vad var
det egentligen man hade gjort?

HANDLADE DET OM KRAFTTAG
mot fusket? Eller var det bara ett kraftlöst
spel? Låt oss se.

Åtgärderna som vidtogs var ensidigt in
riktade på en sak - pennan. Kom man bara
åt den skulle allting ordna sig. Ser man
det på detta sätt blir det tydligt vad det
egentligen handlade om. Det var aldrig
fråga om att stoppa fusket. Nej, målet var
att se till att det inte fanns orättvisa möj-
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ligheter att fuska. Byxfickor att stoppa
lappar i hade alla och det var aldrig någon
skrivningsvakt som kontrollerade dem.
Samma sak gällde för de formelsamlingar
som studenterna fick ha med på vissa
skrivningar. Inte ens någon av de äldsta
överliggarna kunde minnas att någon vakt
kontrollerat au ingen skrivit in fusk
formler.
Men med pennan var det annorlunda. Alla
hade ju inte denna möjlighet au fuska och
därför måste den stoppas. Speciellt tydligt
syntes detta i de fall pennan var tillåten.
Det förutsattes helt enkelt au pennan i sig
ledde till fusk, och därför måste alla andra

gen gjort underverk med handstilen.

En viss uppluckring av reglerna skedde
därför. Normalt skulle endast den gamla
pennan vara tillåten, men de lärare som så
önskade kunde tillåta den nya. För att det
inte skulle bli orättvist infördes emellertid
ett speciellt villkor. Om stiftpennan tilläts
måste också egna anteckningar, hela läro
böcker och lösta exempel vara tillåtna
hjälpmedel. För att inte de studenter som
satsat på en modem penna skulle tvingas
att köpa också gamla pennor och därmed
drabbas av ekonomisk ruin ordnades ett
utlåningssystem. Mot en pant kunde ele
verna få låna en gammaldags· penna till
sina skrivningar.
Nu hade man tagit till krafttag! Nämnden
hade visat au man inte tolererade fuskare
och fler skolor väntades följa efter.

{
hjälpmedel vara tillåtna.

Visst stoppade åtgärden fusket med hop
rullade lappar i pennskaften, men frågan
är: Minskade fusket totalt? Det får vi al
drig veta, för varken förr eller senare gjor
des några andra kontroller.

En fråga borde vi emellertid kunna svara
på redan idag. Är det pennan som fuskar,
eller är det studenten?

Johan Enfeldt E-87 och HPJS

____
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Vad man behöver för att
lyckas på en tenta
FÖRSTORINGSGLAS, för att kunna se ordentligt vad de
som sitter framför har svarat och för att kunna tyda lärarens
hieroglyfer. Men förstoringsglas bör användas med största för
siktighet. För det första ska det inte synas au man begagnar ett
dylikt instrument. För det andra är det inte lämpligt att sitta för
nära fönstren. Då kan nämligen Ditt förstoringsglas och fön
stret växelverka och orsaka brand. Eftersom brandkåren har
tröttnat på alla falsklarm kommer de inte till Din undsättning,
hela aulan brinner upp inklusive Din skrivning! Tråkigt, trå
kigt...

KIKARE, när dina försök att muta klassens ljus har misslyck
ats. När nu han/hon vägrat byta plats för att hamna närmare
Dig kan Du ju inte låta honom/henne komma undan så lätt.
Därför kan en kikare vara värdefull!

TECKENSPRÅKSKUNSKAPER kan också vara av värde
att om du har en pålitlig kamrat som också behärskar detta
språk. Tyvärr kan man fortfarande inte lära sig detta synnerli
gen användbara språk på Elektro... Men kontrollera först au
skrivvakten inte är lika kunnig som du. Det vore ju ytterst pin
samt om tentavakten avbryter dig med ett par handviftningar
som du lyckas tyda till "Aha! Du fuskar! Tyvärr har du svarat
rätt på alla frågor hittills men det kan ändå inte bli några
poäng... " Inte för att alla tentavakter har dolda talanger, men
ändå.. .

MYNT att singla slant med kan användas om du och din kom
pis är oense om svaret är X eller Y på en andragradare. Också
fördelaktigt användbart vid kryssfrågor.

TIPPEX är ett utmärkt hjälpmedel för att slippa obehagliga
tentauppgifter. Men tippex måste användas med största försik
tighet. Man får inte ta bort FÖR många uppgifter... Annars kan
man klippa bort oönskade delar av tentan, om man inte vill ta

Er ro r
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bort häftklammern i vänstra hörnet och på så sätt avlägsna hela
sidor. Även här krävs ett stort mått av självbehärskning.

