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ska tragiskt igentligen. De gäller vår
kalender som fick blomma ut på bak
sidan på förra nummret i hopp om att
den skulle bli ännu fullare av olika d a 
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BASTA VANNER, OCH NI ANDRA
Om du, käre läsare, är allergisk mot
kritik och sanningar, bläddra då till
nästa sida. Förutom att livet är stenkul
och att ordförande trivs med tillvaron,
finns en del tråkiga ämnen att skriva
om.
Någon idiot har sett till att jag per
telefon fick reda på att vi är usla och
otrevliga. Någon sov nämligen utanför
Matte-institutionens rum ovanför El på
deras nya soffkuddar vilka placerats på
det troligtvis inte särskillt rena golvet.
Detta var natten efter nOllegasquen.
Den som på detta sätt gett oss dåligt
rykte får gärna tipsa mig om hur man
får med rätta upprörda människor glada.
Jag tycker nämligen att det är svårt.
Om ni ska sova över på skolan så får ni
hålla er till tolvan. Vi är beroende av
ett gott rykte.
Om ovannämde person är taktlös,
så är näste objekt för mitt starka ogill
ande direkt befriad från vett och sanns.
Efter en tids förhandlande började lokal
vårdarna åter hjälpa oss med främst
svabbning av Tolvan. Glädjen blev
Prak
bara någon månad gammal.
tarsle nummer två väcktes nämligen
av en lokalvårdare, efter att ha sovit
ruset av sig i Tolvan. Det torde varit
allmänt kännt att städning skedde på
onsdagförmiddagar, och då skulle in
gen vara i Tolvan. Rötägget kallade
lokalvårdaren för synnerligen whydron
ght saker och vvägrade lämna lokalen.
Att Tolvan varit all�för stökig har varit
en bidragande orsak, men inte den ut
lösande faktorn. Grattis ditt rötägg, du
har härmed fått jobb som sektionens
städkärring. Vi får hoppas att nOlle
städningen kommer fungera väl tills vi
om något år åter kommit på god fot
med lokalvården.
Vi har fått nio kandidater till kår
fullmäktige. Kårvalet är den 25/11. Vi
får hoppas att kandidaterna låter höra
av sig. När ni går till val, vilket ni
givetvis ska, tänk då inte bara på om
kandidaterna är snygga eller ej. För
gamla nybörjare medför dålig kontinu
itet, medan för många unga innebär
nollkoll.

Ursäkta alla nOllegasquebesökare för
förseningen. De inblandade lovar bätt
ring. Jag hoppas att ni alla, bortsett
från den sega väntan, hade lika trevligt
som jag. Ett stort tack vill jag rikta
till restaurangpersonalen som jobbade
över och hade tålamod med oss, vilket
de inte hade måst. Tack!
Informationen om sektionen för et
tan blev något kaotisk. Bl a dålig an
nonsering medförde att inte hela ettan
var samlad. Då jag inte lyckades hålla
tidsschemat blev det bråttom på slutet,
och allt hanns inte med. Därför: Arki
varien ser till att ex-tentor finns för
kopiering i Tolvan. Hon är glad om ni
bidrar till samlingen genom att lämna
intressanta tentor i hennes brevlåda i
Pelarsalen. Våra båda skyddsombud,
som egentligen bara är rådgivare, tar
gärna emot upplysningar om farligheter
på skolan.

Det är fortfarande möjligt att slå
sig in i funktionärsskaran. Kanske är
valberedningen färdiga med sitt förslag,
då lönar det sig föga att vända sig
dit. Men det är alltid möjligt att ställa
upp som motkandidat på sektionsmötet
(SM, 6/12). Redan i skrivande stund
har många anmält sitt intresse. Roligt!
Jag hoppas vidare att de som inte får
plats, lägger ner sin energi på spon
tana intiativ. Sektionens verksamhet
skall inte bara vara den formaliserade
och förväntade. Nya ideer är välkomna
och behöver inte komma från någon in
sider eller funktionär. Alltså, ni som
inte ville eller kunde engagera er i stu
dentlivet som funktionär kan engagera
er ändå, som en uppskattad gubben i
lådan. Råd och tips gives givetvis av
styret m fl.
Studera flitigt och njut av det goda.

Vaghultar'n

SRKB-rutan
Sedan sist har verksamheten bara rullat på utan sä.rskil<la
åthävor. Inga företagskvällar, inga studiebesök MEN Temadagen om Sydkorea har gått av st.apeln. Tyvärr ligger
presstopp för Emissionen en dag för tidigt för att något
skall kunna skrivas om dagen. Förhoppningsvis var den
precis så lycka.cl som vi alla hoppades på, och tillräcklig
värdefull för att upprepas i vår, fast med Japan i fokus.
Ett stormöte har vi också hunnit med. Vad som sades
och beslutades då kan läsas i pärmen med protokoll i
Skåpet.
Föret.agen i dat.ahai;en har, läs och häpna, tagit slut!
Från början innehöll databasen 1200 företag, ca 1000 till
ar pa vag m.
••

0

..

•

Tack snälla Inga, Carina och Janne för att ni jobbade
och slet hela. dagen med att fixa mackor och lunch åt
föreläsarna.
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Tentaregler
Den här gången t.änkte vi herätta om
vilka regler som gäller när man tenterar.
Föjande regler gäller generellt på KTH.
- Vid tentamensskrivning skall de studerande ovillkorligen rätta sig efter
tjänstgörande skri vvakters anvisning
ar och gällande ordningsföreskrifter.
Vederbörande skrivvakt har att rap
portera ohörsamhet till rektorsäm
betet.
- De studerande är skyldiga att följa
givna anvisningar rörande placering i
olika skrivsalar.
- Skrivningen börjar exakt på angivet
klockslag. Studerande som anländ
er senare än 45 minuter efter skriv
ningens början äger ej rätt att delt
aga i skrivningen. Studerande får
inte lämna skrivsalen under skrivnin
gens första timme. Tillstånd erfor
dras alltid för att den studerande
skall få lämna skrivsalen. Innan en
studerande lämnar. skrivsalen skall
han/hon vara antecknad på en plac
eringslista.

- Väskor, kläder och dylikt får inte
placeras på skrivbord eller annan svår
övervakad plats. De skall i stället
placeras enligt anvisningar som skriv
vakten lämnar.
- Efter skrivningens början skall den
studerande på uppmaning av skriv
vakten kunna legitimera sig samt visa
kvitto på erlagd kåravgift. Den stud
erande skall skriva sitt namn på en
placeringslista.
- Studerande som vid tentamenstillfälle
inte kan förete kvitto på erlagd kårav
gift avvisas inte. Däremot skall han/
hon för examinator på överenskomm
en tid inom en vecka efter tentamen
visa kvitto på inbetald kåravgift.
- Då lån av skrivmaterial, tabeller mm
undantagsvis medges, skall lånet för
medlas av tjänstgörande vakt.
- Då studerande avslutat sin tenta
men och inlämnar sin skrivning till
tjänstgörande vakt, skall han även ta
med sig tabeller, portfölj mm. Sedan
skrivningen avlämnats skall den stud
erande omedelbart lämna skrivsalen.
Han/hon äger inte rätt att gå tillbaka
till sin skrivplats.

Om fusk misstänks har den studer
ande rätt att fullfölja tentamen om
vederhör11.nde så önskar. I sådant fall
skall skall skrivningen rättas. Re
sultatet av skrivningen skall i avvak
tan på ärendets slutgiltiga avgörande
inte tillgodoräknas tentanden. Resul
tatet får inte anslås. Frågan om re
sult.atet får tillgodoräknas prövas av
rektorsämbetet genom behandling i
diciplinnämnden i samband med att
ärendet slutgiltigt avgörs.

TET-tentorna
TET del ett är flyttad i tid. TET
del 2 är flyttad i rum. Se annan notis i
denna tidning.

