�--..�--·
. ...... ....�
.(.

• ·
�

!,

-

,

I

I

..

..

1 f��

Du håller just nu ännu ett nummer av
den bästa. sektionstidningen i din ha.nd. Vi
beta.ekar oss all obegåvad kritik beträffande
tidningens format. Om ni inte är nöjda med
en tidning som är lättläst och snygg behöver
ni inte bry er om att ta någon. Formatets
storlek bestämmer redaktionen själv. Om
någon vill göra en tidning i annat format,
gör då. det en anna.n termin. Ni har inte sett
sista numret ännu. Fortfarande saknar vi
artiklar om allt möjligt publicerbart. Ettan
har varit ovanligt tunn på. den fronten i å.r.
Om det inte kommer in bidrag, finns det risk
att det bara blir det gamla vanliga.

Laserskrivaren har varit trasig i helgen,
det har fört med sig förseningar, trots en
massiv arbetsinsats av redaktionen. Inför
Jubileet söker vi en fotograf som är pigg
på att dokumentera allt som händer under
veckan. Allt syftar dels på uppträdanden,
happenings och allmänna kör, men kanske
framförallt på Balen med efterkör. Den
person som är intresserad tar lämpligen
kontakt med någon i Emissionens redaktion
eller Jubileumskomitten.
Att läsa i detta nummer kan man om
en del saker, titta själva! Dock inget om
tårtkalaset som vi spar till en kommande, av
aldrig tidigare skådat format, SuperJubel
utgåva av Emissionen. Efter att just ha
bevistat ovannämnda kalas kan meddelas
att ju större, ju innehållsrikare. Som alltid.
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Until next
Peter
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Elmer Vaxlund
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Så. var det återigen dags att för Er ordf.
att hasta ner några rader om vad som har
tilldragit sig sen sist och vad som kommer
att hända.
Som vanligt är jag sent ute, mycket
beroende på att jag har flyttat. På. grund
av detta hade jag ej nöjet att deltaga i
Oktoberfestligheterna, men det kanske var
tur.
Vad har då hänt sen sist ? Den 31
oktober var det SektionsMöte vilket ettan
tydligen inte antecknat i sin almanacka, nå.ja
det finns en chans till den här terminen,
den 5 december. Det viktigaste beslutet
som fattades dä.r var att vi numera har två.
klubbmästare i stället för en klubbmästare
och en vice.

•
•

Fredagen den 1 november firade Väg och
Vatten-sektionen sitt 75-å.rsjubileeum med
middag i Blå Hallen. Det var en stor
delegation från Elektro närvarande. Som
gå.va överlämnade vi en V Enskapsindikator
i form av ett V och ett epsilon som när
man sammanfogade dem blev ett hjärta.
Avståndet mellan symbolerna kan justeras
med hjälp av distansbrickor, så. när vi tycker
att väg och vatten burit sig dumt åt är
det bara att skicka några distansbrickor.
För övrigt var det ett mycket lyckat kalas,
allting flöt fint, vi lärde oss en hel del som
vi kan ha nytta av till vårat kalas.
Vad det gäller vårat eget 75-årjubileeum
så börjar det brännas nu. Efter nästa
tentavecka är det igång. Och när Ni läser
det här så. har redan själva födelsedagen
varit. Har Ni inte köpt biljetter till alla
arrangemang i jubileeumsveckan än är det
verkligen hög tid. Sök genast upp Eva
Larsson och ställ henne mot väggen, släng
åt henne en 500-kronorssedel och be om
biljetter till allt.

Ett annat trevligt arrangemang som pas
serat är grundandet av kamratföreningen
K TH Alumni. En förening för alla som
fått sin utbildning här på. Teknis genom
tiderna. I torsdags 7/11 hölls den första
"Home-Coming Day". Efter diverse tal och
föredrag plus årsmöte vidtog rundvandring
på sektionerna. Fem stycken ur styrelsen
och våran dekanus Erling Dahlberg funger
ade som guider åt 115 gamla Elektriker.
Vi besökte några instutioner som visade
fösök av olika slag. Efter detta vidtog ett
otroligt kalas i Kårhuset, en ARMADAmid
dag i kubik.
Tänk Er matsalen fylld
med gamla festglada civilingenjörer, där
pratades minnen, där sjöngs gamla sånger,
kort sagt en helt fantastisk stämning. En av
höjdpunkterna var när PQ grundare spelade
tuba i Sambesi. V i passade själklart på. att
informera om det kommande jubileet och
glädjande nog så. verkade dom flesta redan
ha anmält sig. Vad händer i framtiden då.,
förutom jubileet ? Jo, nästa SM är ju bland
annat val-SM, där väljs styrelse och övriga
funktionärer för kommande verksamhetspe
riod. För att ta fram förslag till dessa poster
finns en valberedning. Hörsamma valbered
nings budskap, det är roligt att engagera sig
utanför studierna. Jag är säker på. att det
till just Dig finns en arbetsuppgift. Tag kon
takt med valberedningen (Lars Hägglund,
Anna Weijke, Anders Österberg) vi kan
inte känna till alla förmå.ger. Tänk vad
kul det skulla vara att t.ex. sköta. om en
läskapparat en termin !
Nedtecknat i all hast innan TÅRTKALASET
'-'
Eder ordf. Anders
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Arkitektsekt1onen,

·-

-Ska ni träffa de riktigt entusiastiska ar
kitekterna ska ni prata med ettorna. Så sä
ger Christer Lindstedt, arkitektstuderande
i trean. Christer har den här terminen
kommit tillbaka. från ett par sabbatsår då
han jobbat på arkitektkontor. En sak
som många på Arkitekt gör. Utbildning
en präglas av mycket kontakt och närhet
med arbetslivet. Inbjudna gästföreläsare,
yrkesverksamma arkitekter som handledare
och assistenter gör att de flesta tycker det
är naturligt med ett eller annat års prak
tik innan man är klar på skolan. Detta ä.r
även något som studievägledningen rekom
menderar.