CHIPS är ett mycket drastiskt drag som man bara bör tillämpa
i yttersta nödfall. På ett enkelt sätt stör man kompisarnas kon
centration och man blir bäst i klassen! Och du, ju hårdare chips
desto bättre!

Frlm Åvas /J.rsbok 1990/91

Minikalkylator som.
drar kvadratrötter

• Räknemaskiner i fickfor
mat är ingen nyhet. Nya
modeller duggar tätt och blir
mer och mer avancerade. En
av de senaste på marknaden
kommer från räknestickstill
verkaren Aristo. Pris 700 kr
inkl moms.
Finessen är att Aristo M
64 klarar rotdragning o'ch
procenträkning direkt. Dess
utom går deri på vanliga
penlightbatterier som ger ca
30 timmars gångtid. Tan
gentbordet är logiskt upp
byggt och tangMterna �r till
räckligt stora och 5ärade från
varandra för att vara bekvä
ma att arbeta med. Aristo M
64 säljs av Bemax kontors
service i Stockholm.
Omdöme: Vi lät nigr•
byggnadsingenjörer arbeta
med Aristo-riiknaren under
tre dagar. Tvi av dem ;ing·
de för att f6 veta ver man
kunde köpa den.
•

(Icke godkänd?) miniräknare, testad i Teknikens Värld 1974

ffE::l ! HU( MAtJli4 MINNEN
HA R. PIN M1N1R�l<NAl::.f'?
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Sångartäflan

Skrik, skrän och lj uva
harmonier

Återigen var det dags för tekno
logerna på KTH att ikläda sig
overall och på valfritt sätt för
passa sig till kårhuset. Personer
med absolut gehör kunde även
behöva hörselskydd. Det var allt
så dags för den årliga sångartä
flan, som enligt traditionen gick
av stapeln på Osquars namns
dag.

När Emissionens utsända kom till kårhu
set var matsalen redan fullsatt till brist
ningsgränsen, men vad gör det? En stol
hittades så småningom, och strax började
det.
Fast beslutna om att erövra vandrings
priset ställde även Elektro upp, och innan
det hela började kunde bland annat ett
halvt dagis observeras i 12:an. Resultatet
av satsningen bör kanske inte nämnas,
men det var i alla fall lika många lag före
elektro som efter. Vilket betyder fyra av
sju deltagare. Detta faktum berodde en
bart på att de tre som placerade sig före
Elektro inte litade på sin talang utan kän
de sig tvungna att muta domarna. Det
fanns även sektioner(som t.ex. Bergs)
som redan på förhand insåg det hopplösa i

Skönsjungande teknologerfrån Elektro.
att försöka slå Elektro, så dessa sektioner
kom inte ens till start.

scenen. För den fick de även pris för
"Bästa biroll som blev huvudroll".

Även om skönsången ibland lyste med sin
frånvaro hade åtminstone publiken väldigt
roligt. Inte minst när Flygs älg kom in på

Pris för "Bästa utstrålning", emissionspri
set (det borde Elektro ha fått, om vi nu
ska låna ut sektionstidningens namn till
något dylikt pris, reds anm) fick Lantmä
teri, och de fick även pris för "Bästa
muta". Domarna gillade tydligen när os
quldor placerade sig i knät på dem. Priset
för "Mest underhållande scenshow" gick
till Kemi.
Vann totalt gjorde Fysik (trots att de sko
jades med under Lantmäteris framträdan
de), och de fick alltså ta hand om
vandringsukulelen.
Poängställningen blev (minst poäng
vann):
Fysik
17
Kemi
25
Lantmäteri 42
52
Elektro
Flyg
61
65
Data
74
Maskin

Text: Örjan & Stefan
Elektros spioner upptäcker Den Stora Mutskandalen vid domarbordet.
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Vattenfal ls värld växer
I Sverige är Vattenfall den ledande kraftproducenten, och bland
Europas elkoncemer kommer vi på sjätte plats. Idag utformar vi en ny,
aktiv roll på marknaden- i Sverige och internationellt. Vid sekelskiftet
räknar vi med att ha betydande verksamhet även utanför Sverige.
Redan idag arbetar vattenfallare på projekt i andra länder. Våra
internationella kontakter ökar.
Vår huvudprodukt är el, men vi erbjuder också kvalificerade konsult
och entreprenadtjänster på energiområdet. Dessutom har vi en bred
forskningsverksamhet.
Vi satsar på effektiva energilösningar. Vi månar om miljön. När den
europeiska elmarknaden avregleras, ligger vi långt framme. Vattenfall
satsar på framtiden.