Tentakort
Man behöver INTE tentakort i åk
3. Däremot behöver man det om man
ska ta omtentor i åk 2, så spara ditt
tentakort om du har. omtentor kvar.
Har du slängt bort eller eldat upp det
så ska du komma upp till oss så skriver
vi ut ett nytt.
I Övrigt har vi inget mer att säga
denna gång förutom att ni fortfarande
är lika välkomna som förut att hälsa på.
Tommy Karin Alf Anders
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ANDRING av TENTAMINA

På alhnän begäran har tenta1nina i teoretisk elektroteknik,

TET DEL 1
flyttats från den 19 november till

18 NOVEMBER KL 14 - 18

TET DEL 2
flyttats från FOLKETS HUS till

KTH
Salsindelning meddelas senare
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SNOORD utan bilder
Det här snoordet var tänkt att fyllas
med pedagogiska figurer och lärorika
texter men plötsligt var det någon som
böt operativsystem till microvaxarna
och de pedagogiska bilderna förpassades
till idevärlden där de nog kommer att
stanna ett tag till. Istället får ni läsa
om vad studienämnden har sysslat med
den sista månaden.

ALGEBRAN

Vi tyckte också att det var viktigt
att det fanns ett stort utbud av frivil
liga kurser så att den som ville kunde
inrikta sig på ekonomi, språk eller något
annat konstigt.
Det finns ett förslag att 14 poäng
icke tekniska ämnen skulle vara obli
gatoriska på alla linjer på KTH, ESN
avisade detta förslag med motiveringen
att det då skulle krävas alltför stora
nedskärningar bland de grundläggande
tekniska kurserna.

LINJENÄMDEN
Lena Helge E-86 valdes in som teknolo
grepresentant i LNE på studienämnds
mötet 28/10

STUDIENÄMNDSMÖTEN
Vi hade ett ESN-möte 27/10, där var
debbattlustan stor och mötet drog ut
på tiden. Nästa möte blir kortare jag
lovar!

På ESN-mötet i september disskuter
NÄSTA MÖTE:
ades algebran, 1:an var inte helt nöjd
29/11 17:22 I 12:an VÄLKOMNA
med föreläsningarna. Resultatet blev PRAKTIKREGLER
en extra kursnämnd med Magnus Giertz · Det är nya regler för praktiken i fag
och några teknologer där vi förde fram gorna, den exakta utformningen är inte För studienämnden
kritiken. Ryktet gör gällande att före klar än så ni får ge er till tåls. De genom dess ordförande
SNO UFFE RYDIN
läsningarna blev mer välbesökta efteråt nya reglerna kommer bara att gälla DE
SOM BÖRJAR 89 eller senare, så glöm
och det är ju ett gott tecken.
alla tankar på att få städjobbet godkänt ps. Hört. på företagskväll: "Vi anställer
INDEK
(Ingen kommer att få städjobb godkänt alla sorters ingenjörer, från väg- och
(Industriell ekonomi och organisation)
Överhuvudtaget så var inte oroliga).
vattnare och uppåt"
lndek heter en kurs ·som läses i 2:an
och som inte är så jätteuppskattad,
på förra linjenämndsmötet tillsattes en
liten grupp som skall granska kursen
närmare. Den gruppen har just börjat
arbeta och skall förutsättningslöst gran
ska kursen som gick i våras, vi skall
också fundera på vad, hur mycket och
var elektriker skall läsa ekonomi. I den
blev en och annan lite förvirrad av den plötsliga institutionsex
gruppen representerar jag (Ulf Rydin,
plosionen
på EKC i förra numrets öppettidsguide. Därför några
E-85) och Lena Helge E-86 teknologerna.

Måhända

förtydliganden.

KURSNAMNDER
Ansvariga är utsedda (Göran Eriksson
åk 1, Peter Werelius åk 2, Karin Sand
vall åk 3, Lars Wallen åk 4) och de har i
sin tur utsett de lyckliga teknologer som
får göra sin stämma hörd. När detta
läses skall det ha hällts kursnämnd i de
kurser som slutade efter period 2. Titta
på anslagstavlan utanför El efter pro
tokoll.

ICKE TEKNISKA AMNEN
Di�kuterades grundligt på ESN mötet
27 /10, vi enades till slut om att miljö
vård, ekonomi, teknikhistoria och in
formationssökning var kurser som det
vore rimligt att läsa som obligatoriska.
Svenska och engelska kunde gärna
komma in i andra kurser som tex rap
portskrivningar, detta under förutsätt
ning att rapport.erna rättades språkligt
av kompetent personal.

Det gä.ller alltså EK C, eller Elkraft
centrum, eller lnstitutionsgruppen för
elkraftteknik, som är en sammanslut

ning av institutioner som arbetar som
självständiga men med en gemensasm
organisation för administration, lokaler
& ekonomi. Där ingick förr Elektro
maskin och El.Anläggningar och de har
nu förökat sig:

Gamla El.mask.
Denna inst. har delat upp sig i Elektro
nisk Elmotordrift och Elektriska Mask
iner "- Kraftelektronik. Detta för att

och återstoden byter_ namn till Kon
struktionsteknik för El.Anläggningar.

Helt nya
Två nya inst. har startats upp sen
ca ett år tillbaka, nämligen Högeffekt
elektronik och Industriell Elektroteknik
och såvitt P,R�ti_fil_q@!I erfar pratas det i ko
rridorerna om en eventuell institution
för Styrsystem för industriella utrust
ningar...
Så nu vet ni det.

själva maskinerna och styrningen av aniis!i�[�!I hoppas kunna återkomma med
dem alltmer kommit att bli två skiljda ett intressant institutionsreportage från
områden.
EKC i något kommande nummer,och
vi ber att få tacka Susanne Setterwall
Gamla El.Anläggningar
på EKC som hjälpt till att reda ut
Här har man gjort samma sak. Området begreppen.
Elektriska Energisystem har vuxit sig
För Rfilissiane!I
så stort att det blivit en egen institution
JÖhan
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Intresset för datorerna börjar vakna på allvar hos de nya, ettor &. Västeråsare, och
tänkte här ge lite allmänna tips som kan spara viss tid. För all del kan de antagligen få en del
tid att gå o ckså . . .
Den här artikdn vänder sig alltså inte alls till dem som redan
intagit Vaxkabinettet och tagit sig förbi de första spärrarna,
utan det är snarare tänkt att den skall hjälpa till att t.a de
första stegen och att få något nyttigt gjort. Dvs att få ut
text på ett rationellt sätt. Men vi börjar från början.

Sist i loginfilen står en rad medSET P R OC ES S NAME.
Mellan " och " kan man skriva in ett eget processnamn. Till
exempel K R E EGAH B A N OOLO ! OBS Max 15 tecken. Sist
i loginfilen måste raden med S EXIT stå.

Utsk rifter

AMIS
Är väldigt bra. De flesta av e r har redan fått köpa manualen
och de som inte gjort det rekommenderas en inköpsrunda
uppe hos systemarna. Den kostar inte mer än en tia eller
så. Till att börja kanske denna ganska omfattande editor
verkar vara svår att få grepp på (det står ganska mycket i
manualen), men om man bara ser till att sätta sig vid en
terminal och ha det lilla häftet till hands så är det inga
problem. Skriv am filnamn.txt så har du kommit in i AMIS.
Skriv in lite text, förflytta dig runt med piltangenterna och
ta bort med delete-knappen. Svårare än så är det inte och de
andra möjligheterna lär man sig efter hand. När du är färdig
med din fil måste du spara den. Det gör du med sekvensen
Ctrl-X, Ctrl- S. Då talar AMIS om att filen sparats. Gå sen
ur med Ctrl- X, Ctrl-Z.

loginfilen, login.com
Här finns redan från början en rad förkortade kommandon
definierade och det kan vara läge att titta lita vad som
står där och evenyuellt skriva dit lite egna specialare. T.ex
några snabba kommandon för att förflytta sig från ett under
directory till ett annat.
Oirectory ? ? ? ? Ja det innebär att man lagt upp sitt konto
i en trädstruktur. I text-directoryt har man då diverse brev
och där vill man kanske inte ha en massa pascalprogram
drällande. De har man istället i prog-directoryt. Det är lätt
att skapa ett nytt under-directory. Säg att du vill skapa ett
nytt directory som du kallar fritz. Skriv bara:
C R EAT E/OIR ( username. FRITZ)
För att sen förflytta sig till det nya underdirectoryt måste
man skriva en lång harang, men det finns metoder. Gå in i
loginfilen och skriv:
S
$

P RINT /QU EUE=T EXT filnamn.ext
så kommer filen ut på den vänstra lasern och den ser ut i
stort sett precis som på skärmen. (Ett verkligt läge att göra
ett ege.t förkortat kommando i loginfilen enligt ovan!) För att
få ut en snyggare text med möjlighet till val av fonter finns
två möjligheter PSCONVERT och TEX. De är varianter på
så kallade Dektop Publishing-program (även om Macintosh
ägarna antagligen är av en annan åsikt... ) och åtminstone
PS CONVERT är lätt att använda. TEX kräver viss övning
men ger å andra sidan större möjligheter.