I

Arkitektlinjen är en relativt liten linje.
Ett intag på 60 personer/år, här i Stock
holm, inte fler än att man känner nästan alla
på skolan. I alla fall mer än bara till namn
och utseende. (Totalt i Sverige tas det in
150 arkitektstuderande per år.) Skolan är
en arbetsplats, nästan som ett nio-till-fem
jobb. Klassrummen är ritsalar där man sit
ter en halv årskurs i varje sal. Där har man
sitt ritbord, arbetskompisar, kaffekopp och
tofflor.
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Käcka arkitekter!
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Utbildningen är upplagd som en bland
ning av teoretisk, praktisk och skapande
verksamhet. PÅ förmiddagarna har man
ofta någon form av föreläsning eller semina
rium. Materiallära, konstruktion, arkitek
turhistoria är några av de ämnen man läser.
Eftermiddagarna upptas av att man jobbar
på sitt projekt. Projekt är den huvudsakliga
examinationsformen på Arkitekt. Arbetet
med projekten är det som tar den huvud
sakliga tiden för arkitekten. De bestäms av
en årskursansvarig lärare. Ett antal assis
tenter fungerar sedan som handledare under
projektens genomförande. Det allra första
projektet i ettan består av att bygga "ko
jor" i Liljanskogen av hopsamlat material
ur containrar.

I
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Sedan går det snabbt framåt. Deras an
dra projekt denna termin var att rita upp
och berätta om husen på Artillerigatan.
Verkligt "snygga" och proffsigt gjorda teck
ningar. Allt ifrån hela fasader till detaljrit
ningar. Projekten sträcker sig ofta över en
hel termin. Under arbetets gång sker också
ett antal delredovisningar där man tittar
på hur det gått hittills. I fyran har man
ett projekt som sträcker sig över hela året.
Komplexiteten på projekten ökar också med
åren man går. Från enfamiljsvillor i ettan
till stadsplanering i fyran. Den småmysiga
stämningen i de lägre årskurserna kanske
hårdnar något i fyran. Arbetsmarknaden
är inte lika god som för oss, dock bättre
än för några år sedan, och det märks lite
på konkurrensen som blir lite tuffare. Sen
sker det också splittringar av årskurserna
beroende på att en del tar studieledigt och
en del inte. Exjobbet är inte inplanerat un
der de fyra år som utbildningen är upplagd
på, utan det görs oftast efteråt. Exjob
bet är det man ofta söker första jobbet på,
därför lägger man ner all sin själ i det.
Det finns inga betyg i några kurser, mer än
godkänt. Det är ju nästan bara subjektiva
bedömningar som assistenten ger. Kanske
inte i konstruktionsteknik.

I

\

�-�

�

Ett höghus här, kanske'?

•

•
•

Här jobbar arkitekterna.

5
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-Är alla som börjar på Arkitekt teck
narbegå.vningar med en oerhört skapande
kreativitet? Nej, det skiljer sig mycket
mellan olika elever vi illtagningen. Mån1a
är klart duktiga, men det brukar faktiekt
jämna ut sig till fram mot examen. En efter
middag i veckan upptas a.v skapande verk
samhet. Kroki, skulptur mm. Detta är inte
obligatoriskt, men det tinns in\e w.\ många
olika kurser att välja m.Ua.n, si hsta har
ändå skulpterat eller krokierat innan de går
ut. Veckoschemat är rullande och byts varje
vecka.

I

Stämningen på Arkitekt verkar trevlig,
nästan små.mysig. Alla tycks gilla vad de
håller på med och och ma.n jobbar mycket
ambitiöst. Det blir dock inte så mycket
skolarbete gjort utanför husets väggar. Det
måste vara underbart. Eftersom man till
bringar så mycket tid p! skolan lär man
känna varandra väl.

•
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-Finns det fler vegeterianer bland Arkitek
ter ä.n bland övriga teknologer? Nej, så är
nog inte fallet. Det finns en del, men in
get som märks i statistiken. Det är inte så
många som äter på kåren. Dels är det en bit
att gå, och man känner sig kanske inte helt
hemma där. Eller så ha.r man insett att det
inte är värt att gå dit för matens skull. En
del arkitekter tillhör matlag som turas om
att laga maten nere i arkitekthuset. Man
kan också äta en macka eller en sallad nere
i det suveräna fiket, där disken dignar av
frukt, bullar, kakor, fräsha mackor, kaffe och
te. Vilka priser sen. Något för källeriet att
ta efter.

A:s överflödsfik.
Elevsektionen Arkitekt har under ett an. tal år gått på sparlåga men har i år blom
mat upp lite och blivit mer aktiv än på
länge. Ettan och tvåan är de mest aktiva
när det gäller att jobba och festa, i skolan.
De bästa och värsta festerna brukar vara då
projekten lämnats in och alla kan koppla av.
Om elevsektionen pånyttfödelse kommer att
märkas utåt är det dock ingen som vet. Vi
får väl se i framtiden.

I utbildningen ingår det även två studiere
s0r. En i tvåan inom Norden och en i fyran
inom Europa. Då är det meningen att ma.n
ska titta på arkitektur frin olika. epoker. Fy
rorna i år hade valt Berlin, tydligen en av
de intressantaste städerna i Europa.

Dag & Peter

---
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Studievägledar-nytt
Hej, nu har den första tentaperioden varit
och nästa står inför dörren. Den här gången
har vi ganska mycket att inforn1era om, men
vi skall försöka ta det lite kortfattat, är det
något som inte framgår så kom upp så skall
frågetecknen rätas ut.
Repetitionsutbildnlng

-

Vi har fått en skrivelse från UHÄ att
man från försvarets sida klagat på att
man har svårigheter att genomföra en till
fredsställande rep-utbildning (KFÖ och
SÖB) på. grund av att anstånd med reput
bildningen av studieskäl måste beviljas ett
stort antal värnpliktiga plutonschefer. Man
har nu tänkt sig bli hårdare när det gäller
beviljandet av anstå.ndsansökningar.
Vi vill att alla de som vi skrivit intyg till
men som inte får anstånd att de hör av sig
till oss. Det är ett stort avbräck i studierna
med en reputbildning på. 20-30 dagar.
Kurs I Självpåverkan av stutllevanor

Vi kommer nu i december, ev efter jul,
att starta en "gör det själv" -kurs om hur du
förändrar dina studievanor till att bli mer
effektiva. "Gör det själv" innebär i det här
fallet att du arbetar med person- liga data
under kursen och får hemuppgifter som skall
utföras till varje g:\ng. Man får lära sig bli
sin egen "förändrare". Är du intresserad ?
Kontakta. då oss för mer information.