VATTEN FALL ;�
�

Elbilsseminarium

Volvos elbil på besök
KTH fick oväntat celebert besök
då studieresan ordnade ett hy
bridbilsseminarium i slutet av
förra året. Volvo passade nämli
gen på att visa upp sin nya el
hybridbilsprototyp, ECC, som
har gjort stor succe på mässor
över hela världen. ECC, eller
Environment Concept Car som
det uttyds till, är ett samarbet
sprojekt mellan Volvo, ABB,
Vattenfall och KTH som ska bli
en familjebil för nästa sekel.

För att samla in pengar till studieresan till
Indien ordnades ett antal seminarier,
bland annat detta heldagsseminarium om
hybridfordon. Intresset var stort, med
"alla" el- och hybridbilspersonligheter i
Sverige närvarande. Som ett extra dragp
låster blev att Volvo valde att komma och
visa upp sin nya skapelse i verkligheten.

Visning på EKC

Visningen skedde i EKC:s elmaskinhall
och var egentligen två stycken, först för

ECC. Så här ser den ut i all sin glans, men på gatorna kommer den inte förrän i bör
jan av nästa sekel.
sade körsträckor för rena elbilar. De
elbilar som har provats idag klarar ofta
bara gå 4-8 mil mellan två laddningar och
har batteripaket på kring ett halvt ton att
släpa omkring på.

En lösning på problemet är att göra
hybridfordon som har både en elmotor
och en konventionell värmemotor. Korta
sträckor kan man då köra med ren eldrift,
men man har ändå en reserv för längre

EKC-folk och en halvtimme senare för de
dyrt betalande seminariedeltagarna. Till
den visningen dök även ett större antal
nyfikna journalister upp, bland annat från
Aktuellt. Själv valde jag att snika in mig
tidigt, då man fortfarande kunde se bilen
bakom folkmassorna.

Målet: miljövänlig
Det pågår idag utveckling på miljövänli
gare fordon från flera håll och det fordon
med lägsta möjliga utsläpp, i alla fall lo
kalt, är ju en batteridriven elbil. Tyvärr är
dagens batterier ganska dyra, tunga och
skrymmande om de ska kunna lagra tillräckligt mycket energi, vilket ger begrän-
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Testjörare. Per Strid testar åkkomforten.
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körningar. Volvo har valt att göra en se
riehybrid, där endast elmotorn används
för framdrivning och en gasturbin som
driver en generator som antingen laddar
batteriet eller driver motorn.
Fördelen med detta koncept är flera. Dels
kan gasturbinen köras hela tiden vid opti
malt varv, dvs ca 90000 rpm, vilket ger
hög verkningsgrad och låga utsläpp och
överskottseffekt matas då in i batterierna.
När batterierna är fulla stängs gasturbinen
av och batterierna används för framdriv
ningen.

Korta resor på ren el
Dels är de flesta resor korta stadsresor, så
bilen kan gå en hel dag på ren batteridrift
och laddas över natt från ett vanligt elut
tag. ECC uppges kunna gå 8 mil på fullt
batteri, men sannolikt är detta något över
drivet. Detta ger givetvis en bil med lägsta
möjliga utsläpp, i synnerhet om elen pro
duceras med vattenkraft, vilken den gör i
Sverige till stor del. Enligt Volvos egna
beräkningar är bilens miljöeffekt 27-80 %
av dagens bil från vaggan till graven.
Det är elmotorn som avgör bilens prestan
da, men med ECC:s låga luftmotstånd på
Cd=0.23 och en inte fruktansvärt tung bil
bör elmotorn på 95 hk toppeffekt räcka
för att ge fullt acceptabla prestanda.
ECC är idag utrustad med 120 V, 16,8
kWh nickel-kadmiumbatterier, vilket är
det bästa som finns idag med tillräcklig
livslängd och förmåga att leverera hög ef
fekt. Tack vare växelriktaren mellan bat
terierna och motorn är det inga problem
att i en framtid byta ut dem mot andra i
takt med att de utvecklas. Det pågår idag
väldigt mycket forskning på området, med
batterityper som natrium-svavel, järn-luft
och mer traditionella blybatterier.

Folkmassor. Intresset var stort, både från press och seminariedeltagare.