PSCONVERT
Detta program, som konverterar din textfil till en fil som
lasern förstår - en .ps fil-, startas med R U N P U B :psconvert
eller bara P S CO N VERT om det finns defin°ierat i din login
fil. Den stora fördelen med detta program är att det är i
stort sett självinstruerande. Du får besvara en rad frågor
om hur stora fonter du skall ha, sidnummer ek. Dessa
definitioner som du ger första gången sparas och nästa gång
kan du med alternativet default använda dessa igen. Man
får prova några gånger innan man kommer fram till hur man
vill ha det. Slutligen talar datorn om att den konverterat
din fil till en PostScript-fil, dvs en som lasern förstår, och
den heter T M P.LAS oberoende av vad din ursprungliga fil
hette. Denna fil skickar du nu iväg till lasern med :
P R P S T M P.LAS

ASSIGN O I S K l : ( u.qername. FRITZ) F R IT Z :
FRITZ : = = S ET DEFAULT F R ITZ:

Inte så svårt !

Förutsatt att dina filer ligger på DISKI. $ måste stå först
i alla rader i loginfilen, de dubbla likamed tecknen betyder
att kommandot FRITZ gör att du förflyttas till ditt fritz
directory oberoende av i vilket annat underdirectory du
befinner dig. Det gäller som det heter globalt. På samma
sätt kan man definiera ett kommando som tar bort en viss
typ av filer, tex de som slutar med .dvi:
S

Det finns flera olika möjligheter att skriva ut sina filer på
olika skrivare. Programlistor etc drar man lämpligen ut på
någon av Facit-skrivarna. Kommandot blir då P RFS filnamn
med extension. Förutom dessa finns två laserskrivare som
ser likadana ut ut.an att vara det. För att få ut något på
dessa finns en rad möjligheter. Om man har skrivit en textfil
(programlistor göre sig ej besvär) och ger kommandot:

TeX
Detta är svårare och det blir snyggare till priset av mera jobb
och tid. TEXär in�et man lär sig i en spalt i aifössianen men
det finns en manual som är ett hopkok av en Chefs·��1itteur
Emeritus och den nuvarandes erfarenheter och kunskaper på
området. Till denna hör också en format-fil i vilken alla
definitioner man använder finns och för att lära sig Tp,X:ser
man till att skaffa sig dessa två genom att ge kommandona:

RENSAOV l : = = D E L ETE/LOG * . OVI;*

Det kraft.fulla kommandot R E N SA D VI tar nu bort alla filer
med .dvi-extension från det under directory där du befinner
dig. / LOG är inte nödvändig men den är praktisk! Den ser
niimligen till att datorn talar om vilka filer den tog bort och
dessutom hur stora de var.

8

COPY ( LI N O E L L . P P U B ) :format.tex
COPY ( LI N D E L L . P P U B ) :texman.tex
I båda fallen frågar datorn vad du vill kalla filerna för. Kalla
dem för format.tex resp. texman.tex. Nu har du dessa på
ditt. directory och formatfilen låter du vara som den är för
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den kommer du att ha nytta av i framtiden. Manualen vill
dn antagligen få utskriven och då skall du göra som man
alltid skall göra när man vill ha en TEX-fil utskriven. Börja
med:

SWET TEXMAN
Datorn kollar Över TEX-filen så att den är OK. Bry dig inte
om vad som skrivs på skärmen, du får lära dig vad det
betyder i manualen. Du behöver inte skriva någon extension
på filnamnet. Sen är det dags att konvertera det hela till ett
språk som lasern förstår. Skriv:

DVIPS TEXMAN
(För DeVicelndependetPostScript-laser) Detta tar en stu
nd, och sen har datorn jobbat fram en fil som heter
TEXMAN.PS och den skriver du ut som vanligt med
P R P S . Och glöm inte .PS efter filnamnet! Sen tar du
lämpligtvis bort alla texman-filer utom den som slutar på

Så har eifös!i_qfil!ll -sport varit p å SM igen.
Frågorna var inför evenemaget många:
- Skulle frågan om SRKA 86's ansvarsfrihet åter bordläggas, eller skulle en
epok gå i graven?

. TEX från kontot. Den kan vara bra att kolla i, så blir
det lite lättare att förstå manualen. De andra tar bara en
väldig massa utrymme och du förstår inte ett dyft av dem.
Kanske kommer datorn att protestera om du försöker dig på
föregående manöver, filerna blir nämligen väldigt stora och
det är inte säkert att dude får plats på kontot. Det är isåfall
enklare att skriva ut manualen på en gång med kommandot:

PRPS ( LI N DELL.P P U B ) :texman .ps
Jag hoppas att dessa upplysningar kommer at.t vara Dig
till hjälp, och att flera kommer över "tröskeln" utan alltför
stora problem. De som har ytterligare frågor är antagligen
välkomna att fråga vem som helst som sitter i Vaxkabinettet
( den som kan svarar) eller någon av oss som gör Hifiifi!i�[�ll
Vi har viss vana av åtminstone TEX-

anden, Familjen Hugosson och Karin
Heden, samt en budget beredning med
kassören , 12c Johan Gnosspelius och
Peter Norman som medlemmar.
Så uppdagades årets variant på
temat:
"flykt undan landet" .
Det
- Skulle nye M B R stå upp mot förvänt
var
i
våras
som
dåvarande
Öfvrig
Piff
ningarna och saliggöra mötet med ett
.;
sedemera
Peter,
av
naturliga
skäl
var
bejublat opus?
tvungen att lämna sin post. Till ny
- Och skulle vår ordförande lyckas leda
öfvrig valdes då Peters vän Peter, också
ännu ett SM inom rimliga tidsgränser.
känd som Puff. När så hösten kom och
Ja, dessa frågor och många andra med den en massa köpsugna nOllan och
skulle kvällen ge svar på vartefter tiden andra, var det dock en som inte kom,
nämligen förut nämnda Puff. Han hade
(och vi) led.
De härvidlag klassiska frågorna åkt till Singapor!
angående studieresornas ansvarsfrihet
Öfvrig blev nu istället Maria
dök snabbt upp på dagordningen, men Jönsson som i skrivande stund inte
enär revisorerna ej var riktigt klara med visat några allvarligare tendenser till
revisionsberättelsen bordlades frågan
landsflykt.
åter, dock endast för att återupptas
Därefter var det dags för Opus,
senare på mötet.
men det verkade som M BR söp för
Däremot botdlades SRKB 87,s dåligt, eller så var kanske ölen avslagen
revisionsberättelse, men så har de ju och motbjudande, ty flaskorna var ej
också ett helt år på sig för att bli lika tömda och sålunda fick Opuset flytt.as
sena som 86.
framåt i väntan på MBR's ölkonsumtion.
Som en del kanske minns från Tids nog skulle det emellertid visa sig
i våras, Överlämnade dåvarande MBR att Ordförandens mössa fick gå runt
ett " öl-öppnarkit" till sin efterträdare. och samla till ytterligar öl, vilka bor
Denne som ägnat sommaren åt att fär gade för ett på sedvanligt vis bejublat
digställa verktyget och finslipa funktio framträdande, denna gång på temat
nen, kunde nu för första gången någonsin "Far jag kan inte få upp pilsner". Istället
Öppna sina fyra stadgenliga öl med en fick vi höra en repris, nämligen vinnaren
enda rörelse. ( Hädanefter vill det till från interna sångartäfvlan u.n.å. 1 1 1 1 1 ,
att MB R klämmer sina öl snabbt, an en liten sång o m raggarens vedermödor.
nars lär de sista hinna bli avslagna som
Som punkt 17.5 ungefär, var det
vatten.)
så dags för kvällens skräll. Trots svi
Utan större dramatik valdes sedan dande kritik från revisorerna beviljades
en valberedning bestående av Ordfår- SRKA 86 ansvarsfrihet under det att
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För sirJ�_qlJ!ll