Praktik
Det är nu hög tid att börja tänka på
praktik jobb inför nästa sommar. Hör. av
er till företag stora som små. Ni som är
intresserade att göra praktik utomlands så
är det hög tid, om det inte redan är försent
att göra en förhands anmälan. Senast 22
november skall IAEST E kommitten ha den.
Anmälan har vi uppe hos oss. Ni som
redan gjort en anmälan kommer att få ett
brev hem i början av februari med listor
över praktikplatserna.. Slutlig ansökan sker
i mitten av februari. Värt att notera är att
man betalar resan själv, lönen skall täcka
kost/logi och lite fickpengar.
En annan möjlighet att göra praktiken
utom- lands är de stipendier Tysk-Svenska
Handels- kammaren erbjuder. Vilka kan
söka: man skall vara svensk medborgare
och befinna. sig kort före akademisk examen
samt ha tillräckliga språkkunskaper i tyska.
Platser som är aktuella
för elektrotekniker.
Robert Bosch, StuttgartAntal 4
Siemens, Munchen
Antal 1
Volkswagen, Wolfsburg Antal 3

(6 mån)
(3 mån)
(6 mån)

Frågor kan besvaras av Per J a.cobsson.
tel 787 7018.
SISTA ANSÖKNINGSDAG 13 december.
Skolinformatirer

Stipendier

•
•

November månad innebär att det är
dags att söka stipendium ur "Högskolans
Allmänna Fonder för studerande vid KTH".
För att kunna söka dessa stipendier skall
man vara helt klar med samtliga obliga
toriska. kurser i första. och aBdra årskursen.
Stipendierna delas sedan ut genom att man
räknar ut medelbetyg i samtliga kurser där
man erhållit slutbetyg.
Kommer man från Värmland eller vissa
orter i Skaraborgs län kan man även söka
stipendier ur Wahlbäckska fonden.
Vi har satt upp anslag på anslagstavlor
om dessa stipendier, ansökningsblanketter
finns hos oss och på studentexpeditionen på
administrationen.
SISTA ANSÖKNINGSDAG 17 december.
II
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KTH åker varje år ut till gymnasieskolor
runt om i Sverige för att berätta om tek
nis och teknisstudier. Till dessa informa
tioner behövs hå.de teknologer och lärare,
har du lust att ställa upp så. kom till ett
informations- och planeringsmöte den 27
nov kl 15.00 i sal K2. Har du inte tid
att komma då så hör av dig till Centrala
Studievägledningen tel. 787 7027 eller 787
8760 istället. Vi kommer även att sätta upp
ett anslag i 12:an med en lista där intresse
rade kan skriva upp sig. Infogrupperna
kommer att åka ut i början av vårterminen,
ev redan nu i december.
Det var allt för den här gången. Lycka
till med tentorna. i period 3.
Gösta Rune Bettan Nisse
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Lördag morgon klockan fem. På väg hem
från festen? Nej då inte alls. Bara fem l.
tokiga teknologer som trycker in sig i en av
SAAB-SCANIA lånad 900-turbo, en mycket
fin bil, TACK SAAB!! Varför då. detta mor
gontidiga äventyr? Jo, Course de l'Europe
- Student-EM i segling i La Rochelle i
Frankrike som nu skulle genomföras för
- sjätte gången, i år med tjugo lag från sjutton
länder. De fem blågula var alltså. KTH's lag
på väg in i sin bil.

L'ECOLI P

1..

CBIJQIJE

PRESENTE

Nåväl, efter en snabb lunch på färjan
och en bortrationaliserad visit hos elek
troföräldrar i Bryssel så gled vi genom Eu
ropa på 24 timmar. Visiten fick vi ångra då.
vi i efterhand hörde talas om de förberedda
belgiska specialiteerna. Tack familjen Berg.
Vakna vi är framme, var faan ska vi
nu då, där äär en järnvägsstation. Så lät
det som väckte mig i sovkupe'n bak. Ett
nedfällt baksäte, några mjuka väskor och
man sover bättre än hos SJ, detta tack vare
en Packline på taket för hårdvaran.
La Rochelle klockan fem på morgonen,
vad händer? Nä just det, ingenting. Efter
ett par timmars promenad runt hamnen gör •
vi följande konstaterande: Skeppare Erik
har öroninflammation. Besök av någon med
skruvmejsel som bankar på. trumhinnan.
Inget händer idag, inte ens träning.

Q
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Så efter att vi avnjutit det franska kökets
frukost tar vi rummet i besittning, bäddar
ner Erik och åker ut på stan och äter glass.
Toppenväder - shorts och t-skirt.

AVEC

LA

PARTICIPATION

DE LA

<@ SOCIETE GENERALE
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Pang. Det var startskottet. Vid första
märket ligger vi tvåa, nästa rundar vi som
etta. Här skall seglas!! Efter lite småstrul så
slutar vi på sjätte plats och inser att detta.
är inget omöjligt fält att hänga med.

-

Veckans lediga dag och det ordnades
sightseeing men vi föredrog vår egen till
Tänkte handla för bygden
�?r�.eaux.
valkanda drycker och äta en god lunch.
!?et blev långnäsa, Alla helgons dag, stängt
overallt. Efter mycket om och men fick vi
tag på. bensin och en glassbar som inte firade
helg. Så vi hade inte annat att göra än att
konstatera att vi sett vackra. landskap och ta
motorvägen hem igen, för att i La Rochelle
äta middagen med stort M. Några olika
rätter :i,v skaldjur till förrätter, sjötunga till
,
varmratt, sorbeer och goda viner. Alltsam
mans för dryga hundralappen. Vi mår bra!

På kvällen presentation av besättningar
na.. Tyskarna presenterade sig med tyskt öl,
engelsmännen med gin&tonic, polackerna
med vodka och vi naturligtvis med punch,
Ullas välsmakande, och punchen kommer.
Succe'. Tungt kör för somliga den kvällen.
Tisdag och allvar men Erik fortfarande
risig, men killen med skruvmejsel hade stun
dom bytt verktyg till ett kastrullock. Vi gick
ut till start, tog det försiktigt i starterna '
och seglade två seglingar utan direkta miss
tag så vi kommer i hamn med en delad
fjärdeplats med tyskarna.

