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TIDNINGEN FÖR INFORMATION OCH NÖJEN
Ett välfyllt nummer med:
+ Dammiddag

+ Hemma hos

+ Quarnevalsresa
+ SOLA

+ Elektro - Västerås

+ Dekanus

+ och mycket annat läsvärt

,

Nytt nummer igen!
Min redaktion och jag har nu lyckats
framställa ännu ett nummer av den
ärorika EMISSIONEN. I detta nummer har
_iag gläd.ien att presentera ännu en ny
E-83
Mats
Bjurström,
Emitteur:
(Hårfärg: hrun, medellängd och med den
rätta hacking-instlnkten).
Nu är det vinter, åtminstone om man
får tro almanackan.
Fast den som
tittar ut genom fönstret kommer väl på
andra tankar.
På ett sätt är det
tråkigt. Alla som har tänkt att utöva
någon form av vintersport kan känna
sig gruvligt besvikna. Själv skulle
jag inte ha något emot att 'åka lite
på tvären•. Fast å andra sidan kan det
vara
en hjälp att stilla studie
samvetet med det väder vi har nu (man
får ingen lust att gå ut och �öra
något annat när man ska sitta framför
skrivbordet). Men snart stundas våren.
EMISSIONEN nr 2 1984
Utgivningsdatum:

Årgång 18

I
förra
numret
lovade vi vissa
artiklar, men på grund av vissa chefs
emitteurers svårighet att disponera
tiden kan jag tyvärr inte hålla vad vi
lovade. Dock, finns det annat läsvärt
att bita i, eller vad sägs om detta:
Dammiddag, Quarnevalen,
Hemma hos,
Strömavbrott och mycket,
Dekanus,
mycket annat.
Till sist en liten förmaning: Det
skulle vara bra om vi fick in era
Som det var nu får vi
manus i tid.
slita som djur på fredagen för att få
ut texterna på skönskrivare. När sista
operatören går hem så är det nämligen
kört.

'\lo..�o.r

Simma lungt tills nästa gång•••
Adress:

EMISSIONEN
THS
100 44 STOCKHOLM

Besöksadress:

Osquars Backe 12

Telefon:

08-21 31 18

Tryck:

PP-Print, Bandhagen

Upplaga:

800 ex

1 mars 1984

I redaktionen:
Ragnar Kåhre, E-82
Lena Lange, E-82
Anders Björkman, E-82
Peter Davidsson, E-83
Per Ivarsson, E-83
Mats Bjurström, E-83
Teckningar:
Dataexpert:

Denna årstid som inte bara bjuder på
ett härligt väder, utan också ett rikt
utbud
av teknologanpassade aktivi
teter, såsom vårbal, Quarneval rrnn. Så,
ta vara på denna rika vår och roa er
kungligt.

08-37 23
0753-808
08-15 30
08-771 35
08-15 90
08-714 82

43
15
16
93
34
26

Tomas Edström, E-83
Torbjörn Lindh, E-81

Nästa manusstopp: 21 mars 1984 kl. 15:00
Icke signerade artiklar tar redaktionen
ansvar för.
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flesta av oss är för tillfället inne i en i studiehänseende tung
Det brukar märkas i
tentor och KS:ar duggar tätt.
Labbar,
teknologernas vilja att engagera sig i olika evenemang, Det är där- för
att se att den förväntade svackan verkar bli tämligen obetydlig i år.
att sektionens dammiddag pågick samtidigt som det var presqutt i
tolvan var det relativt välfyllt på presquttet och hög stämmning med sång
och attribut, (heja Kanada)§§. Det var verkligen roligt att se att det kan
vara fart på sektionen även i februari. Sammtidigt vill jag tacka Peter
Chudi för en jättetrevlig Quarnevalsresa, nu känns det verkligen att Q Arne
närmar sig,
allra

Nu har det gått ett par timmar sedan jag skrev det första stycket. Tiden
däremellan har jag bland annat varit ute en tur med sektionens dyrgrip vår
och det är med glädje jag konstaterar att hon går bättre än
kära Elsa,
Jag har också bevistat Sektionsmötet i
vilken skönhet,
någonsin förr,
Kröken. Ett lyckat möte som dessutom inte drog ut på tiden tillnärmelse- vis
lika mycket som val-SM gjorde i höstas. Bland de beslut som fattades kan
nämnas att styrelsen för förra perioden fick ansvarsfrihet, att Emissionen
har fått tillåtelse att införa viss reklam och att sektionen skall inköpa 11
st tigerbarber till aquariet.
Till ÖSK valdes Dick Hansson och till
förfaddrar valdes Fredrika Szemrere och Jerker Bergström,
Den här perioden har det hållts två stycken abiturientinfon, Båda två har
varit lyckade tillställningar med många abiturienter och trevlig stämmning,
Tyvärr blev den sista kanske lite för bra då det kom ca. 200 abiturienter,
då räckte inte antalet teknologer till för att hjälpa abiturienterna på
bästa sätt. Därför krävs det av er att ni ställer upp på det sista infot som
är den 20/3, anmäl dig genast på Vice ordf. Anna Laurins listor som sitter
uppe på tolvans anslagstavlor.
Nu kommer jag inte på så mycket mer att berätta om för den här gången. Jo,
jag tycker att det är (plats för kraftuttryck) att det finns elever, som
läser Datorer och Realtidssystem, som är tvungna att gå tio minuter före
föreläsningens slut och därigenom störa Cecilia Malmfors i hennes studerande
(Cissis hälsning). Skämt åsido, och det här gäller de flesta föreläsningar,
nog kan NI väl sitta kvar i tio minuter till om ni lyckats uthärda i 35 min,
skärpning!! Nu är det nog knorrat för den här gången.
Lycka till med tentor och Quarnevalsvagnsspånande önskar
er ordförande Stefan
§§ En liten fågel viskade i mitt öra att en emeritus hade ont i en
tå efter senaste presquttet •.Det som gick samtidigt med dammiddagen
ni vet.
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I
veckan har många tappra själar
försökt att göra diverse programer
ingsuppgifter och TOS-arbeten. Andra
har försökt sysselsätta sig med en
fånig tidning som heter Emissionen.
Alla har vi det gemensamt att vi har
haft svårt att få tag på terminal. Vi
har
svurit
och suckat.
Men det
hjälper inte. ��n fråga är nu: Varför
kan man inte boka terminaler på Elmer?
Det skulle i alla fall underlätta för
oss Emitteurer.
Ett annat tråkit faktum är att för
att vi ska kunna skriva ut all text på
skönskrlvare måste vi ha allt färdigt
fredag klockan 16. Det.är klart
ca.
att
vi
kan
skriva
ut allt på
skrivmaskinen 1 Tolvan. Men alla som
någon gång har försökt sig på att
skriva på den maskinen inser att det
inte är ett speciellt hra alternativ.
Med andra ord: Artiklar som lämnas in
Torsdag eller Fredag 1 det skick som 1
dag
är
förekommande,
får
oss
Emitteurer att bli gråhåriga.

Nu
har
jag
något
att säga om
knEpp-labbet.
I tisdags tänkte jag
framkalla bilder till EMISSIONEN, men
när jag kommer dit finner jag att
labbet är bokat. Nåväl, det är ju inga
problem.
Jag har en timme på mig att
framkalla åtminstone filmerna. Klockan
blir tolv och jag väntar på att näste
man skall komma. Jag tänkte höra efter
om det gick att samsas om labbet.
Klockan blev ett och ingen hade dykt
upp.
Alltså gjorde jag i ordning
labbet för framtagning av kopior. Tre
timmar senare när jag hunnit bli klar
och städat klart hade han ännu inte
dykt upp.
Därför har jag nu följande förslag
till knEpp.
Lägg till följande till
labbet inte
ordningsreglerna:
Om
tagits i besittning en (1) timme efter
bokningstid har vem som så önskar rätt
att överta labbet.
Mats B

Vänliga hälsningar från en stressad
emitteur, fredag kväll klockan 19.07.
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DU I ETTAN (det gäller även du som
går i högre årskurser, reds.anm.), du
tyckte väl att din mottagnlng var kul?
Nu
vill
du
göra
en än bättre
mottagning för nOllorna i höst!
Fredag 16 mars är det EMK-konferens på
Farsta gård med lunch och diskussion
om mottagningen 1984. BILJETTER finns
hos oss på STVL"och hos FÖRFADDRARNA.
(EMK = Elektros MottagningsKommitte)
THE SEX LIFE OF AN ELECTRO(N)
One night when his charge was at full
capacity, Micro-Farad decided to get a
cute little coil to discharge him. He
picked up Milli-Amp and took her for a
ride across Wheat Stone Bridge around
the Sine Wave and inte a Magnetic
Field next to a flowing current.
Micro-Farad, attracted by Milli Arnp's
characteristic curves soon had her
field fully exited too. He laid her on
the ground potentially,
raised her
her resistance
frequency,
lowered
and pulled out his high voltage probe.
He then inserted it in paralell and
began to shortcircuit her shunt. Fully
exited,
Milli-Arnp cried." Oh, Ohm,
give me MHO!"
With his tube at maximum output, the
coil vibrating from current flow and
her shunt pretty hot. Micro-Farad 's
capacitance
was rapidly discharged
and every electron drained off.
They fluctuated
all night, trying
various connections and sockets until
his barmagnet had lost all it's field
strength. Afterwards, Milli-Amp tried
self
induction
and
damaged
her
solenoid
with his battery.
Fully
discharged, Micro-Farad was unable to
excite his transformer, so they ended
up reversing polarity and blowing each
other' s fuses.