Johan

en E-86:a med sorg i strupen förklarade
att han aldrig varit med om ett SM där
frågan inte bordlagts, 'och att en era nu
var till ända. Så sant, så sant, även
om det tog emot in i sista stund, för
det första saknades det verifikation på
ett antal tusen kronor som satts un
dan för någon form av återträffar efter
studieresan. Vidare hade man tydligen
inte (trots ovanstående) ansett sig ha
råd med en ny kassabok när den gamla
tog slut. (Kos tand ca 50 kr att j ämföra
med omsättningen på 1.5 milj .)
Under Övriga frågor utsåg SM en
kommite för framtagande av en elektro
skylt till puben på kåren, enär den
redan framtagna skylten visat sig komma
till korta ganska rejält i j ämförels med
vissa andra sektioners. Strängaren fram
förde en hymn till tolveriets ära och nu
fick även M BR gör sitt framträdande.
Under kvällen utmärkte sig som
vanligt vissa personer mer än andra och
enna gång i synnerlighet en. Detta fick
som följd att förslag väcktes om ytterli
gare kommite, nämligen kommiteen:
''Tysta MC" . Emellertid visade sig in
tresset för medlemsskap i denna vara så
stort och utbrett att den troligen inte
skulle kunna arbeta smidigt nog.
Det var allt för denna gång från
P.ffiisfil�[en -sport, vi återkommer med
rapportering när vintersporterna drar
igång framåt december.

Patrik
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FA 140-Gasque!
Så har det varit funktionä rsgasque igen d å . H ä r kommer ett axplock av de
traditionella bilderna på sa mma gamla m ä nniskor i de van liga situationerna.
Ni som ka ndiderar till fu nktionä rsposter har chansen att få l ä ra känna dessa
genomtrevliga personer. Valet sker p å S M den 6:e december, och nästa å r är
det kanske dej vi fotograferar i en pmsam situation.

B3LLMVN.

- Give us a kiss, sweethea.rt.
-Om jag slipper violklubban!

Kommentar Överflödig.
Han gjorde det. /gen.

0
Denna man ville inte vara med på bild,
men hans namn börjar på 12 och slutar på C.

Baddan Raggar (Kårfullmäktigekandidater)
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VAL HALL
TESTAR

••

ROTJUT
Eftersom VALHALLS favorittjut,
Vranac, drastiskt ökat i popularitet på
sektionen är det på sin plats att här
presentera lite VDN:

Plus:
- Priset.
- Skruvkork (extra snabb modell).
God vidhäftningsförmåga vid tapeter
och textilier (piggar alltid upp en
trist overall) .
- Flaskans utformning samt vätskans
viskositet gör den extremt lättdräpt.
- Schysst R P K -värde. **
- Står 1,37 m från kassan på bolaget
(expeditionstid 5,3 sekunder).
- Har en uppsnyggande och förtrevlig
ande effekt på drinkaren.
- Låg pant ( billiga att krossa)

Minus:
- Finns ej i 5-liters dun kar.

BETYG: � � � �

t§J

SLUTOMDÖME: Den funkar.
(**) Rus Per Krona
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Antligen kan Ni släppa lös
ELEKTROS
den lilla godisdjävulen i Er!
FYLLEBUSS
Då Elektrosektionen ganska nyligen in
köpt en fyllebuss beslöt vi -VALHALL
oss för att ta fram lite VDN-fäkta.
Detta pga. att vi besitter gedigna
kunskaper inom området.
Här följer resultatet av testet:

Den synnerligen snveräna Ploppomaten bidrar till sektionens fortsatta välmåga
genom att erbjuda J A P P E N för endast 2 billiga pengar. Dessutom, och detta är
nästan ett genombrott, kan man köpa färsk, otejpad DAJM för 2 små kronor som
ändå ligger och skräpar i fickan.
Detta realisationserbjudande kan Ni lita på fram till Jul.
Och nu Över till något helt annat!

PRESTANDA
- 87 km/h på ettan(max).*
- 78 km/h på backen(max).*
- 3 km/h på fyran(min).
För att uppnå dessa farter var vi tvugna
att slå sönder varvtalsregulatorn(märke
BO SCH).
- Spysäkerhet: Galonklädseln klarade
provet finfint, däremot gick det sämre
för högtalaren.
- Stereon: Lite mjäkig men när vi
kopplade in ett slutsteg på 2000 W
lät det hyfsat(i 5 sekunder).
- lnbrottssäkerhet: Ett femsekunders
fix med ett schysst järnrör.
- Komfort: God utom när man kör i
trappor.
- Lastkapacitet: 5 pers + packning(123
flak pripps blå eller 89 backar Vranac)
- Antenn: Fungerade dåligt som grepp
räcke vid pisspaus.
- Väghållning: När föraren tog upp
RAJ-RAJ försämrades väghållningen
avsevärt.
- Värmeutvidgning av kolvarna:
Om man tappar ur all olja, lägger
i friläge, samt placerar en tegelsten
på gaspedalen så dröjer det 27 min
innan varvtalet sjunker med 50%.
Detta är något över medel.

Ploppomaten, som är en gammal helt unik mekanisk skapelse, ska väl inte
behöva bli misshandlad av sina kunder? Om det mot alla odds skulle uppstå ett
litet problem, typ ett fack som inte vill gå in, så får man INTE trycka, banka
eller liknande då det är ganska svårt att få tag på utbytesdelar till det som kan gå
sönder. För att inte tala om hur det känns.
Nej, då är det bättre att låta ilskan eller förvåningen gå ut Över svarta tavlan
i en verbal form där man kan skriva av sig. Samtidigt kan man meddela Ploppis
vad som inträffat så ska det bli 9rdnat i rödaste rappet.
Lev Ploppfullt!

- Karosseri: Godkänd förutom taket
som ej klarade hopptestet.

PLOPPIS

Den lille händige gör-det-självaren kan
med fördel jämföra ovanstående med
motsvarande värden för pappas Volvo.

B ETYG: �

@

SLUTOMDOME:

/iJ

&J

Den funkade.

(*) Addera 5% om oljan tappas ur
växellådan.
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Gurkor på Gasque
ett reportage av vir utsände frfm Västerås
Borde egentligen vara trött eftersom
jag bara sovit 3 timmar, det var ju
nOllegasque igår. Men nu är jag inte
det minsta sugen att studera Maxwell
Boltzmann-fördelning, vilket jag borde.
Så jag tar och skriver några rader till
vår sektionstidning i stället.
Idag då jag är fylld till bredden med
alldeles purfärska, nygräddade intryck
så borde det ju inte vara så ruskigt svårt
att få ihop något.
NOllegasque ja, jag försöker erinra
mig hur mina intryck var för ett år sen,
då jag själv satt där som nOlla. Nog
vbar det häftigt alltid. Kom till Stock
holm spänd av förväntan, vad kom
mer att hända? Hade hört att Skaen
darna var en samling skäggiga typer
som skulle tvinga upp en på en elek
trisk matta.
Och nog stämde det,
men varken skaendarna eller mattan
var så farliga när det kom till kri
tan ( fast mattan var ju inte sårs kilt
behaglig).
Sedan rullade det igång
med diverse tokigheter, sånger, gyckel
mm.mm. Och jag sa till mig själv, "här
trivs jag, vilken tur att jag valde elek
tro".

Det var inte så spännande i år. . .

Vilket lyft för Elektro!