Mycket teknik
Bilen är full med högteknologiska lös
ningar. Generatorn är från början forsk
ningsprojekt på KTH som är special
Generatorn är specialkonstruerad för att
klara de höga varvtal som gasturbinen ar
betar vid för att slippa mellanliggande vä
xellådor och slikt. Både material, elektro
nik och styrsystem måste specialutveck
las, då varvtalen ligger ca 50 gånger högre
än vad konventionell teknik klarar av.

kraftelektronik har man i alla fall lyckats
hålla storleken nere till ett minimum.
SL visade även upp en hybridbuss, som
kom lite i skymundan, då den inte var lika
iögonenfallande (den såg ut som en buss),
men egentligen är intressantare i och med
att den finns idag och ska rulla i trafik re
dan nu.

Anders Kökeritz

Även styrningen av asynkronmotorn krä
ver en hel del elektronik i en frekvens
styrd växelriktare som ska klara effekter
na det handlar om. Tack vare vattenkyld

QIJONSERT
med

SMusK
Välkomna iill en magisk afton.
Studieresans ansvariga. Kennth Dahl
berg och Erik Westberg som var de ar
rangerande från studiresan.

1 2 & 1 3 mars
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Xll:en

XII :en längtar efter
DIG !
Ögonvrån har just torkat efter
att ha sett 12:an glida ur våra
händer.

Trots det finns det 1000 saker kvar att
göra - och framför allt måste den studen
tikosa atmosfären skapas. Det sker då
DU tillbringar tid där med att fika, äta,
umgås och även då DU kommer med
galna ideer om arrangemang, verksam
heter och utsmyckning mm. Det finns
många m2 ren vägg som nog väntar på
au prydas med skyltar, målningar, tro
feer och annat vansinne. Om allt går
som tänkt, sker invigningen fre 12/2 och
sedan har vi ca. 1.5 år på oss att utnyttja
baracken innan vi åter flyttar tillbaka till
vår kära 12:an. 1.5 år är, i våra samman-

DET ÄR KANSKE dags att inse att som
alternativ till depression, gasquefrånvaro
och alltför dyr förmiddagskaffe, finns fak
tiskt ett liv i vår nya lokal. Baracken Xllen - vita huset, namnen florerar på
byggnaden vid Drottning K.ristinasv 37F
som vi delar med data. Efter heroiska in
satser från några tappra arbetare under
Micke Franzens ledning, har konturen av
en fungerande sektionslokal kunnat ses.

hang, så pass lång tid au nog alla och
envar inser att det ändå är värt att göra
det hemtrevligt. Bar, ploppomat, läsk,
bullar, tidningar, kaffe, glass, kopiatorer,
anslagstavlor, kök och microvågsugn
finns förhoppningsvis där, så nu är det
bara DIG baracken väntar på ! ! !

Planeringsgr uppen.
PS. Uppskjuts invigningen, är det ett
tecken på att DIN medhjälp saknas !

DS.

Rumsplaceringen i XII :en
•
•

10A

•

•

19

15

Il
I,'

8

23

7

22

21

20

.Ao.
37 F

rum 5-13 : ELEKTRO
rum 15-23: DATA
ingång, toalett samt rum 24 är gemens
amma.
Kort presentation av rummen: (Ob

Xll:en.från Drottning Kristinas väg.
(Bilden är arrangerad. Konen på bilden har inget med artikeln att göra.)

32

servera au namnen på inga sätt är
bestämda utan det är helt fritt för nya fyn
diga förslag ! )
5. Funkrum, sammafunktion som förut.
6. Kopiatorrum. Förhoppningsvis 2 (!)
fungerande kopiatorer.
7-8. Legationsrum.
9. Förråd.
10. "Pelarsal" med bar och allmänna um
gängesutrymmen.
11. Rum med bord och barlucka till rum
10.
12. Matrum med bullar o.d.
13. Kök.
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Handels slår tillbaka...
Det sägs att handels hade planer på att hämnas på
teknis för nOllningen i år... I vilket fall som helst så
dök det upp festinbjudningar, enligt nedan, lite var
stans på KTH. Jämför med RFSL:s medlemsblad till
höger...
1/issa inte årets stora tilldragelse. nämligen....