ARSKURS 2
existensångesten slår till igen! Det
dags att välja studiesnart
är
inr1ktning!
Du som ännu inte har klart för dig vad
du
ska välja,
har chans att få
De tre studierektorerna
vägledning.
presenterar i per 7 de sex inriktning
arna och deras kurser:
ELENERGI+ INDUSTRIELL:
14/3 12.00 i E1: Arne Nordin
TELE
+ DATOR:
21/3 12.00 i E1: Johan Wennlund
MIKRO
+ FYSIKALISK:
28/3 12.00 i E1: Lars Hellberg
I period 8 blir det studiebesök på
olika företag.
Mer om det i nästa
nummer av Emissionen.
Bettan
Gunnar

Carina
Peter

0-Arne:
Något eftersnack för komplettering av
vagnsförslag kommer att utannonseras
på den kända Q-tavlan.
Se upp för det! !
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Två efter Q-arneresan rätt utmattade
klubbmästare sitter och ska författa
sina
livs
första
PR
artikel i
Emissionen. (Tack Johan för den förra,
alperna var helt OK). Våren bjuder på
en
ovanligt
stor
mängd
fester,
Quarnevaler oct andra aktiviteter. Här
följer en lista - ta fram almanackan
och kryssa för.
PResqutt:
Som vanligt varje squttfredagl
2/3 Ölhäfv. E-mästerskap och uttagning
till TM. Valhall arrangerar och lär
ut Ölhäfvandets sköna konst till
E-Osquar och E-Osqulda. Band på
squtt: Da� Sundquist och prins
Valiant.
16/3 Dart-EM (Fler mästerskap). Väl
kända Elektro Flyers utmanar alla
hågade elektriker. Band: Eldkvarn

30/3

Vi (Paul Rikoschett och co) fixar
det själva om ingen annan vill.
Artist: Peter LeMarc.

Som vanligt är alla välkommna att
komma ned och ta en öl, eller fler,
med tilltugg efter squtt och övriga
arrangemang.
3/3 Kälkrace. Tillsammans med KTH's
andra klubbmästerier, ordnar PR
denna traditionella tävling i att
på bästa, snabbaste och/eller ro
ligaste sättet att ta sej nedför
den internationellt kända rodel
banan i Fiskartorpet. (Banrekord
30 km/h). Tävlingen är indelad i
tre klasser:
1) Sektionsfarkost med minst fem
personer ombord, utseende godtyck
ligt.
2) Pulka standard. Leta fram ditt
gamla tefat och häng med!

3) Hemmabygge. Utseende och del
tagarantal som man vill.
Tävlingen (som så mycket annat här
på skolan är helt genomkorrum
perad,men priserna lär vara värda
att vinna. Ett superbt tillfälle
att
bygga
på både sin eller
sektionens
farkost
är kvällen
innan på PResquttet.
En liten
förövning inför Quarnevalen.
28/3 Kårafton med teknismästerskap i
Ölhäfv och Dart. Då kan vi heja
fram Elektros representanter
vinnarna i E-mästerskapen. (Se
"PResqutt".)
Arets stora begivenhet på Elektro är
som vanligt Vårbalen 31/4. Därom finns
så mycket att säga att den fått en
helt egen artikel. För övrigt bör ni
inte missa Quarnevalens tentapub efter
denna period.
PR's MEDIDCINSKA RUTA
Det har kommit till vår kännedom att
E-Osquar
och Osqulda alltför ofta
känner
av en stark migränliknande
huvudvärk dagen efter våra arrange
mang.
Detta är naturligtvis mycket
tråkigt, och dessutom helt onödigt. Vi
har konsulterat medicinsk expertis på
detta område och fått följande råd:
- Stor konsumtion
av alkoholhaltiga
drycker har en starkt dehydrerande
verkan på kroppen, och då framför allt
på hjärnan.
Detta medför att det
mot
motmedlet
denna
lämpligaste
dehydrerings följder (s.k. baksmälla)
inte är att intaga x antal magnecyl på
morgonen,
utan att intaga en liter
vatten eller två innan insomnandet.
Prova detta recept nästa gång, och Ni
kommer att med ett glatt utrop kunna
skutta ur sängen morgonen efter nästa
PResqutt!

6._______
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Att tala om vårbalen redan i februari kan för många säkert verka något

överilat, men med tanke på de oerhört höga krav osquar stä l l er på denna

fest, på den ur vårbalssynpunkt rent katast rofala påskl edigheten och på

att både Ordförande Stefan Ö och Klubbmästare Eva L har "Vårbalen 84 -

den bästa någonsin" som motto kan man omöjligen våga påstå att vi är för

t i digt ut e.

E n VårBal skommit t e -VBK-84 - bestående av Ordf. Stefan östlund, Klubbm.

Eva Larsson, f. d. Klubbm. Kjell Paulsson, Fan- och Råttbärare Åke

Sivard och Frequensnormal Carl Ni sser är t i 1 1 satt , och dessa har redan
hunnit avverka tvenne möten.
Själva Nyårsaftonen - 30/4 - infaller i år en måndag, vi lket innebär att

helgen antar en något annorlunda skepnad än vad vi är vana vid. Prelimi

närt ser schemat ut som följer :
Lördag 28/4

Gästerna anl änder t ill Stockho l m

Stuggasque m. Raj och övernattning.

Söndag 29/4 : Hemfärd m. m.
Måndag 30/4

Besök på skansen (fanborgen) och sillunch

Tisdag 1 /5

Brännboll på Djurgården och Pique-Nique.

Vår- och Nyårsbal följt av Nachsp i e l .

Som synes ordnas ingen färd till Uppsal a I år, men vi önskar ändå

se att Elektro blir representerat i Forsränningen.

Naturligtvis letar vi också eft er medhjälpare, så att vi kan visa våra

Kollegor att Elektro faktiskt har de bästa festivitet erna i T eknologsamman
hang. , a kontakt med någon ur VBK - och upplev något du a l dr i g glömmer.

.... .
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Våren kommer och snödropparna börjar titta fram. Naturligtvis
dyker även den gamla präktiga
- STUDIENÄ�NDEN upp i fräsch
vårkollektion.
Aktuella frågor (tråkiga, naturligtvis!) äro bland andra föl,1anrle:
• En litteraturöversikt är på gång.
Inför FEDY-konferensen (se nedan) skall det produceras
en sammanställning av kursmateriel. för ÅK
& 2 vid
samtliga F, E, D OCH Y-linjer i Sverige.
DIN MEDVERKAN ÄR OUMBÄRLIG!
• Beträffande möjligheten att skräddarsy sin egen
studieinriktning
Vissa friktioner föreligger tydligen. VAR LUGN !
Studienämnden arbetar för högtryck med att kolla upp
situationen.
• REF7EC (referensgrupp Teknis-Chalmers) har nyligen ha�
vårkonferens här i Stockholm här på KTH.
VIKTIGA PUNKTER:
+ Utbildningens förlängning:
Man jobbar vidare på 4.5 års-linjen. F.n.
snabbutreds frågan av UHÄ. Hör och häpna Svar kommer redan 1:a Maj ( i år).
Vid positivt utfall kan nOllan -85 bli
långvarig på Teknis!
+ Internationellt perspektiv på
civilingenjörsutbildningen
"Fiprick" ( <p ) som är internationellt
engagerad i dylika frågor nämnde under ett
föredrag att vi nätt och jämnt får kalla oss
"Master of Science" och detta beror till stor
del på att vår nominella studietid är väl kort,
internationellt sett.

8
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••
*
*
KISTA - RUTAN
•
*

******'**************************************************'*
Nu har Linjenämnden svarat på den remitterade
Kista-utredningen (se Emissionen nr. 1-84).
Svaret i korthet:

*

LNE är i stort sätt positiv, men poängterar faran
att ELEKTRO kan bli lidande ekonomiskt och
personellt. Observera att detta ej innebär att VI
inte bor kvar vid Osquars Backe 12. ( fattar nOll ! ; .
LÄR DIG MERA I

Utbildningshelg i April, närmare bestämt den 14:e - 15:e,
eventuellt tillsammans med Maskin. Vår avsikt i'ir att bevista det
natursköna Osqvik. Närmare info kommer naturligtvis senare.
Fotnot: FEDY är en årligen återkommande konrerens, med delegater
från linjer med samma förnamn som bokstäverna i konferensens
namn.
Arrangör: KTH-Fysik ' s studienämnd.
Tid : Månadsskiftet �4rs-April.
RördetmiR: Ja! Om inte annat så kommer Din extramadrass
(Xtended bed) väl till pass. Anmäl till studienämnden om
Din extrasäng ej är disponibel!

E M 1 55 1 0N f. N
stödjer

KNEPIGHE T E R
V i lken figur ska ersätta
frågetecknet för att

serien ska b l i kom o l et t ?