Hemliga Annas agentservice

Men det var för ett år sen det, i traska över mattan till tonerna a v kyck
år satt jag i auditoriet med två ringar lingpolkan. Sen var det ljudet som inte
i tofsen och en stor knippa erfarenhet alltid kom på de rätta ställena i spexen
rikare. "Hä, hä nu skall det bli kul vilket hade till följd att en del förvirring
att se vad schlemmet får utstå", det uppstod i en del akter. Nu tycker ju
är märkligt vad man förändrad, inte inte jag att detta motsvarade den katas
sannt? Nu visade det sig att onsda trof som en del omkring mig talade
gen den 5/10 uti nådens år 100001 var om. Sånt händer ju även den bäste och
en särdeles otursam dag att tillverka jag är säker på att DKS, Fihnnämnden
ettor på. Ledningselektronerna stre och NOllespexet gjorde allt för att aala
jkade i mattan och publiken fick till sin skulle gå nöjda därifrån. Vi är ju trots
stora besvikelse se idel förvånade nOllor all inte mer än ett gäng glada amatörer.
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Efter spexen dukades det till mid
dag i ett huj. Det är märkligt vad
smi<ligt en sån stor grej kan gå om alla
hjälper till. Sen drog kalaset igång med
allt vad det nu innebär, och jag måste
vekligen ge mina eloger till PR och alla
som engagerar sig så att allting blir så
trevligt. För det kan inte ses som an
nat än ett gott betyg när man förvånat
titar på klockan ett par timmar efter
man satt sig till bords kanstaterandesw
"oj, är den så mycket !"
Ja middagen får en verkligen att känna
sig som en E-teknolog, en stolt sådan.
Det skall bli spännande att stifta när
mare bekantskap med sektionen nästa
år. Nåväl, efter ett par timmars raj-raj
i BPA-gasquen så kunde ett gäng glada
gurkor bara konstatera att klockan var
03:00 och det var dags att ge sig iväg
hem till Västerås.
Nu börjar jag faktiskt bli trött,
men innan jag lägger mig vill jag å
Elektro-Västerås vägnar tacka för en
god nOllegasque.

,.

'Il

"Men för faan, sätt igång bandet!"

Väl mött igen systrar och bröder
Rog er Hugosson, E-87

"Harru leg, stumpan?"

Nydubbade sekt-ionet G.P. mottar presenter,
bl.a. en bok i ämnet brännvinskryddning

15
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Elekros SKIDRESA till svenska
fjällen 19-22 jan 1989

- --

./

f

Den traditionell skid resa n med Elektrosektionen går i
å r till G R A N FJÄL LSSTÖTEN i S älenfjällen, den 19 22 J a n ua ri 1989. Stöten h a r erkänt god skidå kning för
alla kategorier av å ka re.

Vi komrnf'r att bo i 10-bäddslägenheter,
rikligt utrustade med bl a bastu, tork
skåp, TV, kylmöjligheter för såväl pun
sch som öl samt uppvärmningsmöjlig
heter för glögg. Lägenheterna ligger
ca 250 meter från liften som tar dig
upp till backarna där det svenska alpin
landslaget ofta har träningsläger. Inom
samma avstånd ligger restaurang Var
glyan där det varje morgon kommer att
servnas en dignande frukostbuffe.
Och allt detta till det facila priset
av 1075 synnerligen svenska sekiner.
I resans pris ingår :
* Bussresa i toppmodern turistbuss

* 3 dagars liftkort
* 2 middagar

giften på 300 kronor skall då betalas
(OBS Anmälan bindande OBS). An
talet biljetter är begränsat så var ute
i god tid.

* 3 nätter i 10-bäddslägenhet

Beräknad avresa

TORSDAG 19/1
klockan 15.30

hemkomst :

SONDAG 22/1
klockan 23.00

* 3 frukostbuffeer

* skidäventyr
* rikligt utrustad BANANA-BAR
* ÖVERRASKNINGAR
* EN FORBANNAT ROLIG HELG
!!!!!!!!
Biljet.terna till denna resa kommer att
säljas TORSDAGEN den 24 November
klockan 07.30 i 12:an. Anmälningsav-
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VÄL MÖTT HOPPAS RESELEDARNA

ANDERS LUNDELL
ROBERT JONA

. En ftgtekniker som
kä,nner strömningru-n�

'
I

I

,

"Här finns gott om utr..ymme
för både turbulens och kompetens!"
"Jag har fått pröva mina kunskaper från Weknis på väldigt l!ftå�a områden @ch dessutom fördjupat dem.
Jag jobbar med värme- och strömningsteknik. Det är ett speqiaUserat område men tekniken berör många
av ABB:s produkter och det medför kontakter med personer från vitt skilda delar ay koncernen. Ofta job
bar jag i projekt tillsammans med vår kund, som vanli1tvi1S är en wtvecklings-avde1ning på ett producerande
bolag. Att få tillämpa min kunskap och utforma tekniska tisnin:gar efter mäJJmis.kors önskemål i ett inter
nationellt klimat känns både nyttigt och stimuleroode.
Exempel på problem som kan dyka upp är kylning av elektriska masldner, stt:ömning i anläggningsdelar
till kraftverk, kylning av inre delar till tåg samt aerodyfil,awn,ik for &na\>btåg.
De roligaste_ och mest intressanta jobben ty� ker j � består. i att u:tv-edda en modell av verkligheten, experi
mentellt venfiera den och sedan se den anvandas I utveokhng av nya p,rodukter.
För den nyexaminerade har en anställning på ABB många, fördelar. Man kommer i kontakt med många
människor, det är lätt att byta arbetsuppgifter inom
och, få viåa;reutii4d1ling, _avancerade hjälpmedel finns, och framför allt - det finns gott om utrymme
den kompetens man aar.
Framtiden? Kanske kommer jag att fortsätta att speciadisera m,ig inom mitt område etler välja att arbeta
närmare produktionen på något av ABB:s många bolag. Som stromn, ingstekniker oör jag förhoppningsvis
känna hur strömningarna går.'
Lena Hedgran är KTH:are och läste på linjen för Flygteknik - nuvarande linjenfor Farkostteknik. E�amensar
betet gjordes för Flygts Pumpar och var en experimentell studie rörande kavitation. Ejier examen 1984 började
hon på Asea Research och avdelningenför mekanik, där hon nu jtJbbar med utv.ecklingsarbete inom värme- och
strömningsteknik. Idag heter bolaget A BB Corporate Research och lir en av de tre centrala utveeklingsenheter
na inom ABB-koncernen.
ASEA BROWN BOVERI är världens största företag inom elektroteknik. Företaget
har över 180 000 medarbetare i över 100 länder och 100 miljarder i omsättning
Huvudinriktningen på forskning och utveckling är energiteknik. 1 Sverige har ASEA
BROWN BOVERI, inklusive Fläktgruppen, 35 000 medarbetare inomforskning, till
verkning, marknadsföring och service. Vi är verksamma i närmare 200 kommune,:
Stora produktionsorter är Finspång, Helsingborg, Ludvika, Stockholm, Västerås och
Växjö.

ABB, 721 83 Västerås, 021 -32 50 00

I
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CAReer in USA!

CAReer in USA!
•
CAReer ID USA!
•

CAReer

ID

USA!