I

Skepparen har fått nytt hopp, ty efter ett
antal besök hos olika sjukvårdsinrättningar
hade han fått reda på att de strömlinjeform
ade tingestarna i något vaxliknande ma
terial inte var öronploppar utan penicillin
avsedda för intagande i annat hål, ej värt
att nämna i skrift. Nu hoppas vi alla på
rask tillfriskning för vår skeppare.
Nästa dag och Erik är med, väl medveten
om att det bara finns tre godtagbara pla
ceringar i d agens segling. Tuffare tag och vi
är med i täten redan från början, ledning vid
andra märket. Schweizarna kommer igen
och efter sex timmars segling slår dom oss
med trettiofem sekunder. De säkra insjöseg
larna vinner sin tredje segling! Erik klarade
alltså nån av de tre godtagbara med lite
marginal till och med. Nu ligger vi trea
totalt.
Kvällens gourmetmiddag blev lite för
senad, detta på grund av att stämningen
I i matsalen mer liknades vid en engelsk
ligamatch än en fin middag. Brödbitarna
for genom luften, vinet dracks och spilldes
och det hel var faktiskt mer pinsamt än
studentikost.
Torsdag och dags för det långa distan
sracet som skulle hålla på en bit in på nat
ten. Kul segling, vi var med hela tiden och
prövade alla platser mellan ett och fem, men
gick i måk som fyra. Före oss var som van
ligt Schweiz och Irland men nu också Norge
som lärt sin kvinnliga del av besättningen
att segla!! Vi avundades inte de som kom
i mål sju timmar efter oss, vi fick fak
tiskt frysa tillräckligt den natten trots både
yllekalsonger och skoteroveraller.

•
Sista seglingen, vi får inte bli alltför
mycket efter tyskarna för att behålla vår
tredjeplats, samtidigt som irländarna hade
ett i praktiken omöjligt försprång. Vi
kommer trea i sglingen före tyskarna och
norrmännen och behåller alltså vår tredje
plats.

t

Snabbt i hamn, lämna igen båten, hem
och på med fracken för man ska ju se
ståndsmässig ut hos borgmästaren där pris
utdelningen skall äga rum. Vilka priser!!
Stora champagneflaskor, små champagne
flaskor, pineau, viner, väskor, kamera m
m m m. Gratulationer hit och dit, mera
Pineau, grattis från svensk flicka som reha
biliterade sig på vå.rt Youth Hostel efter att
ha krachat sin bil dagen innan. Ja ja, åka
av vägen i 140 ... tyckte vi. Stor regattamid
dag på segelsällskapet och sista kvällen i
Frankrike. Tågapatry framåt natten och
tungt kör för somliga. (Tungt kör för vissa
varenda kväll).

9
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Söndag morgon. Packa bilen proppfull
igen. Skottarna, som inte hade alltför
mycket plats i sin Alfasud erbjöd sig artigt
att ta över några av våra champagneflaskor
om vi inte fick rum med allt. Snällt!

-

Lunch i Paris, Champs-Elyce'es och två
varv runt triumfbågen utan att krocka, vi
är i Frankrike!!
Sovbil hem igen, felnavigering som in
troducerade oss för city of Lie'ge. Hmm.
Träffar tidtabellen för färjorna perfekt även
på. hemvägen och klarar oss genom grönt i
tullen i Helsingborg, puh...
Skönt att vara i Sverige igen, slå. av på
takten lite, ringa hem och räkna ut att
vi är hemma om fem,sex timmar. Känns
på kylan att vi är i Sverige. Ser en skylt
som det stå.r Stidsvig på, kan något heta
så? Javisst vi är i Skåne. Ser en Merca
i vänstra diket och tänker att nu är det
halt. Det dröjer någon sekund så börjar vi
att sladda. Ögonblicket senare ligger vi på
taket inne bland träden. Detta efter att ha

J
•

snurrat över på fel sida av vägen, forcerat
ett stadigt järnräcke och gjort en luftfärd
nedför en brant sluttning. Ut ur bilen, det
brinner. Alla ute. Någon skadad? Nej inte
allvarligt i alla fall. Vår packning fanns
överallt. V inflaskorna tio meter framför
bilen, Ullas stickning och Susannas jacka
tillsammans med lite andra prylar uppe
bland grantopparna.

Tack vare snälle Paulsson som stannade
och hjälpte oss löste sig det mesta smidigt.
Han tog både oss och vår packning hem till
sig, där vi blev väl omhändertagna. Han
skjutsade mig till hospitalet där de efter
nå.gra timmar konstaterade att min rygg
kommer att bli bra, trots att jag i det
I ögonblicket trodde att han med skruvmej
seln kommit på. besök i min rygg.

I

Resan fick alltså ett nå.got snöpligt slut.
Tåg hem frå.n Klippan och meddelande till
Saab om att deras bilen står hos skrothand
laren i Markaryd, men stereon är hel!

-------

Facit blev en bil mindre och ytterligare
en medalj till KTH.

•
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Pripps Oppna OlHävarMästerskap
1.
2.

3.

4.
5.

- 6.
1.

2.
3.
1.

2.

3.
1.

2.

3.

Flaska H
[ LJ
Emil Orn
4.0
Micke Hallberg
4.1
Sten Horsväng
4.2
Purjo
4.2
Micke S
4.4
4.5
K las Nilsson
Flaska D
Ingela Backlund 4.6
Christina Carlsson4.7
Agneta Hå.stad
4.9
1/2-liter H
4.2
Lasse Eriksson
Yngve Ekelin
4.5
K las Nilsson
4.7
1/2-liter D
5.8
Anna. Olsson
Carina Olsson
7.2
Ingela Backlund 8.6

Liter H

1 . Micke S
7.3
2. P O Andersson
8.2
3. Anders T hyreman 10.0
4. K las Nilsson
10. 7

Liter D

1 . Anna Olsson

2. Carina Olsson
Stafett
1. EK AK
2. Valhall

•
•

12.5
14.8

EKAK Vrak Union
Valhall Asen
D
E-84
E-84
Valhall Asen
Bamse
Bamse
BeZa
E-85
F
Valhall Asen
Bamse
BeZa
Bamse
E-84
F

Valhall Asen
Bamse
BeZa.
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Läro- och timplanen kommer att fast
ställas på nästa linjenämndsmöte och vi
diskuterade lite om de ändringsförslag som
kommit från institutionerna. Exempelvis ;

Hej igen !
I skrivande stund har just ett studie
nämndsmöte avhållits.' Det var verkligen
glädjande att se att så många ur ettan
kom och att de dessutom hade åsikter som
- dryftades. Likaledes var det givetvis kul att
se så många av di gamble övervarande ett
studienämndsmöte, vissa av dem för första
gången. Att sedan många droppade av mot
slutet är högst förståeligt då mötet blev
historiskt långt ; 4,5 timmar.