9
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Mutade av Caisa ( förlåt,
motade ska
det vara ) ,
begav sig tre emitteurer
Vi klev av i
söderut med tunnelbanan.
Mälarhöjden
(även känt som Malha
poitsi). Stegen styrdes mot Brådstups
vägen
(vilket vi också fick erfara)
där detta HellJlla Hos reportage ägde
rum.
Väl
framme
tog Tomas emot i rökrock
(det kan också ha varit en mer ordinär
morgonrock,
låt oss
inte tjafsa om
det) .
Lägenheten var en trea och vi
kunde ganska snabbt,
efter ett besök
på ett
visst ställe,
konstatera att
det var två händiga personer vi hade
hamnat hos.
De höll nämligen på att
göra om badrummet . Taket hade fått en
himmelsblå färg och väggarna skulle
bli ljusblå.

c
95
a

Hur som helst drog det ihop sig till
middag och
tre huniriga emitteurer
kastade sig över maten. Det visade sig
också att värdinnan
inte hara var
händig när det gällde penslar,
utan
hon var även van vid köksredskap.
Efter
att
ha avn,1utit en superb
anrättning
sjönk
vi
ned
i den
blombehängda soffan. Nu var vi ivriga
att kasta oss över våra intervjuvoffer
och vid kaffet kunde vi inte hålla oss
längre.
Men då hände det något :
Riiiiiiiiiiiiing,
köksavdelningen.

hördes det från

T
0

m

a
s

JI
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"Jag går in på LM-Ericsson först och
känner på hur man gör. " Sagt och
Till sin stora förvåning fick
gjort.
hon ett praktikjobb och behövde inte
gå till Sandvik. Arbetsuppgifterna var
från början att löda, rita etc. Hon
fick även konstruera ett "kort" till
en telefonväxel.
För Caisa var det
också frågan om att pl•Jgga vidare, men
vad ? I hennes fall stod valet mellan
Bergs och Elektro. Det blev Elektro.

Caisa rusade upp för att svara och vi
fick börja med Tomas. Det visade sig
att hade sina rötter långt upp i norr,
närmare bestämt i Lapplandsmetropolen
Sundsvall.
Han gick den inte helt
okända
N-linjen
Hedbergska
på
Gymnasiet mitt i stan. Efter detta
gjorde han lumpen i Karlskrona, vilket
inte fick honom att utbrista i några
glädjetjut. Citat: "Jag är väl ingen
större strateg". Nå, allting har en
ände och eftersom Tomas inte riktigt
visste
vad han skulle göra efter
detta,
krattade han grus åt Skånska
Cement. Det var under denna period han
fick
sina aversioner mot Väg och
Vatten. Han stod ut i tre månader och
sedan började arbeta på ett litet
företag som tillverkade mikrodatorer.
Där arbetade han som praktikant och
lödde, virade, byggde om datorer etc.
Det var detta arbete som fick honom
att söka Elektro. Innan hade han bara
vetat att han ville plugga vidare,
inte vad.
Nu
hade
Caisa talat
sällade sig till oss.

färdigt

Även
Caisa hängde med på allt i
Citat: "Jag gick som på
nOllningen.
moln" Både Caisa och Tomas hade B-sång
som nOlleuppdrag. Caisa visste en del
om Skaenderiet innan hon började genom
en viss pornographskötare. Han hade
skrämt upp henne genom lidelsefulla
berättelser
om
hur "de konglige"
kastade nOllan i en djup grop och för
terroriserade
nOllan
på
övrigt
allehanda sätt. Alldeles darrig hade
Caisa kommit första dagen till Teknis.
Men det blev ju inte så. Caisa tyckte
även hon att nOllningen var bra.

och

I och med allt prat om nOllningen kom
vi också in på DKS. Vi frågade bland
annat varför de hade ställt upp på att
vara skaendare.
Båda tyckte att de
ville göra nOllningen bra för de som
kom efter.
De ville vara med och
påverka nOllningen.
Dessutom ( eller
snarare framför allt) var det kul. De
avslöjade också att all planering för
hösten sker i maj och att DKS samlas i
skiftet juli/augusti för att "festa
ihop sig".
Under sina år på Elektro
har både Tomas och Caisa lyckats samla
på sig en del andra förtroendeuppdrag:
källerinisse,
källerikonsult ( Tomas)
och körledare (Caisa) .

Så var det då dags att flytta till
den stora staden. Tomas, hur kändes
det?
Det gick bra. Jag flyttade in på
Lappis med kudde och filt. Hängde
sedan med på hela nOllningen eftersom
jag inte hade något annat att göra och
för att det var roligt förstås.
Efter dessa sensationella avslöjanden
frågade vi ut Caisa.
Caisa har mestadels bott l Mälarhöjden
(utom två år, då hon befann sig i de
värmländska urskogarna). Föräldrarna
3 stenkast i från lägenheten
bor
( troligen fastställt genom empiriska
försök,
det såg så ut i alla fall).
Caisa har sedan 4:an i grundskolan
gått i musikskola. Först i Maria sedan
på Adolf Fredrik. På gymnasiet gick
hon N.
Fast om T hade funnits på AF
hade
hon hellre gått den.
Efter
gymnasiet kom hon in på Elektro. Men
hon började inte,
utan hon sökte
praktikarbete först. Hon samlade ihop
sina betyg och begav sig till Sandvik
där hon tänkte söka ett arbete. Men
eftersom hon var nervös tänkte hon:

Här undrar Tomas plötsligt om man får
hälsa och det kan vi inte neka honom.
Tomas hälsar till mammc1 och vägglusen
Arne.
Angående
interna
sångartäfvlan på
Vårbalen
tycker
Caisa att endast
egenhändigt tillverkad e bidrag borde
få vara med. Vidare avslöjar hon att
hennes högsta önskan är att det skall
komma
många
bidrag till denna
täfvling.

11
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Studierna då,
vad finns att säga om
dem? Motsvarar de era förvantningar?
Tomas sa att det var mer teoretiskt än
han hade föreställt sig.
Caisa tyckte
att det var för mycket matte i början.
Båda hade dock förberett sig på att
det krävdes att man pluggade och de
ansåg
att
de
hade kommit
igång
ordentligt i början.
Fast som Tomas
sa:
Jag var förvånad att när jag
inte kunde
lära mig algebran ord för
ord.

Här klämde vi dem lite på pulsen och
Engagerar n i
ställde en samvetsfråga:
er för a t t förbättra studierna? - Ja
en d e l ,
fast
i.nte så mycket som vi
skulle vilja.
i en grupp förra året
Tomas var med
som försökte
få någon ordning på
Integrerade kretsar.
När det
inte
hände något trots att mycket arbete
hade lagts ned på projekt e t ,
kändes
det inget vidare motiverande,
tyckte
Toma s .
Caisa å sin sida tycker att
teknologer är alldeles för snälla och
bara tar emot allt scm sägs.

Vad händer då e fte r teknistiden?
Båda erkände att de har planer på att
gå ut någon gång.
Tomas skulle gärna
vilja göra något annorlunda innan han
arbeta
som civilingen jör.
började
Caisa ville gärna plugga något annat,
kanske historia, musik, sociologl e l .
d y l . Hon erkände också a t t hon nog var
Om
lite mer karriärmänniska än Toma s .
tio
år
trodde de att
de hade fast
arbete och barn,
precis som de flesta
andra kommer underfund med att man
vill ha d e t .
Tio år är en lång tid så
det hinner hlsnda mycket innan dess.

ig
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hänger med tio år till. Caisas största
intresse får väl sägas vara musik. Hon
sjunger med i Hägerstens Motettkör och
spelar
diverse
instrument
(fiol,
piano, gitarr m.fl. ) ' till husbehov' ,
som hon själv skulle uttrycka det.
Andra intressen är segling och na turen
(scouting
var
tidigare ett stort
intresse). Caisa delar en segelbåt med
sin mor och hon berättade, inte helt
utan förtjustning i rösten, att båten
seglade om det mesta i segelbåtsväg.
Tomas huvudintresse var att sova, men
även Tomas gillar segling. Han har
tävlingsseglat i olika klasser. Ett
annat stort intresse är utförsåkning
(han är utbildad skidlärare).

1

Hav hopp,
E-Osquar och E-Osqulda I
Snart är den mörka årst iden över,
vårbal
och
quarne•,al
väntar
i
april/maj. . .
När
sedan
Q-Arne
återvänder till sitt hem i havet, och
vår ens sista tenta är i hamn; vad kan
då vara lämpligare än att för en vecka
ge sig ut på en liten segeltu r?
Förra årets esquader resulterade i ett
tiotal båtar i alla storlekar, som med
(ett
sina
40-tal
besättningar
elektriker inkl.
några utomstående)
kryssade runt i skärgården under en
vecka.
Lugn segling på dagarna, bad
och
umgänge
på
kvällarna.
Lite
studentikost, som champagnefr ukost på
KSSS-bryggan i Sandhamn, med Elektr os
fana hissad • • •

Vid det här laget gäspade värdparet
öppet och vi som suttit och hållt oss
ett tag gäspade med. Det var dags att
åka hem.

Co.iso..

Esiuader �

Låter det behagligt? Boka i så fa ll
FÖRSTA VECKAN av sommarlovet tills
vidare. Har du möjlighet att låna båt,
undersök gärna detta redan nu (vi hyr
annars).