Plötsligt ska jag svänga vänster. Det att kontrollera att allt står rätt till,
finns ingen skylt som talar om detta, svänger genom tvätten, tankar och park
utan det måste man veta. Jag brom erar.
sar ner och svänger av den asfalter Bestämmer mig för att ta ett varv
ade vägen in på en oansenlig och sliten genom verkstaden denna morgon och
grusväg. Till vänster några fallfärdiga passar samtidigt på at.t slå på AC
gamla ruckel som används som bostäder aggregaten innan det blivit alltför varmt.
av samhällets botttenskikt. Någon har Synen av en av prototyperna i ena
försökt avgrärisa sin bit mark med en hörnet får mig att dröja mig kvar en
för dagen mycket trött kaktushäck. En stund extra. När jag lämnade in vid
annan markerar sin närvaro med ett halv elvatiden kvällen innan hade vi sli
gäng skrotbilar. På andra sidan vägen tit en hel dag med en trilskande styren
öken, öken och åter öken. Inte ens en het, och att döma av hur det ser ut så
saguarokaktus så långt ögat når. Jag här morgonen efter, har killarna fort
har svårt att acceptera att folk ska satt efter det att jag gått. Elektron
behöva bo under sådana här förhållan iken ligger utspridd i sina beståndsdelar
den - de flesta "husen" har inte ens rik Över hela motorutrymmet. Oscilloskop
tig luftkonditionering - men kanske vet trängs med databöcker på golvet, och
de inte bättre och är nöjda med vad de mitt i alltihopa står en oöppnad Coors.
har.
Grabbarna har tydligen inte fått ord
Jag kör förbi några barn som står ning på det hela, och i morgon kommer
och väntar på skolbussen.
De har ledningsgruppen för Volvo och ska köra
stått där varje morgon sedan termi bilen. Står en stund och betraktar sit
nen började för några veckor sedan uationen innan jag lommar iväg in till
och gör stora ögon vid åsynen av min mitt skrivbord. Lödkolven står på som
Volvo. Tio små ögon följer mig ända alltid och jag är redo att börja en ny dag
till skymten av pengar och välfärd för
svinner bort i dammet jag river upp
bakom mig. Jag vrider upp The Y
Morning Zoo extra högt och har snart
jag förträngt alltihopa.
En stund senare är jag framme vid
yttre grinden. Tydligen är jag först idag
för den är låst. När jag stiger ur bilen
ryser jag till en aning. Det är allt lite
kyligt såhär innan solen riktigt börja
värma, och yttertemperaturmätaren i
bilen indikerar det samma; drygt 20
grader. Jag skrattar för mig själv vid
tanken på vad folk skulle säga i Sverige
om de fick höra detta, men efter en
hel sommar med upp emot 50-strecket
känns det en aning svalt.
Jag rullar vidare in mot byggnaden
ock nästa grind. Byter några ord med
nattvakten som ännu inte fått avlösning,
kör ett par varv på högfartsbanan för
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av utmaningar på Volvo Arizona Prov
ing Ground.
Mitt ute i öknen, någonstans utanför
Phoenix, Arizona, ligger Volvos prov
bana. Anläggningen kom till i mitten
av 80-talet för att underlätta för alla ex
peditioner som kom över från Göteborg.
Samtliga bilfabriker med självaktning
har i många många år åkt till Death
Velley, på gränsen mellan Kalifornien
och Nevada, för att plåga sina produk
ter till det absolut yttersta, men Volvo
är faktiskt första europeiska bilföretag
som tagit steget fullt ut och byggt en
anläggning här i USA. Den amerikan
ska marknaden är stenhård och kräver
ytterst tillförlitliga bilar - ett absolut
måste i ett land där man i en hel dag
kan köra bil i motorvägstempo utan att
stöta på mer än en handfull bilar.
Den värme som råder under speciellt
sommaren i den här delen av USA ut
nyttjas till sista graden för att verk
ligen sätta bilarna på prov. Det är
inte bara detaljer på bilen som klimat
anläggningen som måste testas. Pia-

Arbetsmarknaden är inte direkt någon öken i USA.
stdetaljer viker sig, instrumentpaneler
torkar och spricker sönder, styrenheter
till bränsle och tändning brinner upp,
ökendammet tränger in i känsliga kom
ponenter och saboterar de�. Allt har
hänt innan en ny bil är färdig att
släppas ut på marknaden. Volvo har
ute i världen ett rykte som en tillverkare
av mycket hållbara och tillförlitliga bi
lar, och det är ett rykte man tänker
behålla. Det är därför man åker till
USA. Det är därför man finns här i
Phoenix.
Programmet för dagen består av
forstatt arbete med ett antal tempera
turinstrument vi köpt in och ska bygga
om för teständamål. Jag har haft stora
problem med att åstadkomma en stabil
spänningsmatning med jord skiljd från
bilens jord, och har riu kastat alla an
dra ideer i pappperskorgen och ska som
sista utväg prova en ny lösning.

Postorder är ett mycket populärt sät.t
att handla elektronik på. Allt sånt
här tog i början av sommaren mycket
tid ifrån mitt vanliga arbete men ar
naturligtvis väl investerad tid.
Timmarna rullar på och snart är
det dags för en låda Turkey a la King,
min alldeles speciella favorit bland ut
budet av mikrovågsmat. Att äta ute är
inte tal om. Vi är så pass isolerade från
omvärlden att ett besök på närmaste
näringsställe är ett tvåtimmarsprojekt.
I början när jag var här tog jag med mig
mat som blivit över från kvällen innan,
men i takt med att an talet tillfällen då
jag åt middag hemma minskade fick det
bli färdig mat till lunch. Den är dessu
tom så billig att det inte lönar sig att
stå och laga mat själv.
Klockan är två, och jag avbryter ar
betet med instrumenten för att förbereda
en resa till Volvo Monitforing & Con
När jag kom till Phoenix i slutet av cept Center. VMCC är Volvos nyaste
maj var elektronikavdelningen alldeles anläggning i USA och kan väl kort
nyfödd, och ingen visste ens var man beskrivas som ett ställe där man ar
kunde köpa motsånd. Stora mängder betar med 2000-talets Volvo. Man
tid gick därför åt till att bygga upp ett håller till någonstans utanför Los An
kontaktnät bland komponenttillverkare geles och håller natruligtvis en så låg
och liknande ställen. USA är stort profil som möjligt i sitt arbete med att
och det är inte alldeles självklart at.t ta fram ideer till morgondagens trans
företagen finns representerade i Phoenix. portmedel.
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Flygbiljett och hotellrum ska bokas,
busstider kollas upp osv osv. Vår
coordinator är redan Överlastad med
arbete och jag bestämmer mig för att
sköta allt själv. När detta är fixat
bestämmer jag mig för att checka ut
för dagen, men hittar ingen att säga
hej då till. Jag går ut i verkstaden och
möts av jubel och hurrarop. Jag gissar
attt man fått snurr på prototypen, och
får min tro bekräftad när jag kommer
närmare. Motorn spinner som en katt
och alla pustar ut. Själv hade jag inte
haft minsta lust att jobba natt igen,
och förmodligen ingen annan heller.
Dessutom är det älskade spion på TV
ikväll.
Jag går ut på parkeringen. Det är
varmt, troligen kring 40 grader. J'ag
virrar runt en stund innan jag hittar
780n jag ska ha hem idag. Den är
naturligtvis kokhet innuti efter att ha
stått i solen en hel dag, men redan när
jag når yttre grinden börjar det kännas
acceptabelt. Ute på grusvägen trampar
jag till lite extra på gasen och liimnar
Volvo APG bakom mig i ett moln av
ökendamm.
Bakom ratten

Din Carakarl
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emi�sioneRpresenterar:

Anders J Thor

Anders J Thor ä r vår n ä ste
gäst i serien ora kel å konghg Elektrosektion.
Anders är 11 ppvnxen vid Jarlaplan i den
kungliga huvudstaden Stockholm och
erhöll sin tidigaste ut.bildning vid En
gelbrekts folkskola. Han fortsatt.e läsa
på Norra Real, där han fann sig mycket
väl tillrätta. Att fortsättningen skulle
bli KTH var självklar. Släkten drällde
av Elektroingenjörer. Efter viss tvekan
om det skulle bli F eller E så hamnade
Anders som vi alla vet på E-linjen. Han
knäckte extra som övningsassistent i
olika ämnen men intresserade sig främst
för mekanik. Det verkade enklast. Efter
en tid på Alfvens institution för elek
tronik (senare Plasmafysik) och i flyg
vapnet återvände han till Mekanikinsti
tutionen i början av sextiotalet.

Den ärorika revolutionen 1956
År 1956 hade förre kårordföranden Sig
vard W Barkhe beslutat att Elektros
gula fårg skulle ges till kemisektionen
samt att Elektro skulle få vit fårg. Ryk
tet gjorde gällande att Barkhe hade en
flickvän på kemi som tyckte att gul var
den snyggaste färgen. Några lönlösa
försök gjordes att stoppa beslutet och
man fann sig snart i faktum. E-sekt.ionen
beslöt dock att göra något ärorikt av
det hela. Man samlade ihop några
blåsare som sedemera bildade Prome
nadorkestern och tågade mot kårhuset..
Tiden var Valborg -56, sisådär vid lunch.
Anders hade titeln Fan & Rått och
bar således sektionens flagga. Jnne i
kårhuset besatte man scenen och R a 
dionämnden startade ett band som för
de lunchande teknologerna förkunnade
att revolution brutit ut å Övre Öster
malm och att knoppdiktatorn avrättats
i sin frånvaro ( På den tiden hade man
inte tofs utan en knopp överst på möss
an) samt att undantagstillstånd utfärd
ats. Därpå följde ett tal av Revolutio
nens ordförande som förkunnade att E
se ktionen gjort. revolution för att få den
vita färgen. Därefter spelades ett nytt
band upp som förkunnade att lugn åter

rådde varvid E-teknologerna lämnade
kårhuset. Denna händelse utgör grun
den för vår nuvarande binära tideräk
ning. Vid Valborg räknar man upp det
binära året. Valborg -56 till Valborg 57 var år 1 b. t. (binär tideräkning). I
år har vi som bekant år 100001 b. t.