Halvledarteknologi görs obligatorisk på
mikroinriktningen och valfri på fysikalisk.
Materialfysiken utökas från 4 till 6 poäng
och få.r 2 laborationer.
Energiteknik utökas med delar av in
nehållet från kommunala energi- system och
ger 3 istället för 2 poäng.

Vad pratade vi då om ?

I

Elenergisystem utökas med delar av in
nehållet från kommunala energisystem och
poängen ökas med 1 till 5.

* Till att börja med valde vi en ny vice
SNO. Hon heter Lena Lange och går på
Energiinriktningen.

Kursen i Musikakustik får fler övningar
och föreläsningar.
Detta är alltså några av de förslag från
institutionerna som linjenämnden skall ta
ställning till på nästa möte.

*

•
•

Studieutskottets ordförande (på kåren
allts�, Mats Engwall tittade in och berät
tade lite om " studentkårens program för
bättre undervisning" och dess tillblivelse.

* V i diskuterade vad som skall hända
.fled vår linjeutbildning om/när den blir
�å 180 poäng istället för, som nu, på 160.
Skall man "smeta ut" undervisnigen över
ytterligare en termin har man chans att
ändra tex. ordningsföljden på kurser eller
till och med kursers innehåll till en del.
Förslag som nämndes var att man skall
utöka innehållet i algebrakursen och slå ihop
elkraft 1 och 2 till en kurs på ca 4-5 poäng.
Till slut bildade vi en grupp bestående
av Per-Anders Löf Dan Dia-tsi-tay, Lena
Lange, Ragnar Kå.hre, Nisse Wiklund och
mig att titta närmare på frågan. Du som
har synpunkter tar lämpligen kontakt med
nå.gon av oss.

* Det kommer att finnas möjligheter att
läsa vissa kurser på Handels i vår - titta på
studienämndens anslagstavla utanför El.
* Man håller som bäst på att utreda hur
ett nytt antagningssystem till universitets
och högskoleutbildning skall se ut. Betänk
ande förväntas komma till jul.

Som vanligt serverade kocken Danne en
utsökt middag.
Nästa studienämndsmöte kommer att
vara den 11 december kl 17 i V EXT-rummet
som vanligt. Ni som tänker komma skriver
upp er på matlista så att vi kan beräkna hur
mycket mat som behövs. Jag hade tänkt att
vi skulle diskutera lite allmänt om civil- in
genjörsutbildningens utveckling - specialis
ering contra tvärvetenskaplighet.

* Lena berättade om utvecklingen av
kraftinriktningarna. Det är hög tid för
referensgrupperna att komma igå.ng. På
förslag var bla. att stryka kommunala
energisystem som ku ��, något som de flesta
tyckte var befogat. Aven den Engtrömska
utredningen (den om hur illa det är med
kraftutbildningen i Sverige) kommenterades
lite, Lena håller på att läsa den.

Alla är givetvis mycket välkomna.
Puss och Kram !!!!

00 .
12
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Satsar på
forskning, utveckling
och en stark
internationell
expansion
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A
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JUBILEUMSPROGRAM
Måndag 25/11

-

18.00

Jubileumscabaret på kåren, därefter tentapub
med Elektros orkester SMUSK.
Jubileumstentapub i Tolvan.

21.30
Tisdag 26/11- torsdag 28/11

Föreläsningar under temat - ELEKTROTEKNIKEN STÄNDIGT UNDER UTV ECKLING - se separat program.

I

Onsdag 27 /11- fredag 29/11

Lunchöverrasknigar i kårmatsalen.
Lördag 30/11 J8!0J Stor jubileumsfest i Stadshuset

ELEKTROTEKNIKEN
-Ständigt under utveckling
Elektrosektionen inbjuder alla intresserade teknologer till föreläsningar om elek
trotekniken av idag och dess framtid.
Samtidigt ges möjligheter till personliga samtal med de gästande företagen. Alla
föreläsningarna äger rum under lunch- och middagstid i sal E 1. På eftermiddagen och
mellan föreläsningarna finns företagen i TOLVAN, Elektros sektionslokal på Osquars
Backe nr 12 och utanför sal E 1.

•
•

Program:
11.00-11.45
12.00-12.45
16.00-16.30
16.30-17.00

Tisdag 26/11 Ericsson Public Communicatlons och RIFA AB

"Optokomponenter för Gigabit/s - transmission"
Dr Tswiatko Ganev Utvecklingschef
optokomponenter RIFA AB
"Optiska fibersystem i telefoninätet"
civ ing Mats Eneborg
Public Telecommunications
"Energiomvandling inom telekommunikation"
Dr Tadeus Wolpert Teknisk chef
Ericsson Power Systems/RIFA AB
"Att arbeta med AXE Över hela världen"
civ ing Jan Christensson
Public Telecommunications

14
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" Potenta chips-talkodare i kisel/Implemen
tering i kisel av kretsar för digital
signalbehandling"
ci11 ing Erik Enfors Utuecklingsingenjör
Telecom-kretsar RIFA AB
"ISDN-basen för informationssamhället"
ci11 ing Gunnar Wranne
Public Telecommunications
"Industriella tillämpningar av avancerad
datorteknik"
civ ing Bjarne Däcker
Public Telecommunications

18.00-18.30

-

18.30-19.00

I

Onsdag 27/11 ASEA AB och ASEA HAFO
1 1 .00-12.00

Forskning, utveckling, produktion
ASEA AB
"Customdesign i ASEA HAFOS verksamhet
i belysning av trenderna på de
internationella marknaderna"
tekn lie lngmar Höglund ASEA HAFO
Produktion, marknadsföring
ASEA AB