&

Seglingen är till för alla; nybörjare
välkomna
som
lika
är
jordenrunt-seglare.
Tills vidare
vidare info!
Ylva E-80

fel. 61 71 1 2

avvakta period 7 för
Lasse M. E-81
, e l . 25 45 01

Det går ut på att samla spadpoäng. Har
Du spänstat ihop till ett spadpo�ng
(= springa slingan, en kroppsbyggar
vända,
simma eller motionsgympa) en
dag får Du också ett DOJ-poäng om nu
antecknar datumet på DOJAN-affischen
på idrottens anslagstavl a . Du som har
10 poäng , eller mer, i början av maj
är med i utlottningen av skorna. Och
då kan Du springa ändå mera • • •

Här vare idr ott • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • •
Snart tittar solen fram igen och då
blir det nog högre fart på DOJAN. Det
är en liten tävling där Du tävlar mot
dig själv och där Du kan vinna ett par
fiiiina sportskor.

13
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Just nu1 nu råder en febril verksamhet i SOLA-kommitten, Vi ränner runt som
skållade troll hos grosshandlare och kryddkrämare runt om i hela landet i
vilda försök att ragga sponsorer och stålar, så att även årets SOLA skall
kunna bli lite billigare för E-Osquarulda att deltaga i, Det kostar nämligen
en slant att anmäla sig,
och vi måste hyra en buss och nå.gra bilar att
frakta oss i , (Om det mot förmodan är någon som inte har förstått det ännu,
så är alltså SOLA en stafett över 2 6 , 1 mil, mellan Göteborg och Karlstad,
för mixade 30-mannalag som arrangeras av studenterna i Göteborg. )
Under våra kontakter med företagen så har vi förstås lovat dem en massa
saker. Eftersom företagen vi kontaktar hårdnackat vägrar köpa våra ide 'er om
välgörenhet,
så har vi försökt muta dem genom att utlova lite studentikosa
reklamdrivar under själva stafetten.
Därför är det viktigt att du anmäler dig till Sola så snart du får chansen.
Då får du även möjligheten att ge en hjälpande hand vid färdigställandet
av alla attiraljer som kan behövas för att tillfredställa diverse reklam
chefers besynnerliga böjelser. Det blir högst varierande arbeten som behöver
göras, men exakt vad är lite tidigt att säga eftersom vi ännu inte vet vilka
företag vi lyckat lura in på det här.
Vi har till exempel lovat bygga diverse matvaror i jätteformat av tyg och
bräder åt en av våra största
korvfahrikanter. Givetvis får även du som
inte vill vara med och springa hjälpa till med byggandet, men det är ju
roligare att bygga om man själv får se prylarna i funktion under själva
loppet.
Förra året deltog Elektro med två lag, men eftersom det ryktas att en ful
fisk (fel: däggdjur) vid namn Q Arne kommer att sticka fram sitt fulsnygga
tryne någon vecka efter SOLA, ( Obs!, någon krock föreligger �bsolut inte),
tänkte vi att vi skulle oejla läget hos E-Osquarulda för att få en
uppfattning om huruvida vi skall drämma till med lika antal lag på årets
anmälningsblankett,
eller om vi i stället i ett slag skall halvera förra
årets deltagarantal och därmed kanske tvinga festivitetstörstande teknologer
att tillbringa natten till första anmälningsdagen med tältsäng och sovsäck i
tolvan framför idrottens anslagstavla. ( Hyfsat lång mening, Reds. anm.) För
att undvika avbetalningsplan på telefonräkningen har en av medlemmarna i
SOLA-kornmitten, (tv anonym), kommit på att man i stället för att ringa upp
till alla elektriker och fråga vad de tycker kan lägga en lapp i alla
elevfack där varje elev själv kan visa sitt intresse. (Vi kallar det Gallup,
vilket inte skall förväxlas med att spy galla.)

1'-f
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I skrivande 5tund har jag inte en aning om huruvida Finn SoJlen har hunnnit
distribuera ,åra små formulär, men när du lagt vantarna p� ett exemplar så
hoppas vi att du vill ha godheten att kryssa för om du är intresserad av att
deltaga i SOL.� -sta fetten e>ller ej. Ange namn och studiestatus och stoppa det
i därför avsedd låda,
antingen i tolvan eller vid facken . Viktigt att komma
ihåg är att p:alluppen bara är ett hjälpmedel för oss för oss när vi skall
avp.öra hur många la� vi skall anmäla till göteborgarna, och absolut inte har
någonting alls att göra med någon sorts personlig, definitiv anm� lning.
För dig som befinner dig i vill farelsen att SOLA skulle vara någon sorts
idrottstävling
(ni vet sånt där som gör att man får blodsmak
munnen och
börjar skrika okv�dningsord till sina medmänniskor) ber vi att få visa upp
ett par biJ.der från förra årets folkfes t .
Förutom ett p�pekande om att
Elektro inte har några intentioner att vinna i år heller är alla kommentarer
onödip:a.

För SOLA-kommitten :
Lars Hägglund
Finn Sollen
Thomas Bäckström
Peter Davidson
Micke Bergentoft
Peter M/,nsson

..
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kn
Söndagen den 4/3 är det städgasque i
tolvan
dit alla välkomna ,
På en
städgasque
går vi igenom hela Tolvan
och gör den ren och fräsch ,
Under
dagens
lopp tar vi paus och käkar
något,
vanligtvis pizza.
När sedan
allt :lr klart sitter vi ned ocn njuter
av en ren Tolva,
medan tolveriet
bjuder på sUl och potati s .
Nubbe och
stöl tillhandahåller PR till PR-pri s .

KnEpps mörkrumskurs
Vill Du lära dig framkalla svart/vit
film och göra bilder,
har Du nu en
gyllene chans .
Under fyra kvällar i
period 7 kommer KnEpp att arrangera en
liten mörkrumskurs med totalt 12 �t
knäppglada deltagare.
Kurskvällar är mån 1 � /3 , ons 2 1 /3 , mån
26/3 & ons 28/3,
alla med början
klockan 1 7 . 30 i 1 2 : a n .
Anmäl dig på
Då det är gjort
KnEpps anslagstavla.
är det dags att Du försäkrar Dig om
att
Du har en knäppt film (Obs!
svart/vit ) .
Om inte,
knäpp upp en
innan labbtlllfället.
Filmen ska Du
framkalla
& göra bilder av under
generös handledning. Det hela beräknas
vara klart klockan tio-halvelva och är
avgiftsfritt.
Dessutom har du som
att
bli
kursdeltagare
möjlighet
KnEppmedlem till d e t reducerade pricet
40 riksdaler.

ToJ.verie t .
P S

V i börjar vid tolvtiden

pp

D S

C/1i/Jorf

Labassar ä r : Johan Sköld (0764-221 25)
Peter Berggren (87 79 08)

Nu
är
det
åter
dags
för det
traditionella EM i Dart.
Den tävl i.ng
där alla E-OSQUAR som vet vad som är
fram och bak på en p i l , ställer upp.
Detta det största av alla evenemang
inom DartElektro går av stapeln på
Pre-squtt den 1 6 : e mars,
och gäller
som uttagning till TM den 28 : e mars.
FÖr de som inte är utrustade med egna
pilar
kommer lånepilar att
finnas
tillgängliga .

V i ses KnEpp

WANTE D

\)eo.d or a 1/r�_;

Med hopp om extra stort deltagande.
ELEKTRO FLYERS !

Q Arne ·
Nästa Q-kör lägger Stockholm för edra
fötter ! ! !
Om mina planer går i lås
kommer den just avslutade Q-resan att ,1
blekna . . .
V
•

1

6
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T r e l imerikar påkomna i ren och skär bakf1,1 l l a .

..._ '�
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Då ämnet T rosa låg m i g särsk i lt varmt om hjärtat, skaldade jag sålunda
/

\

I '

'

En sinnessjuk kock ifrån Trosa

fem spädbarn t i I l fylln ing sågs mosa

/

,,.

och b l andade det

En tredje variant

och kallade det Capricclosa.

En berusad poet ifrån Trosa

med en halvrutten get

En annan godb i t :

* --:: \

En snushungrig präst ifrån Trosa
'
i krematori e askan sågs nosa
/
för att se om han fann
__'
några rester som han

fördrack s i g på spir ltuosa

så t i l l den m i l da grad
att han på var je rad

förväxlade vers, dikt och prosa.

I

W. -

.,,
1 ,_
kunde stoppa t i I l snus i sin d�s a . / �,
,, I '

�Carl Nisser
T änk så man kan skapa under bakfyl lerus ändå.

MATTLÄGGARE MATTS VON ANKA STÅR I ETT RUM SOM ÄR 12 X 9 M ,
(108 M2 ) . HAN HAR E N ST , MATTB I T PÅ l X 8 M , ( 8 M2 ) OCH EN
ST , PÅ 10 X 10 M, ( 100 M2 ) . HAN V I LL ENDAST DELA DEN STORA
MATTB I TE N I TVA DE�AR, SÅ ATT HELA RUMMET TÄCKS , (DEN L I LLA
B I TEN FÅR EJ DELAS ) , HUR SKALL DETTA SKE?

q
12

10

8

10

Svar lämnas då någon l öst detta svåra problem.
Tror någon s i g ha löst den, lämna l ösningen

t i I l någon i redaktionen eller t 1 1 1 Franz Cech.
Svar på förra numret nöt: 1 00 steg.
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Men
Riktigs karlar käkar inte pate.
riktiga damer på Elektro.
det gör vi ,
Fredagen den 17 februari käkade vi
pate så att det stod härliga t i l l .