Sk äggiga skändare
Skäggiga typer är något som alla E
Den
teknologer konfronterats med.
förste skändare med skägg var faktiskt
Anders J Thor. Skäggen hade dock
inget med skänderi att göra.Våren 58 hade han tillsammans med en kam
rat kommit Överens om att inte raka
När
sig förrän Hallententan tagits.
hösten och nOllan kom hade skägget
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vuxit ansenligt. Hallententan togs lagom
till nOllegasquen där skägget offentligt
Sedan följde några år av
rakades.
skägglöst skänderi innan man bestämde
sig för att Skänderi och skägg hör ihop.

Forskning
I mitten på sextiotalet gjorde man en
rejäl omdaning av utbildningen på Elek
tro. I Elektros kursplan fick måanik
stryka på foten. Kursen bantades till
förmån för de me; tillämpade elektro
nikämnena. Vid denna tid uppstod ure
xemplaret till den klassiska rödvita bo
ken.Andra sektioner såsom F,M,V och
T har stora kurser i mekanik. Detta gör
att undervisning är en ovanligt stor del
av verksamheten på mekanikinstitutio
nen.

Nr 7-88
Forskningen görs främst i områden
som strömningsmekanik, turbulens och
teoretisk akustik. Anders egna insatser
handlar om enheter och storheter de
ras definitioner och reproducerharhet.
Dessutom är han ordförande i F EANI,
vars existens vi ska vara tacksamma för.
FEANI verkar för att standardisrra in
genjörstiteln vilket förhoppningsvis un
derlättar då vi ska söka jobb utomlands

Erik Hallen
Anders bjuder avslutningsvis på en här
lig anekdot om Elektros legend Hallen.
LM Ericsson hade i slutet av femtio
talet bjudit en hel årskull E-teknologer
plus profeter på mutmiddag. Dessu
tom hade man hyrt in en illusionist
vars specialite var att plocka av folk
deras plånböcker och klockor. Denne
man gick runt E-teknologernas bord
och plockade dem. Anders själv blev
avlurad plånbok. Så småningom när
made sig ficktjuven profeternas bord
och Hallen blev utsatt för skenbart
klumpiga stöldförsök samtidigt som fick
tjuven smickrade professorn för dennes
intelligens och reaktionssnabbhet. Hall
en märkte dock inte att tjuven plockade
av honom hängslena till E-teknologernas
glädje. Hallen trodde dock att jublet
gällde hans egen förträfflighet. Sannin
gen uppenbarade sig dock för honom
när han reste sig upp och byxorna tril
lade ner. Stämningen var minst sagt
hög bland teknologerna.

Anders Jansson
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SMusK

- SPALTEN

Gläds, ni fattiga och syndiga teknologer
! Ljuset är åter kommet. Molnen sk
ingras. Barnen skrattar och JoJ ler.
SMusKspalten är äntligen tillbaka . .Jag
och spalten har, efter en tids ofrivil
lig frånvaro, återkommit för att sprida
glädje ( och en hel del dynga . . . ) .
SMusK vill passa på att tacka Ettan
för en skojig höst. Det spelades en hel
del under nOlletiden, allt från kravall
jam till helorquesterspelningar. nOllan
visade en studentikos anda och jublade
åt allt, bra som jättabra, utan att göra
några djupare värderingar. Att det inte
bara var SMusK som hade roligt visade
sig raskt genom en veritabel invasion av
nya volontärer. Aldrig har så många
helt hämningslöst sålt sina vita själar
till studentmusiken . . .
Ytterligare några spelningar hanns
dock med under hösten, trots det an
nars så digra programmet:
- SMusK stod för underhållningen på
Moderaternas Valupptakt i Berwald
hallen. Efter noggranna instruktioner

att inte låta Skaletten klä av sig för
mycket, ströks bl.a. Can Can och

l

(

'-1
I

Fan, den var ju där i morse !

Ideologiske Chefen blandar
en dubbel Rom & Royal ?

Hawaiian War Chant från program
met. Med facit i hand frågar sig
vän av oordning om inte en eller an
nan bastkjol skulle kunnat vara till
hjälp . . .
- Studentmusiken Dag innebär spel
ningar på stan för ett antal orques
trar. Det hela avslutades med en
gemensam fest i BPA-gasquen. Mid
dagen urartade redan på ett tidigt
stadium till ett matkrig, vars like
världen aldrig skådat (inte värden
heller tydligen). Det ryktas att t.o.m.
Ideologiske Chefen föredrog en smidig
reträtt framför en ris/kyckling-make
up.
- På NATOM's (samkör med flera nor
diska teknologorkestrar) avslutnings
fest, f.ö. i samma lokal som Q
slutfesten, stod SMusK för dansmu
siken. Vi var, enligt säker källa,
"Världens bästa orkester". Källan
hade druckit alkohol.
För er som inte riktigt greppat vad studentmusik egentligen handlar om, men
som gärna vill skåda ljuset, har jag
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Kårfttllmäktigekandidat Rosberg,
alias Dr.Jazz

ett utmärkt förslag. Köp en skiva !
Det finns fortfarande ett antal exem
plar kvar av den omtalade SKALP7,
en Live-LP som SMusK spelade in i
Wien sommaren-87. Empiriska försök
har visat att. den är som gjord för
romantiska hemmakvällar med Henne
(Honom i förekommande fall) . . . Den
får garanterat räkorna att rakna och
vinet att bli mousserande. Dessutom
får man en gratis permanent på köpet.
SKALP7, och andra finstämda alster
kan fås till kraftigt subventionerade pri
ser av vilken Skalärmusiker som helst.
Slutligen, MÅNADENS VÄRSTA :
- Pappa, vad är pollution ?
- Jag vet inte, min son.
Det har alltid varit som en vit fläck
för mig.
Tjillevipp !

Tor I Peden

En Pia tfa

?

Oe t har vi unde r- J;sk.en . , .

Elektroner och kvarkar
Vakna upp ni som snarkar
I.. tolvans mysiga salong
Ar det någonting på gång
Vi från Vattenfall - före jul
Där delar ut något kul
Du som kan rimma på råtta
Kom dit i december datum nr . . .
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Be! 88
. . . Ninananinanana, ninanananina, ninananinanana nina n a n a ni n a a a .
Poing!
Och h ä r kommer å terigen ett helgalet Boktips med böcker som enbart Bellman
skulle få för sig att läsa . . .
en helhet.
1/3 handlar om Graham Park. Han
är kär i Sara ffitch, men hon är väldigt
undanglidande och vill inte ha ett fast
förhållande. Samtidigt som man tycker
synd om Graham, gapskrattar man åt
hans vedermödor.
1/3 handlar om Steven Grant. Han
är paranoid. Han vet att de är ute efter
honom (och de är de ju). Men om han
bara har på sig sin byggarbetarhjälm
jämt när han går ut, så kan de i alla
fall inte använda mikrovågsvapnen på
honom. Skarvar mellan gatstenar måste
man se upp med, men parkerade bilar
kan man söka skydd bakom.
1/3 är mera utav science fiction.
Två fiender i ett krig i yttre rymden
har förts samman i ett mystiskt slott.
Belysningen fås från självlysande fiskar
som simmar inuti tak och golv. Ju
närmare en klocka man vistas, desto
snabbare går tiden. Och ingen värme
finns det.
I denna omgivning tvingas de två
spela underliga spel som de själv måste
komma på reglerna till. Först när de
Walking on Glass
spelat en omgång helt efter reglerna, får
The Wasp Factory
( 1985, Gå på Gla..�) Denna hok är berät de ett försök att svara på en fråga. Inte
( 1 984, Getingfabriken) Frank är en ovan tartekniskt helt olik Getingfabriken. Den förrän frågan besvarats korrekt släpps
lig pojke, som kan hur många sätt som är indelad i fem delar, var och en de från slottet. Frågan är: vad händer
helst att pina sm�djur på. För att bestående av tre kapitel. Vart tredje om en oemotståndlig kraft möter ett
förutsäga framtiden har han en maskin, kapitel handlar om olika personer, men orubbligt föremål? Ett av spelen de
getingfabriken. Detta är en stor klock handlingarna berör varandra perifert. utsätts för är endimensionell schack!
De galna spelen gjorde boken extra
liknande tingest, med tolv olika sätt lain Banks ger oss alltså tre olika berät
som en geting kan möta sin död på, telser i en bok, var och en med flera läsvärd för min del, men boken är
roliga scener, och tillsammans bildar de väldigt bra för Övrigt också.
varur Frank drar slutsatser.