12.00-13.00

1 7.00-18.00

Torsdag 28/11 Siemens och Vattenfall

"Mikroelektronikens utveckling"
Per Engdahl Siemens
" Elkraftproduktion och överföring"
öuering Siuert Göthlin Vatten/all
"Ny Energiteknik"
öuering Viktor Mets Vattenfall
"Trender och utveckling inom ADB-området
Hans Ringbom Siemens
Att jobba på Vattenfall. Utfrågning av
KTH-elektriker under ledning av
Bertil Nyström Journalist
" Automatisering i industrin - nuläge och
framstidsutsikter."
Lennart Friis Siemens

1 1 .00-12.00
12.00- 12.30

•
•

12.30-13.00
16.00- 17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

••

VALKOMNA !
.....-------------------- 15
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En onsdag för ett par veckor sedan gick
en buss ifrå.n Osqua.rs Backe mot Prippe.
Den var till bredden fylld av elektriker som
skrivit upp sig på en av många listor i
Tolvan. Just den här listan meddela.de aU
Pripps bjöd på mat och pilsner för 40 per
soner, om dessa personer först jobba.de lite.
Det var inte ett så betungande arbete. Det
bestod bara i att etikettera. alla Jubeleumsöl
som sektionen inhandlat av ovannämnda
företag. Väl ute på Pripps blev vi invisade i
den stora tappningsha.llen, och där mitt på
golvet stod pilsnern. Ett inte si ringa anta.I
pallar. Det var bara att sätta iiång. Snart
fick man in tekniken och det började flyta
ganska bra. Jag undrar vad de besökare
trodde som blev visade den hela.utomatigka
tappningsanlä.ggningen, där -40 teknologer
satt och klistra.de för fullt. Efter nicra tim
mar var alla flaskor klara. Tror det blev
en 6000 totalt. Sen blev det Pytt & Pils
ner. Ett trevlig tillställning som gav en liten
försmak till Jubelveckan.

•

16
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Vi har två jätteviktiga händelser att
berätta om denna gång. Den ena är Ju
bileet (ja, Elektros 75-å.rs) och det andra är
IAESTE. Under Jubileet kommer vi att ha
vår egen E-ARMADA, från tisdag 26/11 till
torsdag 28/11. De stora Elektroföretagen
Rifa

Vattenfall

Asea

Siemens

Ericsson
Asea-Hafo
Sedan är det IAESTE. Den 26/11 är sista
dagen att in en intresseanmälan. Den är till
för de som sitter och raggar praktikplatser
i utlandet skall ha en aning om vart vi vill
komma (, ) och vilka jobb vi vill ha. Du
binder dig alltså inte definitivt för utlands
praktik, men funderar Du aldrig så lite på.
det, så skicka in ett papper. V i ( Anneli
& Margaretha) kan intyga att det är både
lärorikt och roligt att praktisera utomlands.

På. Kåren blir det Norsk Afton den 3:e
december med Norsk Data, Statoil och det
Norske Veritas. Sen blir det efterkör i
Gasquen med norska specialiteter. (Sar
diner i olja? reds anm) Mera info om detta
fås av Erik Stendahl, Flyg, tel 787 75 28.
V i gör ett studiebesök på. Televerket Ra
dio den 18 november. Satellitstation och ra
diolab står på programmet. Om det skulle
finnas några platser kvar nu står det på.
Amse's tavla i Tolvan. Gå. och titta efter
om du gärna vill följa med.
PS. V i behöver människor som stäl
ler upp och jobbar i samband med E
ARMADA. Vi hänger upp anslag där DU
skriver upp dig.
Ta chansen och lär känna ett företag!
Edra Amsor, Margaretha & Anneli

11 ---------------===am==�·-=a:a:v
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POLISRYTTERIET
I

På. Kl vid Lidingövägen ligger Polisryt
teriet. Dit begav sig Emissionens utsända
repotageteam en onsdagsmorgon. När vi
hade tillryggalagt den kanske onödigt lå.nga
och leriga väg över kasernområ.det, som an
visats av soldaten vid ingå.ngen, togs vi
emot av tf poliskommissarie Alvar Anders
son. Han berättade att 37 poliser (10 kvin
nor och 27 män), jobbar här. Alla rider och
alla har var sin tjänstehäst.

•
•

Det är populärt att bli ridande polis.
Efter polisskola och alternerings tjänstgöring
må.ste man ha åtminstone fem tjänsteår, in
nan man ens få.r komma och provrida för
att visa vad man går för på hästryggen. De
poliser som väljs ut, utbildas från oktober
till april. Förutom teori, innefattar utbild
ningen ridundervisning, stalltjänst, grun
derna i hovslageri och träning i att köra
hästtransport .

•

Ni som var nere och röjde i Kungsan i
somras, vet redan att polisrytteriet brukar
vara närvarande vid så.dana tillfällen. En
annan uppgift är att patrullera grönområd
en som Gärdet och Djurgården. På som
maren kör man ända ut till N ackareser
vatet och Grimsta för att se till att friluft
slivet hå.ller sig under ordnade former.
Det stå.ende uppdraget är att eskortera
högvakten, som annars skulle fastna i första
bästa vägkorsning.

Tf poliskommissarie Alvar Andersson
i stallgånge n.

18
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Rekyl, f- 74 {Callaghan-Immer}, polisens enda skimmel. Den svarta plumpen han
nosar på är en kanin.

•
•

En häst i statlig tjänst kan räkna med
god omvårdnad. Tio hästskötare och en
stallförman svarar för det. Stallet är be
mannat dygnet runt. Vä.gg i vägg ligger
en veterinärklinik. Den är bl a utrustad
med röntgen, narkosanläggning och en op
erationssal med höjbart operationsbord som
alltså. hästen får gå. upp på själv. Efter
en operation kan den sövda hästen lyftas
m hj a en lyftkran till ett madrasserat
uppvaknings- och observationsrum. En an
nan förmån är grönbetessemester samtidigt
som tj änsteryttaren är sommarledig.
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Man kanske frågar sig om det inte är
lite otidsenligt med ridande poliser i ett
högteknologiskt samhälle som vå.rt. Har
utvecklingen inte hunnit längre än till häst
stadiet på ordningsfronten? Nej, det har
visat sig att en polis till häst är det
perfekta steget mellan kvarterspolisen och
kravallpolis instängda i pansarbilar med
vattenkanoner och tå.rgas.
I Tyskland
där man har mer erfarenhet av massiva
polisingripanden, har man till och med
återinfört beridna poliser i vissa städer.
Förhoppningsvis kommer polisen även i
framtiden att ha kvar sina hästar.