För att t a d e t h e l a från början.
Fem
damer
namn
handl ingskraftiga
vid
Fredrika, Åsa, Anna-Carin, Cecilia och
Lena tyckte att det återigen var dags
dammiddag.
årliga
för
Elektros
inte
jag
känner
Detaljplaneringen
till,
ca 40
men resultatet fick vi ,
vara med och
från Elektro,
tjejer
1 9 , 00 ovannämnda
Klockan
njuta av.
kväll samlades vi utanför E 1 1 .
vi på välkomstdrink.
bjöds
Först
Konversationen nådde redan vid denna
Genom diverse
tidpunkt oanade höjder.
u t frågningar skulle vi leta reda på
respektive bordsdam.

Maten bestod
Nu kunde middagen börja.
av pate , sallad, brört, mm och till det
vin. Nu undrar du säkert, käre läsare,
spännande på
hände nå,sot
det
om
dammidagen . Är det spännande när damer
träffas? Ja, det är d e t . Men i det här
fallet satt vi mest på våra stolar och
lät oss underhå llas.
Två damer reste dock på sig och bidrog
tUl underh:!illningen. Det var Ann-Mari
och Katrl.ne som visade diabilder fdn
Vi fick se
studieresan ti lJ. Japan.
från Transsibiriska Järnvägen,
bilder
skomakare och jag
industrier,
Tokyo,
Trots denna globala
inte allt.
vet
start kom nog många samtal att handla
om det gamla vanliga det blir tal om
så snart teknologer :räffas.
Rätt var det var stort Fjärde Gomseglet
sköna,
4
var
Det
dörren.
i
sjöng
De
gossar.
skönsjungande
Vi var väldigt
barbershop för oss.
Det var något om Jingle
hedrade.
Till vår stora sorg
tror jag.
Bells,
försvann de efter några sånger, men de
Vi fi.ck återgå
kom tillbaka senare.
till vårt kaffe.

rt
M

Fjärde Go,.-.seqte�
besftlef1. dl' av Jerker,
['-!J i 3 st M-f3.

i

J
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benen
är
vi
sannerli.gen
inte
bortskämda med på Elektro.
Melodin de
sparkade benen i takt med talade för
säkerhets skull om att de var män
(pojkar? ) .

Det

skulle

bli

mer

skönsång.

"The

Nighting
Gals"
var nästa
inslag.
Barbershop igen ! ! Du kanske tror, kära
läsare, att det blev tjatigt? Fel, det
var mycket bra.
Dessa fyra damer
lurade oss
till och med att sjunga
lite.
Alla Osquar som läser detta
skall vara säkra på att det lät som om
en änglakör stigit ner
från himlen.
inte.
sång
Osquars
saknades
Överhuvudtaget
saknade
vi
aldrig
Osquar.
Det kan i och för sig ha med
att göra att kvällen gick fort,
som
alltid när man har trevligt.
Till

allas

förtjustninp:

var

Efter detta verkade många få väldigt
bråttom hem. Synd tycker jag. Dessutom
missade de som gick en inbrytning. Det
var nämlip:en några infödingar som bröt
sig in. Infödingarna var väl maskerade
med
· plastsäck
över
huvud
och
överkropp. Vissa delar, min taktkänsla
syntes
förbjuder mig att nämna vilka,
dock.
De
utförde
någon
sorts
krigsdans .
Det kan också ha varit en
rituell glädjedans eller en regndans .
Infödl.ngarna försvann snabbt och vi
började plocka ihop och städa undan.

nästa

inslag i. underhållningen väl valda
(och
inte minst modiga,
det måste
poängtera s )
delar
av en känd fd
BallettnOllep:rupp.
Numera kort och
gott Baletta.
Pojkar som viftar på

Tack alla som bidrog till att vi fick
Jag ser redan fram
en trevlig kvä l l .
emot nästa Dammiddag.
�

0

KurS {åTs�
CIVILINGENJÖR I UTLAND

( 3 poäng)

Målgrupp

Civil ingenjörer samt teknologer från de
högre årskurserna .

Bakgrund och
syfte

Drygt en tredjedel av svenska civilingenjörer
sysslar för närvarande med utlandsanknutna
arbetsuppgifter och/eller har varit på utlands
uppdrag de senaste åren.
Syftet med denna kurs är att öka deltagarnas
förmåga att klara dessa utlandsanknutna upp
gifter. För detta krävs förutom de rent tekniska
kunskaperna även insikt om kulturens betydelse ,
samt kunskaper om projekthantering och för
handlingsteknik.

Kursinnehåll

Följande moment ingår: Vår svenskhet , teorier
inom kulturforskning, organisations strukturer,
kulturchocker, brittiskt och franskt synsätt
på världen, komrnunikationsteknik , förhandlings
teknik , anbudsteknik, projekthantering och
arbetsledning samt juridiska aspekter på utlands
arbete.

Kursuppläggning

Föreläsningar, övningar, fallstudier samt projekt
arbete . övningsdelen har sin tyngdpunkt på av
snitten om förhandlings- och anbudsteknik samt
projekthantering.
Projektarbetet avslutas med en rapport.

Kurstid

Tisdag- och torsdagkvällar mellan 1 8 . 15 - 2 1 . 0 0 ,
under läsperioderna 7 och 8 ( 1 3 mars - 1 7 maj ) .

Kursstart

Tisdag 1 3 mars 1984 , kl 1 8 . 1 5 , i sal L 1 ,
Drottning Kristinas väg 30 ;

Sista anmäl
ningsdag

Tisdag 6 mars 198 4 .

Anmälan och
upplysningar

U-landsenheten
KTH
100 4 4 STOCKHOLM
Tel . 08/787 8 6 2 1
Besöksadress : Drottning Kristinas väg 2 5 .

Q

Arne ·

OBS

tfästa
officiella
allmänna
till
ställning är den 12 mars (tentapub),
PHILMPREMIÄR på Q-PHILM 1981

·� 20***
,,

+-

***
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11 - 13 mtA.J

öppet - Hus-KTH, vad är det ? J o , det är när vår fina högskola
visar upp s i g och s i na institutioner för a l l mänheten, ett

mycket uppskattat evenema n g . Senast det begav s i g var för två
år sedan och i år är det dags igen. V i l ken helg passar bäst

om inte den h e l g då hela Stockholms ögon ändå v i l ar på Tekn i s :

j o just det, QUARNEVALSHELGEN : : Programmet kommer att bl i som
följer:

_.

FREVAGEN 11 MAJ ,

LöRVAGEN 1 2 MAJ,

SÖNDAGEN 1 3 MAJ,

Öppet endMt 6öJt

g

ymnMiee.leveJt

in1,Wu,uonexna Öppna 6Jtån kl. J J

.<.nJ.>titut-<.oneJt och fiÖJte.liv..n-<.ngM kl. J J . 1 6
Evenemanget kal l as i å r för "GAPAKIH" .

�

Under denna hel g kommer det att behövas teknologer som hjäl pe r
ti l l med ol i k a saker. Vi hoppas att en del av er som i nte tänkt

_.

åka med i Quarnevalståget, utan endast vi l l t i tta på , kan stä l l a

upp p å de ol i k a aktivi teterna. Ti l l följande ,evenemang behövs det

fol k :

I .tu.nne.f.ca.nan 6iiJt att fl.unna v-Lla väg en oeh ge in6onma.uon .
Vid en eonta-<.neJt i 0.1,qua.M bac.fl.e - " -"-"··

Räkna b�izMe, både een:tJ1.aU och vid vaJtje in.1,u:tuuon .
FJtåga hw,. 60.f.k

6å..U

tteda på att det ätt öppet.

Hjälpa 6i:;Jte.liv..Mna med p1wJelu:ottVt, ,tända-.1,.f.äcfl.a o o v .

-

Sii.f..j a t>akC?.Jt .i. e..tt .1,tånd I p.f.M.o o.1,äf1.1?.Jt I .
Ev

mat.6 .tånd

M M

Eftersom vi försöker fä h i t så måncia tjej er som möj l i gt är det

också tacksamt om ni kan få ihop många � som v i l l h j ä l pa
:,-ti l l .
På varje sektion skall det finnas en person som är huvudansvarig

för hel gen ( ti l l s vidare kan du prata med d i n sektionsordförande
el l er med mi g ) . Undantagna från hela evenemanget är M och A.

�

-

1 Anni Carl son , kårordförande
�

EM/55�1984

!�
·· t e ras
v as
�

Vårterminen har just börjat, och vid
första anblicken av schemat tänkte vi :
VE OCH FASA! Inga tentaveckor, hela
dagarna fulla med lektioner, många
lektioner under OS osv. Vid närmare
att många
vi
upptäckte
påseende
för att
strykas
måste
lektioner
schemat skul�e vara jämförbart med
Stockholms. Nu ser det ganska hyfsat
ut.