Höst/est/'
7 november

--�

t-

[PA GÅNG ��)
Medlemsblad för RFSL Stockholm nummer I O oktober 1992

J{östfest � ®
�

©

7 novem6er

s..n Bolllln lnlmm..-.Helona Oln••n Mn&. Ha,.. Alllffl �.
Henrtk Sod•rholm rtt•rr, Annib Hannon bu.
lv• Henuon tu. LalM B;omlUPdux od1 lråne,

LlVEBAND: COVER LOVER
DJ: MARIA STRÄMMERS!
Fullständiga rättigheter!
EN STOR STARK: 33KR
Åldersgräns: 20 år + legitimation
Obs. Medtag kårleg!
Inträde: Hon:50 kr
Han:30 kr
Välkomstdrink- och tilltugg ingår.
Tid: 7 november.(lördag). klockan 2100-0300.
ADRESS: Nurnberghuset på Söder
Björngårdsalan14b
T-banestation Mariatorget(nära LHS)
Arrangeras av Sjuksköterskeskolorna i Stockholm

1(pm odi aansa till fevan.tU musi.K]

Cover-lover spelar frAn klockan 22.00 till linet in
pA smlltimmarna.
Vi bjuder pA vällr.omstdryck med tilltua.
Stor ,tark 33 kronor. Mat o<h vin flllDt att k6pa.
Allt detta händer pA Nurberghuset pA Söder
!Björnpnbrat.an 14b).
•

fr11 '
•l .

J1 ,•11• t I
• _.l

•

c

h ,

lnaläpp frb 21.00

Bilj•ti.r s•l;ds i fotkop p'1 Rosa R.wnnwt, eller vid d.ArNn.
Modta,modlemakort

Hur många från KTH som gick på festen är dock
okänt...

J
fi
'No. Son .. . • This Is a Real Footbal.
You Dan't Need Joysticks.
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... Åsa gillar Martins öppning.
...Kalle Eke gör vad som helst för en tia ("sälj mina kläder").
... Konglig Anna inte behöv_er betala.
...Maskinare och datorer är en dålig kombination.
...gäspfrekvensen är hög på kurs EA126.
...PR inte vågar servera cognac på lussePRe.
...Amiralitetet står starkare än någonsin tillförne.
... det ibland kan bli korta reportage från PreSqutten.
...Martin vill ha en kvarting till frukost och en halva till lunch.
... Val d'Isere grundades år 1850, andra byar överlever i 3 sekunder.
...Lottas rumpa är som en smurf.
...Pia har blivit beroende.
...Gunnar gjorde det som alla trodde Janne gjorde och således blev Henrik mulad.
...Vemdalen trots allt är lite ballare än Val d'Isere.
... SAABen och renarna...
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...att Truts gillar att skriva ut postscriptfiler på 200 sidor.
... läsken knäckte Valhall.
...en viss E92:a vill ha sin övningsbok i flervarre signerad av en av författarna,
Bronislaw Krakus.
...han fick det också!
...mitt under rasten.
...tolvan ska byggas om i papier mache.

• .Jtw,Jt N

...baren blir så in i h-e SCHNYGG !

• fm) l �i,I
.. ',h.,,.»d;gt

...någon festade mer än alla andra - HICK - på Nobel-tackköret.
...lappdjävlar, enligt vissa, ska flytta sig för nollettor i skidkön.
...renar är mjuka, bilar är hårda...SPLATI ! !
... det är lätt att få motorstopp vid Nestors.
... det inte är så lätt att slicka röv när man är sur.
... någon frågade cc vad k:t betyder.
... det vimlar av kryssningsmissiler och attackfransoser.
...Skit-Inges Skidresor existerar.

ÄNTLIGEN kan Osquar och Qsqulda
lukta gott utan att bli ruinerade. Lyxskat
ten är borttagen på parfym, deodorant, eau
de toilette osv. Underteckand spår mindre
bemedlade flick- och pojkraggare en ly
sande vår på kommande p1c.squtt och
Rock i Baracken/Xll:enNita huset (svet
tiga kroppars eldorado). För att samman
fatta; En av få ursäkter, för att inte gå på
sektionens kalas/p1c.squtt och umgås, är
undanröjd. Tack för det!

Örjan Sniis

Ett litet inlägg angående den nya
svenska språkläran

Eftersom svenska inte är ett lätt
språk har Emissionen lyckats
komma över några bra minnes
regler. Varsågoda.

SUBSTANTIV är ord som du kan sätta
"fan" eller "djävel" efter, t.ex. gubbdjävel,
hammardjävel och klockfan.

ADJEKTIV är ord som du kan sätta
"skit" före, t.ex. skitbra, skitsnygg och
skitsnabb.
VERB är ord som du kan sätta "utav hel
vete" efter, t.ex. åt utav helvete, sprang
utav helvete och körde utav helvete.

Mie
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