20

I år fyller TELEVERKET

1 32 ar
Våra jobb är lika intressanta
idag, som för hundra år sedan !
Tag genast kontakt med oss
om Du vill jobba i teknikens
frontlinje under de
kommande 1 00 åren .

ah) Televerket

·� Radio
Nils Tullbrlng
Lars-Åke Nöjd

.

08 - 713 49 45
08 - 713 47 14
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Onsdagen den 6/11 kl. 12:15 ordnades
lunchgympa på. Osquarsbacke. Lunchgy m
pans övningar bestod av en lätt uppvärm
ning och därefter kinesisk gymnastik på.
Klas och Robbans vis. Uppvärmningen be
stod av ett par uppfriskande huvudvrid
ningar, skakningar och stillastående hopp.
Kinesisk gympa på. Klas och Robbans vis
är en avart av de för kroppen sunda gym
nastiska övningar so� under årtusenden har
utvecklas i fj ärran Osten. Den sunde och
friske Klas stå.r på. en ölback och skriker ut
övningens namn t.ex den "skalade räkan".
Efter en kort meditation visar den degener
erade och late Robban den uppfriskande
rörelsen. På ljudet "tuuuterriituuut" som
framstötes av den snygge Klas, avbry ts
övningen och därpå. följer nästa övning t.ex
den "tillplattade myggan". Ett gympa pass
brukar bestå. av cirka 20 olika övningar.
Den snälle Klas brukar avsluta gympan med
att lä.ta någon av eleverna får leda en egen
övning. En populär avslutning är Torbjörns
"katten skiter". Nästa gymnastikpass är
planerat till onsdagen den 4/12 (om vädret
tilllå.ter, annars nå.gen annan sund idrott).

I

Det finns en rad andra idrotter man
kan utöva här på. skolan. I kårhuset finns
en idrotts hall.
Där kan man gympa,
spela innebandy, styrketräna eller kanske
sticka ut och springa slingan. Närmare
information om olika idrottsarr. kan man
läsa om på idrottens anslagstavla i tolvan
t.ex gympatider.

•

•
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-- -------- EMISSIONEN nr 7-1985 --------Under varje läså.r anordnas det teknis
mästerskap (tm) i de flesta idrotter (anslag
ger närmare information inför varje tävling).
Idrottshallen är ledig ibland och då kan man
lå.na hallen för egna idrottsövningar (prata
med K las eller idrotten på kå.ren). I den
stora idrottstävlingen "spaden" mellan alla
sektioner som pågå.r under varje läsår ligger
Elektro näst sist. Vill du hitta på något
eget idrotts arr, snacka i så fa.ll med dina
sektionsidrottsledare K las och Robban som
gärna hjälper dig. Det är dom du klagar pl

om det finns några brister i sekt.ionsidrotten.
I början av maj går Sola.stafetten mellan
Göteborg och K arlstad (30 st i varje lag).
Är du intresserad av att hjälpa till och fixa
till en trevlig Solastafett för Elektro, prata
med dina idrottsleda.re. Om du är blyg eller
inte får tag på någon av oss, ka.n du lägga
ett meddelande idrottsfacket i funkrummet.
hej då!
Klas
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Perioden• ilogan: Euka.lyptos Mentol,

halstabletten som räcker till Linjära system.
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Ar du bra på att bota baksmälla?
Då borde Du aspirera på platsen som
Sektionsordförandens livmedikus! Skulle
inte det passa så har vi i VALBEREDNIN
G EN en hel lista med olika funktionärspos
ter som skall besättas inför vårterminen.
Klampa genast ned i Tolvan, förse dig
med lista, välj vilt vad Du vill göra och
lämna besked till oss! Inga begränsningar!
Sedan sammanställer vi helt efter eget gott
finnande ett funktionärsförsla.g till nästa.
Sektionsmöte. I Funkrummet i Tolvan finns
färdiga lappar med kryssrutor att fylla i, om

Du av någon anledning inte vill prata med
oss personligen. Kan avlämnas i Öfvrigs
fack därstädes. Detta gäller även treor och
fyror. Tipsa oss också om folk som inte
själva vet om hur bra funktionärer de skulle
bli. Inte ens VI känner ALLA.
Snyggare styrelse, hoppas Valberednin
gen, dvs � nna Wejke, Lars Higglund,
Anders Osterberg

KNEPP

•
•

Elektros fotoförening KNEPP, har haft
höstterminsmöte, om någon nu inte visste
det. Mötet gick i huvudsak ut på att
bilda 1986 å.rs styrelse. Två nya valdes
in i KNEPP-styret, Helge Stenström E84 och Magnus..--E!9}en E-��- Helge är
materialförvaltare och Magnus sekreterare.
Som kassör ser vi som valigt Johan Sköld
E-82 och som ordförande, Peter Berggren
E-82.
Vad är KNEPP ???????

Till alla ettor, och andra, som bara har
hört ordet Knepp susa förbi, kan j ag berätta
att KNEPP är en fotoförening som har ett
eget fotolabb. Labbet är allsidigt utrustat

I

•

f�r fr�mkallning och kopiering av svart
vita. bilder. Alla elektriker har rätt att
bli medlemmar, och får då en nyckel till
labbet. Vätskor ingår i medlemsavgiften
som är 65 kr/år. För nyckeln betalar d�
en depositionsavgift på 50 kr som du får
tillbaka när du går ur förenin�en.
Så för att BLI MEDLEM betalar du in
115 kr (65+50) på KNEPPS postgiro, 5231. Nyckeln får du av Peter eller Johan
!jolahoppo! _Kolla in Knepps anslagstavl�
i 12:an bredvid akvariet.
K N E P Pupp - en film
KNEP P-styret
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Denna den första dagen inleddes med
allmänna. välkomstfraser, tal, föreläsningar
och konstituerande möte följt av rundgång
på institutioner som för dagen ha.de i
tillfälle förevisa. något av förväntat intres
se. Med färska forskningsresultat ännu ryk
ande ur öronen skynda.ode de "hemvän
dande" skarorna mot Arfvids eftr's eftr's
matsalar å. Nymble där de bibringades
välkomstdrink inför den stundande Alumni
gasquen - En gasque som gav festdele
gaterna. något synnerligt extraordinärt till
sinnes. Den väckelse, det engagemang och
den stompa som ådagalades under sittnin
gen tillhör vad som än i våra dagar ska
par legender i vårt lärosäte. Under in
verkan av återfödd teknologanda avlöste
de gamble varandra. på scenen tillfogande
auditoriet sina till minnes dragna alster
framsprungna ur den aldrig sinande kul
turella ådran. Lysande exempel på. detta
är E-52:s framförande av "Alpens Ros",
genom försumlighet utesluten ur nyuppla
gan av Elektros Sångbok, eller Jan Lind
valls, en av Promenadorquesterns grundare,
eminenta ba.stubatrakterande, inkluderande
himla.stormande solo, i samband med nämn
da orkesters framförande av den totala
"Zambesi". Vå.r hänförelse över sittningen
låter sig inte beskrivas men på.kallar icke
desto mindre ett omnämnande.
Med en sådan förening att falla tillbaka
på. ter det sig trots allt inte så skrämmande
att uttaga sin examen.
�
/ �.e_oc
1985-11- 08 04:24:21