---

Visst finns det nackdelar med att
plugga i Västerås. Men vi väntar med
att kommentera dessa tills vi kommer
till Stockholm.

Nu tänkte v i berätta lite o m hur det
är att vara första årskull i Västerås.
Vi är inhysta i den gamla Zimmermanska
som högskolan tagit
gymnasieskolan,
över och rustar upp.
Om ni studerar
om lärarna:
Lite
bilderna så ser ni hur intressanta
Lärarna gör
lektionerna kan vara.
verkligen s:i. tt bästa för att vi ska
��x brukar starta
lära oss något.
veckan med ett maximalt tempo ( fler
Hänger man inte med kan
variabeln ) .
man J.ika gärna lägga ifrån sig pennan
och drömma om trevligare trakter. Hans
svarta tavla ser mer ut som modern
konst än en tavla med en massa matte
Eftersom vi endast är 30 st här i
påminner undervisningen i.
Västerås,
mångt och mycket om gymnasiet. Men vi
är alla övertygade om att det är
bättre att v3ra 30 st på en före
läsning, än minst 100. Men trots att
är färre och har lättare att
vi
i frågasätta saker under lektionerna,är
inte allt gl3sklart . Omtentor förekommer ä •;en här.
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I aktiva nät är aktiviteten dålig.
Rolf gör sitt bästa för att hålla oss
vakna , men vi tittar mest upp i taket
och drömmer om torsdagen och KAREN.
I nummen pratar Anders inför en (nu)
intresserad klass. Tentan stundar . • ,
När veckan äntligen börjar lida mot
sitt slut, väntar kåren på torsdags
kvällen.
Det är där det mesta av
Västerås studentliv finns . ( Tyvärr ej
så utbrett som i Stockholm) , På Kåren
förlorar vi veckans skörd av hjärn
Dan efter sitter vi mest och
celler.
tittar i taket.

Matte - då och nu!
Följande samling exempel på hur mate
matikundervisningen förändrats genom de
cennierna har vi knyckt ur Svenska Dagbla
det (Kjell Swanberg).
Vi återger den upa!
År 1950
En bonde säljer en säck potatis för 20 kr.
Framställningskostnaden är 4/5 av priset.
Hur stor är vinsten?'
År 1 960
En bonde säljer en säck potatis för 20 kr.
Framställningskostnaden är 1 6 kr. Var snäll
och räkna ut vinsten!

VÄSTERÅS KTH

År 1970
En bonde säljer en mängd potatis (A) för
en
mängd pengar (8). B är mängden av alla
Jerke.r
delar B för vilka gäller: B är en krona. I
streckmängdsform måste du för mängden
B göra tjugo små streck (//1////////////////1), ett
för varje krona. Mängden av framställnings
PS.
Datorerna i Västerås är som
kostnaderna (C) är sexton (lllllllllllll/1) små
politiker. De säger en sak men gör en
streck. Rita bilden av mängden C som en
annan. Inte ens direktkompilerade, DS.
delmängd av mängden B och ange resultat
f.-----------------i mängden (D) som ger svaret på frågan: Vilken storlek har vinstmängden?
Om man ljuger för folk för att komma
åt deras pengar kallas det bedrägeri. Om
man gör samma sak för att komma åt
deras röster kallas det politik.

*

År 1980
En bonde säljer en säck potatis för 20 kr.
Framställningskostnaden år 4/5 därav, vil
ket är 16 kr. Vinsten uppgår till 1/5, lika med
4 kr. Stryk under ordet "potatis". Diskutera!
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l2 MAJ

Än en gång dags för en Quarnevalsrapport !
Man kan nu säga "so far, so good". Med det menar vi att
Det ser ut att kunna bli en Quarneval i vår! Även om vi
aldrig betvivlat detta så vill vi övertyga alla kvarvarande
pessimister.
Nu är alla sektionsgeneraler installerade och vi hoppas
att sektionsmedlemmarna observerat någon aktivitet från
deras sida. När du läser detta har din sektion haft eller
är i stånd att iscensätta någon form av information med
filmer, bilder etc . Den här informationen är till för att
Quarnevalskänslan .skall infinna sig och a.tt fler skall få
klart för sig hur ett vagnsförslag ser u t .
Deadline för vagnsförslagen är den 1 6 mars 1984 . D å skall
alla som har ideer ha lämnat in sina vagnsförslag till
Quarnevalsstaben. Det viktigaste med vagnsförslaget är att
vi i staben verkligen kan förstå hur ni har tänkt vagaen.
Eftersom vi vi tyvärr måste välja ut de bästa förslagen,
krävs det att era vagnsförslag är lättförståeliga.
Vi har gett din sektionsgeneral en b lankett för vagnsförslag,
som du med fördel kan använda som försättsblad. Be honom att
göra kopior och ge dig en . På det framgår att förslaget skall
innehålla namn på vagnsche f , vice vagnschef samt övriga
vagnsbyggare . Det skall också f innas en ritning/skiss, en
utförlig beskrivning av ide'n samt en förteckning över den
materiel ni inte kan skaffa själva.
Om du har några frågor angående vagnsförslagen eller
Quarnevalen i övrigt så kontakta i första hand din sektions
general. Han vet massor om Quarnevalen och längtar efter
att få dela med sig av detta.
Quarnevalsstaben

Sedan första januari har dessa lyckliga
själar loggat ut från Teknis.
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Anders Edström
Håkan Sejlitz
Christer Hellström
Jan Hopfinger
Nils Rydblom
Per Olof Lindström
Mats Johansson
Per Sjökvist
Erland Karlberg
Mats Pettersson

E77
E78
E78
E78
E79
E79
E79
E79
E79
E80
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Det har varit Quarnevals resa.
Den var jävligt Qul . . .
Vi började resan med att besöka det
rikliga smörgåsbordet. Under frekvens
normal Carls ledning sjöngs det som
det troligen aldrig sjungits förr på
Till de andra gästernas
denna båt.
glädje.
Mätta och belåtna begav vi oss tj ll
som var dukat med
konferensrummet ,
pennor och ett vackert
skrivblock ,
turkost ( Q-färgat) påskris. ( Detta kan
numera beskådas vid Q-tavlan i Tolvan)
Genast vid framkomsten till lokalen,
beställdes 47 st turkosa Q-drinkar via
direkttelefonen.
Konferensen förklarades tnvigd. Syftet
med resan var att bilda kärntrupper
runt vagnsförslag. Glädjanne var att
syftet var nått redan vid 00-tiden.

Efter ett vilt spånande togs det lite
Vi begav oss till baren, för
paus.
Det
dansades,
skull.
omväxlings
spånades och dracks. Till slut blev
det 5 vagnsförslag som troligen kommer
utmynna i vagnar.
Ytterligare en viktig ingrediens i vår
var
att
introducera
resa
QUARNEVALSANDA PA ELEKTRD-SEKTIONEN.
Och QUL VAR DET!!!
PS. Vi fick tillbaka den konfiskerade
spriten • . • DS.
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Som a l l t ro l i gt v i s vet är Anders
det v an l i g aste f örnamnet här på
E l e k tro . Men, Emer i t u s , e m i tteur
Björkman och a l l a andra ' Ander
sar' f å r se upp med b l . a . h r .
lvarsson och hans annhang som
hotar
Den totala
bakifrån.
l is t a n :
1.

2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
14.

15.

17.
18,
21 .
22,
23.

Anders
Pei:Lars
Jan
Mats
EI'ik
Göran
Thomas
Hans
Olof
Bengt
Gunnar
ulf
Peter
Björn
Johan
Karl
Lennai:-t
Bo
C h r i s tei:Ake
Sven
Magnus
S t e f an

81
78
70
57
48
43
41
40
40
35
32
32
32
31
28
28
27
26

26

26
25
21
19
19

Ef ter en veckas b i ttra s t r idei:
h a r den b l o d i g a kampen kunnat
avs l utas ,
som väntat med att
Amiral Kempe s t ö rtats . Undan
tagst i l l stånd råder nu i väntan
på att l ugnet åter sk a l l i n f i nna
s i g i Amira l i tetets s a l onger och
i kungadömet Bukowi e n . A m i r a l
D a n i e l sson l eder med van och
hand
stadgad
ett
hänfört
Amr a l i eteel'; s o m s t å r f u l l are och
f astare än någonsin t i l l f ö rn e .
F ö rre A m i r a l Kempe f ör numera en
f r ed l ö s t l l varo som k ö l s v i n1 och
kan
av a l l a betraktas såsom
man- , harm- och b y x l ö s .

C vai:-av 4 P ä i:- )
C vat·av 6 E i:- i c )
( varav 18 Tomas)

Amira l en ä r d ö d - l ev e Ami r a l en

( v arav 7 O l ov )

Gunrummet 24/2 u . n . å . 1 1 100
å tjänstens vägnar
(varav 9 Car l )

V i ceami ral

C vai:-av S Kr . )

E f tersom
f l i c k orna e j ä r så
E l ekti:- o ,
här
på
mång t a l i g a
kommei:- deras namn e j så l ångt
u p p i denna statis t i k . Här är
dock tjejernas egen l i s t a :
1.
2.
3.
4,

Eva
Anna
Karin
Lena

13
10
6
S

r i l l a l l a er som försökte
pussla ihop ett spelkort.

- till ESN för ett snyggt manus

Här är biten ni saknar:

6
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Dekanus- vem är dei ?
Dekanus , vem är det?
För att få reda på detta begav jag mig
två trappor upp i 'Elektroborgen ' ,
närmare bestämt :.i.11 TTT,
där jag
träffade
Lars
H Zetterberg (även
kallad ' Z ' ) . Han är nämligen dekanus
på Elektro och :.i ll.ika professor på
ovannämnda institu:.ion.
Vad gör en dekanus?
Han är ordförande i Sektionsnä.mnden
(forskarutbildningens
motsvarighet
till
Linjenämnden ) .
Han har tre
huvuduppgi fter :
1.
Huvudansvarig för planeringen av
forskningsversamheten på Elektro. Det
består för det första i att årligen
skriva en petita till UHÄ. På våren
kommer sen det omständiga arbetet med
budgeten, dvs. fördela de småslantar
som UHÄ har beviljat forskningen på
Elektro. Lokalfrågan tar också en stor
del av en dekanus tid. Som bekant är

det gansk2 trångt här på Teknis och
det gäller att ta tillvara pli de
utrymmen som finns. En av de saker 'Z'
jobbat
mycket
med är de
nya
terminalsalarna under E6.
När nya
tjänster
ska tillsättas
skrider
dekanus in i verket.
Han sitter i
tjänsteförslagsnämnden och ser till
att man får rätt man på rätt plats.
Han hjälper till med forskningsprogram
för
instutionerna
och sätter upp
'spelregler ' inom vilka instutionerna
måste hålla sig när de forskar. Sist
men inte minst sitter dekanus j_ en del
specialutredningar
(ex.
Kista-utredningen, se förra numret av
EMISSIONEN) .
2.
Dekanus
står tillsammans med
ordförande för Linjenämnden E till
rektorsämbetets
förfogande när det
gäller remissvar i olika frågor och ge
under.lag för rektorämbetets beslut.
Exempelvis i frågan om att bilda en ny
datasektion.
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3.
Sammarbete med Linjenämnden E,
b l . a . när det gäller Elmer och annan
utrustning som både kan komma forskar
och grundutbi.ldningen till godo. Detta
sammarbete fungerar väldigt bra här på
Elektro.
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Vem är då personen Lars H Zetterberg?
Han har gått Elektro här på Teknis.
Han är E-44 och gjorde sen ' lumpen'
efter 'ettan ' · Kurskompisar som U.ksom
' Z ' sällat sig till berömdheterna är
Gunnar Engström ( teknisk dl.rektör på
ASEA) , Yngve Sundström (sitter i LNE)
och Olle Fra�zen ( Philips-chef) . Han
tog examen 1949 och började då jobba
på FOA. Under tiden tog han licenciat
examen 1955 och doktorsexamen 1961 .
1963 kunde han inte hålla sig längre
utan
han sökte sig tillbaka till
Teknis. 1964 blev han professor på TTT
i Lund och 1 965 professor på TTT här.
' Z ' har varit dekanus här på Elektro i
4 år nu.

Det är för närvarande en stor
efterfrågan
på civilingenjörer och
därmed
lätt
att
få
jobb.
Den
Elektroutbildning som finns här på
Teknis är god, internationellt sett.
Det gäller i varje fall inom mitt
område.
Fast
vi
släpar
efter
framförallt på datorsidan och vi har
för närvarande otillräckliga medel att
få den förnyad . Ett stort problem är
dock
den
stora
utslagningen
av
teknologer,
bara 67% fuilföljer sin
'Z'
tror att en av
utbildning.
orsakerna
till
detta
är
det
intagningssystem som finns idag lurar
en
del ungdomar att hoppa på en
utbildning de inte klarar av, vilket
är den sämsta tänkbara start man kan
få.
Ett råd till teknologen?

Synen på ingenjörsutbidningen av idag?
Skillnader jämfört med din tid?
Det är en stor skillnad mellan
Elektroutbildningen idag och på min
anser • z • .
Då var Hallen och
tid,
TET:en
centralämne.
Nu finns ett
bredare
utbud
av
kurser
och
och
(data
informationsbehandling
signalteori) är ett helt nytt område,
som överhuvudtaget inte fanns då.

Kunskap är inte det enda. Det är ·
lika viktigt med en personligt social
utveckling
som matchar kunskapsut
vecklingen.
Det är viktigt för att
kunna bli en fungerande människa som
kan sammarbeta med andra i arbets
livet.
Telefonen ringde igen,
vilken den
gjort flera gånger under intervjuen.
Det är arbetsamt att vara dekanus • . . • .

- 0-arne har siktats på Ålands hav
- fiskarna har fått en kallsup
- en viss idrottsledare
inte kan hantera en terminal
- det finns många kineser att
prova på
- det kan bli frågan om
stimpengar
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O�en då kniiii!t;-skåtnle11
upphörde. .
Man hade just krängt påsig overallen efter lunchrasten och var redo
att ge sig ut i pappersbruket för att byta lysrör eller något
liknande.
Då hände DET• . • .
Kraften svek och gav upp.
En kontroll av vårt 20 kV ställverk gav vid handen att det var någon
annan än vi som hade slarvat. Av Sydkraft fick vi inte heller någon
förklaring, ty Televerket hann före och sade tut-tut-tut-tut-tut-tut . • • • •
Efter en stunds villrådighet plockade någon fram en Luxor av anno
dazumal - andäktig tystnad . . . .
• • • • Di-da-di, di-da-di. . . " en extrautsändning från TT . . .
. • • • halva Sverige strömlöst • • • •
Jaha",
sade en elektriker på genuin småländska, "man minns väl New
York.
Oro
man skulle ta och pallra sig hem till frugan . . . "
Rrrrrrrrrrrrrrringggggggggggg!
Den
förhoppningsfulle avbröts av
lokatelefonen.
"Elverksta'n".
En upprörd röst hojtade : "De ' finns inge' lyse under
pappersmaskinerna. Fixa det snabbt, för faen ! 11 • • • •
Ovanstående inträffande tisdagen den 2 7 : e december 1983 klockan 1 2 : 57 ,
cirka.
Det var för 2 månader sedan och nu sitter jag med Vattenfalls
utredning i handen. Denna (utredningen,
alltså) kommer att vara vår
ledstjärna i månadens upplaga av "Kraftskolan", Emissionens nya giv.
Det finns många teorier om vad som egentligen hände men personligen
tror jag mest på följande. Under ett studiebesök i början av december
hos Vatten fall,
redogjorde man för den höga driftsäkerheten, men att
det enligt statistiken var dags för ett nytt och fräscht elavbrott. Vi
kraftteknologer tror att det var någon grå statistiker som tyckte
tiden var mogen,
varefter han travade ut i ställverket och drog i
spaken • • • •
Av gentlemannamässiga skäl nöjer vi oss med att kika på den offciella
teorin.
För att kunna smälta den måste vi först tugga i oss lite
teori.

T
.

.
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DEFINITIONER:
BRYTARE:
Kan liknas vid en microswitch, fast större. Den kan bryta
strömmar av storleksordningen tiotals MmA (megamilliampere) . Den
ansluts vanligtvis med kopplingstrådar,
som av fackfolk benämnes
kraftledningar .
FRÅNSKILJARE : Sannna sak fast den kan knappast bryta några mikroampere
alls,
för då brinner den upp. Den är till för att elektrikern skall
kunna beröra livsfarlig del utan livsfara.
STÄLLVERK: Motsvarar en s . k . kopplingsplint. Genom en tilledare rinner
det in strömolja, som fördelas till alla utgående sladdar.
TRANSFORMATOR :
inspänningen.

Ett

objekt

vars

form

föt•ändras

som

funktion av

GLAPPKONTAKT: Finns normalt ej att köpa i handeln.

II : }
I

�

F ,.:." .s I& i I i�"&
Nu skall vi gå in på vad som hände.