Alllmni
OJ !
Vi, i egenskap av V. Ordf och SNO ha
härmed äran meddela sektionen att vi just i
denna stund just övervarat ett pur strålande
kalas å Nymble.

•
•

Historia har skrivits: I begynnelsen,
vid den tiden, dvs då det begav sig, fick
Gunnar Brodin, skolans ärevördige rek
tor, en strålande ingivelse innebärande in
stiftande av den numera traditionstyngda,
gloriösa, ja för att inte säga rent skitabra,
kamratföreningen innefattandes teknologer
emeritus å Kungliga Tekniska Högskolan.
För att realisera de föreliggande utkasten
voro vidtagande av pekunjära arrangemang
nödiga - FEST ! I sann diplomatisk anda
konsulterades kärordföranden samt presum
tiv konstitutor, i detta fall förkroppsligad
i Olle Franzen, liksom Sect-ionet Gun
nar gambel E-Osquar, att vidtaga åtgärder
för inkarnation av förening vilken fram
ledes skulle komma att döpas KTH Alumni.
Konsortiet ägde som väntat satisfierande
driftighet, sedermera resulterande i sam
mandragandet de sekulariserade före detta
teknologerna till vad som för all framtid
skall benämnas "Home Coming Day".

EXAMEN EFTER 85-09--18
E76
Mikael Ekbom
Claes-Göran HedströmE77
E78
Anders Burholt
E79
Bengt-Åke Grip
Anders Lindberg
E79
E79
Per Lugnet
Tesfai Embaie
E80
E80
Lars Gillner
Kjell Paulsson
E80
Leif Henriksson
E80
Mats Johansson
E80

Agnes Wiener
Eva Göransson
Mikael Pettersson
Lars Berglund
Per Källquist
Thomas Kratzert
Tore Andre
Göran Söderlund
Tommy Tidehorn
Anders Malmquist

tele
kraft
tele
dator
mikro
egen
elenergi
fysikalisk
tele
mikro
tele

E80
E80
E81
E81
E81
E81
E81
E81
E81
E81

fysikalisk
industriell
tele
industriell
tele
egen
tele
dator
dator
elenergi

Lycka till ute i "den bistra" verkligheten.
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Det ryktas .. .

-

*att efter tio år med bara pojkar......tänker inte Anna säga mer.
*att Ragnars sak ä.r grön.
*att Micke tar med sig tältsäng pl hajk.
*att Amiraler går genom väggarna
*att det var ordföranden som fick in den.
*att Lars väljer Åsa.
*att ordföranden vet hur man tar en jumbojet.
*att Ragnar känner igen Annelie på lukten.
*att Bodil har hittat hålet.

{J'f

*att det var flera höstackar det lret.
*på K l
*att Jens hade ätit pytt innan Capsen.

•

*att Emissionen aldrig haft bättre format än A4.

•
•

*att det skvallras för mycket•
*att de populäraste böckerna är gröna.
*att EBBA har sex i badkaret.
*att Franz Cech inte har ont i halsen längre.
*att Amse hellre leker med långa raka saker.
*inte att 12-erinissa hellre föredrar en kall i skogen, än en varm i stugan.
* Johan smörar på Gunilla, slutar med kladd!
*Gunnar gör det i köket.
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•

E-SEKTIONEN. 75 ÄR!
Det ska vi fira!

Varje E-teknolog som besöker 12:an den 28 november mellan
9 och 16 kommer att få en jubelpresent i form av ett eget ex av
Power Board Stompers och Skalärmusikens nya LP�emories
of E:·

Samma dag bj uder Vattenfall på.
föredrag mellan 1 2 och 13 i sal E l .
O c h på. samma plats , mellan 1 7
och 1 8 , l åter sig Vattenfall ställas
mot v äggen .
Fritt fram för frågor
Det bj uder v i på!

För mer diskreta intervjuer kommer vattenfallare att finnas tili
h ands i 12 :an.
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Eva. Tärnström
Meteorvägen 20, 3tr
183 33 Täby
08 - 758 73 52
Anders Bremsjö
Ankdammsgatan 36, 6tr
171 43 Solna
08 - 82 72 76

...

Tomas Andersson c/o Nygren
Larsbergsvägen 44, 4tr
08 - 767 32 08
Anders Björkman
Studentbacken 25/002
1 1 5 40 Stockholm
08 - 6 1 09 94

Peter Berggren
Rindögatan 30, 1 tr
1 1 5 35 Stockholm
08- 676724
. .
� an BOlVOl
Åkerbyvägen 192
183 35 Täby
08- 768 60 5 1
Ingrid Barkdal
Birger J arlsgatan 1 1 1 A
1 13 56 Stockholm
08 - 34 32 38

•
•

t

I n sänt :

Jag STRETAR uppför den vindpinade Osquars Backe, SVÄNGER in vid

tolvan, GLIDER ner för trappan och känner den sköna atmosfären
STRÖMMA mot mig -nästan så man kan på. den ta- GLIDER vidare
SVÄNGER skarpt vänster i korridoren, BORRAR mig in i folkmassan
som SLITER i de dagsfärska EMMISSIONEN .
Något saknas dock!
En mycket seriös artikel saknas!
Hånets GUDINNOR viskar i våra VÄLFORMADE öron.
Kommer inom kort!
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