Det var alltså i en frånskiljare det hela började. Det handlade i
princip om en vanlig glappkontakt på densannna. Ställverkspersonal
upptäckte problemet. Frånskiljaren var placerad vid en från Norrland
inkommande kraftledning.
Denna ledning var nödv�ndig för Sveriges
Alltså kunde man inte koppla bort ledningen helt och
välbefinnade .
hållet, utan var tvungen att förbikoppla frånskiljaren på något sätt.
Man beslöt enligt gängse regler att koppla ihop ledningen med den
andra norrifrån inkommande ledningen, -enl figur. Detta gjorde man.
För att koppla bort en frånskiljare måste man först bryta strönnnen
genom den.
Detta sker med en brytare som ligger i serie med
frånskiljaren.
Sagt och gjort.
Nu var F utan ström, men den var
spänningsansluten till 400 kV. När man skulle bryta den, råkade den
stöta till marken,
varvid tillhörande ledning vart kortsluten till
och inte nog med det utan även den andra ledningen vart
marken,
kortsluten,
Strömmen steg tillfälligt till ca 20. 000 . 00 0 . 000. ooo
Detta var mer än nog för att bä,,;gg J.edningarna skulle
mikroampere.
brytas bort.
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Härefter hände det ena efter det andra. Regionala ledningar vart
varefter återstånde fem små kraftledningar vart både
överbelastade,
fyra och tre och ingen. Det kalla eftermiddagskaffet var ett faktum.
Norrlänningarna
själva.

behöll

sitt

någotsånär

fungerande

system

för sig

Som väl varje teknolog med självaktning vet så sjunker en generators
varvtal om den överbelastas.
detta gör att genererad nätfrekvens
sjunker.
En
sjunkande
frekvens
är
alltså en indikator på
överbelastning.
Denna dag sjönk frekvensen med 2-4 Hz/sekund. Våra
kärnkaffeverk klarar av att koppla bort sig från nätet i tid om
frekvensfallet är mindre än 2 Hz/s. I detta fall var det som att dra i
nödbromsen på tunnelbanan (vem har väl inte velat det?). Allt stannade
i princip. Alltså hade vi knappast någonting att producera energi med
i Södra Sverige.
Det vi snabbt kunde starta var gasturbiner, som
kostar en sjuhelvetes massa pengar �tt köra.
ÅTERUPPBYGGNAD
Automatiskt
kopplades
ca
50
j
av
belastningen bort från
Detta
gjorde
det möjligt att relativt snabb
stamlinjenätet.
spänningssätta 400 & 220 kV-näten. Detta var klart efter ca 1 , 5 h och
då hade man dessutom länkat ihop sig men Danmark och Norge igen, för
maximal import. Första inkopplingen av Kärnkaffe på nätet skedde först
vid 22:35 och sista aggeregatet kopplades in 24 timmar efter felet.
Från och med
belastningar.

18:20

kunde

man koppla till återstående bortkopplade

SYNPUNKTER
Att lägga märke till var att Vattenfalls informationsbehandlingsdator
blev trött och tog sig en paus.
Dessutom blev telenätet hårt
överbelastat.
Att dela upp kraftsystemet i regionala enheter skapar mera problem än
nytta, genom de samkörningsproblem, som då uppstår, vid t ex kraftköp
från andra änden av landet.
• • • • utan kaffe blev vi dock inte på verkstaden.
Det fanns ju
reservkraft att tillgå - 10 Hk Honda. Sladden gick in genom fönstret
till personalrummet och det gick dessutom en avstickare till julgranen
på elverkstadens trappa.
MÅ KRAFTEN VARA MED ER!
Kraftens tjänare nr 1 ,
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Hini kurs �

Den 7-8 februari hölls här på teknis
en minikurs på två dagar för att locka
fler tjejer till teknis. För att lätta
upp det hela lite och ge tjejerna en
chans
att
uppleva
lite
riktigt
gasquande ordnades en liten tillställ
ning på tisdag kvällen. För att hålla
underrättade
skickade
E-Osquarulda
EMISSIONEN ut ett antal representanter.

E-Osquar samlades i tolvan för att i
en någorlunda samlad tropp avtåga till
kröken, Det var sammanlagt 50 gymnasie
tjejer och 50 teknologer från hela
teknis,
Efter en något strulig inledning då vi
skulle
paras
(!)
ihop med våra
respektive bordsdamer (till slut kom
en Elektriker - naturligtvis - på hur
detta
smärtfritt skulle gå till),
satte
vi
oss
-till
bords.
Konversationen kom igång omedelbart
tack
vare
de
trevliga
tjejerna
(biljetterna ljög sålunda icke).
Jag hamnade mellan två trevliga damer
från
Östermalms
gymnasiu�
och
. tillsammans med en M-Osquar och en dam
från Brännkyrka fördrevs kvällen under
ytterst
trevliga
former,
Under
middagen spelade PQ för oss de stunder
vi inte själva förstörde våra halsar.
Efter middagen diktade en av mina
damer ihop en liten sak som lyder:

Tänk om vi börjar nu i höst,
ni har ingen tröst,
förutom att vi inte på
samma sektion hamna
kommer alla,
utan på olika områden falla.

Omgiven av trevliga kavaljerer
intet annat kan man tycka,
än att ingenjörsyrket ens
framtid kommer att smycka.
· Punch, nubbe och öl
+ ännu mera bröl • • •
Det här var trevligt

/Kram Ulrica

Det tyckte vi också,
Dagen efter hade jag avtalat tid med
Ulrica och Malin för att göra en liten
uppföljnings-intervju.
Vi pratade då
om själva arrangemanget,
som till
största delen fick mycket beröm. Dock
tyckte flickorna att labbarna kunde
strykas
till
förmån
för
fler
institutionsbesök.
De
tyckte
att
Farkost var mest
intressant (men då hade de inte fått
besöka
Elektro)
och
Data
minst
int·ressant.
För övrigt tyckte de att
det var synd att kursen låg i en
tentavecka. De hade varit intresserade
av
att
gå
på
några
vanliga
föreläsningar också.
Lycka till Ulrica, Malin,
alla ni andra tycker
I Mats B

Efter en middag så mysig och kul,
(det har inte fattats den
minsta smul),
tror man sig på Teknis trivas,
och fördomar om tråkiga
teknologer rivas,

Faddrar ska hjälpa nykomlingarna
PSST! ! !
Mottagningskonferensen den 16 mars!
Du kommer väl?
/Fadderiet
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Som de f l esta k a ns k e k a n eri nra s i g hade vi e n smärre t ä f v l i ng
i f örra numr-et,
Det g ä l l d e att f ö r f atta en l i me r i c k .
M e d a n l ed n i ng av det stora a n ta l et i nkomna b i d r ag o c h d e v a r i 
erande ä m n e n som tag i ts u p p , h a r vi i juryn beslutat att utse
e n v i n n a r e samt att u t d e l a två hedersomnämnanden.
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Pao l o l( a l l i o , E - 81

Hedersomnämnanden :

** ��

<Qt

En fyrstjärnig general från Berlin
Som ej ansågs vara maskulin
."Fick avsked begära
'l4"
Då ministern hördes svära:
"-.
"För böfvelen, han luktar ju vaselin ! " '"t('"

�� � iå' � � � � � � �
Utom t ä f v l a n ,

Reds. e g n a . . . . • . • .

När en konstig man ifrån Trosa
tog ut sin hund för att strosa
då gjorde han inte som andra
han själv i kopplet sågs vandra
och på hundarnas bakdelar nosa.

**

Gunnar Ah l ma n , E - 82

**

En neutron från Barsebäck
ville bara väck
men överallt bara stål
inte ett endaste hål
så en dag sprang reaktorn läck.
En bonde från Ogadogo
tog fram sin gamla plog o
skulle plöja sin mark
men fick en sista spark
av sin märr som föll ner o dogo.
samt;

En utlegad brutta från Spånga
som gillade grova men långa.
Hon slet och hon drog
men snart fick hon nog.
Då töjde hon dem med hjälp av ånga.
En riksbekant man ifrån Eden
visste ej vad han skulle göra med'en
När han kom till sin Eva
hon la sig och skreva
Men han körde över'na med mopeden.
En rundnätt kvinna från Berlin
bär sig konstigt åt med sitt porslin.
Hon tar en kopp,
och stoppar den opp,
för att se•n hoppa ner i ett skrin,
En infödd ungmö från Ogadogo
fick sin första chock när hon sågo.
Den var stor som ett hus
och formad som ett ljus.
En grön mamba på marken där lågo.

**

G ö r a n Nor l e n , E-82

**

En man satt och tänkte i Novokutznetsk
på detta namn och blev mer och mer hätsk
"Krångligt och besvärligt ska de va
för det hade· ju varit enkelt och bra
om det kunde hetat Kraztovitznetsk",
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Bengt Bergström
Pressarvägen 21 3trög
175 71 JÄRFÄLLA
Tel. 0758 - 529 48

Arne Lindstam
Bäck�årdsvägen 31
143 00 VARBY
Tel. 08 - 7 1 0 50 61

Stefan Danielsson
Lorensbergsg. 1 2tr
117 33 STOCKHOLM
Tel. 08 - 58 36 86

From. 17/3 (ca . )
Johan Strömbäck
c/o Linde
Skeppargatan 92 5tr
115 30 STOCKHOLM
Tel. 08 - 61 41 89
En svart diavox tar han
med sig.

Daniel Madero
Valhallav. 102 4tr
114 41 STOCKHOLM
Tel. 08 - 6 1 82 42

Glenn Lindahl
Nytt tel. 08 - 16 56 93

R E;�am är nu t i llåten i EMISSIONEN, därför:
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V, soktr anno nsore r
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EMISSIONEN är ett lämpligt medium för er som vill n å ut till en

väl samlad publik av blivande elektronikingenjörer, EMISSIONEN

trycks i 800 exempl ar, varav merparten når t il I studerande vid

El ektrot eknikl i njen, KTH. Dessutom distribueras EMISSIONEN

ti l l repr essentanter 1 Linj enämnden för Elektrotekniklinjen (LNE),
instutioner lydande under LNE samt elevsektionerna vid övr i ga

elektroteknikutbi ldningar i Norden.

Är ni intresserade att föra ut er informat i on på detta sätt, kon
takta oss. Vi ställer även gärna upp och hjälper er att utforma

era annonser. Annonspriset fastställes efter överenskommelse.
Ring: 08-21 31 18 (Elevsektionen vid elektrotekniklinj en, KTH)
el l er hem 1·1 1 1 någon av redaktörerna (telefonnummer, se
'insidan•).
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