Jorå, här kommer det fler science fiction
böcker av samma typ som Christopher
Priest skriver (se efiiiR_ID�f!.�!l nr 3-88) med
elen viktiga skillna<len att Iain Banks är
långt galnare. ( Och bitvis smaklösare,
men på ett roligt sätt.)
lain Banks är en tämligen anonym
författare. Av försättsbladen i böckerna
har jag kommit fram till att han föddes
1954 i Skottland, men numera bor i
Kent. Han har skrivit fem romaner,
varav jag här tagit med de fyra första.
(Den femte såg jag samma dag som
jag skrev in det här.) Fay Weldon
har beskrivit honom som "the great
white hope for contemporary British
literature."
Getingfa.briken är hans debutverk,
som verkligen skakade om kritikerkåren.
Den Översattes redan 1985 till svenska.
Gå på glas kom I 987 på svenska, men
de Övriga tre finns än så länge bara på
engelska. Datumen är copyrightdat.um,
men första pocketupplaga är oftast ett
år senare. Böckerna kan fås tag på tex
Akademibokhandeln, eller lånas på bib
liotek.

Huvudsakligen tar dock boken upp
de galna familjeförhållandena, geting
fabriken har underordnad betydelse.
Franks bror Eric har rymt från men
talsjukhuset, och är på väg till famil
jehemmet på den lilla Ön vid skotska
kusten. Dessutom döljer fadern något
viktigt för Frank... Att avslöja slutet
vore att förstöra läsupplevelsen helt.
Boken är väldigt lik John Irvings
Ga.rp och ha.ns värld eller Hotell New
Ha. mpshire. Den har både chockerande
våldsamheter och Ömsint personbeskriv
ning, men framförallt är den våldsamt
rolig. Efter varje kapitel pustar man
ut, hämtar andan, för att genast kasta
sig Över nästa, undrandes vad han nu
har hittat på. När man sedan till slut
sträckläst sig igenom boken känner man
en djup sorg över att den är slut, och
Önskar att det fanns en fortsättning,
trots att slutet omöjliggjör en sådan.
Hur kan man betygsätta ett mäster
verk? Denna bok kan jag med gott
samvete rekommendera alla, ty den in
nehåller inte en gnutta science fiction.
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The Bridge
( 1986) Liksom Walking on Glass har
denna bok parallella handlingar, där
den ena är återblickar i det förflutna.
Återblickarna utspelar sig i Skottland,
och handlar om ett förhållande mellan
en kille och en tjej. Han råkar dock ut
för en bilolycka, han krockar på en bro.
Och hamnar på Bron. I denna
alternativa värld består hela landet av
en enda bro i flera våningar. Tåg går
på en nivå, proletärer bor på ett par
våningar och i höghusens högsta skikt
bor de rika. Ibland flyger flygplan förbi,
och några båtar finns, men däremot
sträcker sig bron oändligt, utan land
någonstans.
Huvudpersonen vaknar här med mi
nnesförlust, och allt är främmande och
obegripligt. (llörde jag någon viska
Kaflca?) Dessutom förekommer pas
sager skrivna på dialekt, som handlar
om en Conan-liknande barbar. Totalt
sett ger boken ett splittrat intryck, och
är väl Banks hittils sämsta. (Men det
är trots det en bra bok.)

Consider Phlebas
( 1987) Till skillnad från de tidigare
böckerna, som hade viss förankring i

det verkliga Skottland, så är denna bok
science fiction från början till slut. Den
skulle väl klassas som space-opera, och
är rätt lik Blixt Gordon. Från en
spännande scen till en annan följer vi
huvudpersonen, och ond bråd död före
kommer ymmnigt. lblandet blir våldet
så osmakligt att man bara måste garva
åt det. Jag tycker inte att man kan
klassa det som parodi eller pastisch,
utan boken är tillräckligt påhittig för
att tillföra genren friskt blod.
Vi får följa Bora Horza Gobuchul,
och hans möten med fiendeagenten Per
osteck Balveda i flera olika scener: på
planeter, i rymdskepp, på konstgjorda
månar mm. Ett krig pågår mellan the
Culture och ldiranerna.
En av the
Cultures artificiella hjärnor och tillika
styrsystem till deras stora rymdkrys
sare hamnar på en planet som ligger i
neutralt territorium, och endast Horza
har möjlighet att erövra den åt ldiran
erna.
Horza är för Övrigt en change1·,
vilket innebär att hans kropp är nog
grant genetiskt. framavlad så att den på
ett par dagar helt kan ändra utseende,
benstomme och så vidare. Dessutom
har han gifttänder och syrahaltigt svett.
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En väldigt annorlunda (och som sagt
våldsam) huvudperson i en fantasifull
bertättelse. Rekommenderas inte för
science fiction hatare, men jag sträckläs
te i det närmaste denna drygt 400 sidor
tjocka bok under tentaveckan i period
två.

Espedair Street
( 1987) Detta är den senaste, men tyvärr
har jag ej hunnit läsa den ännu. Eventu
ellt återkommer jag om den.
Som ni kanske har märkt i denna
artikel (och tidigare) har jag mest posi
tivt att säga om böckerna. Det.ta är för
att jag anser att det inte finns någon
anledning att. skriva om dåliga böcker
när jag istället kan tipsa om bra. Som
sagt, Iain Banks är ett namn att lägga
på minnet.
Jag mottager gärna tips om bra
böchr (företrädesvis SF), kommentarer,
kritik, önskemål om bokartiklar osv,
antingen muntligen eller skriftligen via
emissionens brevlåda eller Mail ( till Emi
ssion eller Zetterlin).

B3 L L M V N .
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Examensarbete
•
I Nya Zealand
vintern 1987/88
Strax före julen 1986 bestämde jag mig
för att göra mitt examensarbete utom
lands. Jag siktade på hösten 1987,
alltså var jag ute i god tid - trodde
jag. Grundliga efterfrågningar på A R 
MADA 1986 gav ytterst magert resul
tat. Inga företag ville ödsla energi på
ett. utlandsexjobb åt mig. Allt jag fick
till slut var en del företags koncernkat
aloger med alla utländska dotterbolags
adresser.
Nu vidtog ett idogt skrivande till
FOR
-DRIVERS.
intressanta bolag i engelsk- och tysk
språkiga länder: England, USA, Ca
&
nada, Australien, Nya Zealand, Sin
gapore, Hong Kong, Västtyskland och
BUDGET RENTAL CARS & MOTOR HOMES HAVE
8EVOND THIS POlNT.
Schweiz. Bland de företag som kontak
tades var ASEA, Ericsson, LKB, ESAB
och Atlas Copco. Jag sökte även till
CERNs speciella exjobbsprogram samt
även till ett universitet i Nya Zealand
Exjobb i fjärran land kan vara ett vanskligt företag. . .
vars adress jag snubblade över av en ren
slump.
Efter ungefär en månads väntan brist på lämpliga arbetsuppgifter och
De etablerade kontaktvägar som jag började de första svaren droppa in. Alla pågående omorganisation. Det enda
kunde finna från KTH ut i världen pas lika artiga och korrekta men alla likväl positiva svaret kom sent omsider från
sade tyvärr inte min utbildningsprofil nekande. Ursäkterna varierade mel universitetet i Nya Zealand. Jag har
eller mina språkkunskaper. Det finns lan brist på pengar, brist på plats, insett så här i efterhand att det no� var
till exempel upparbetade kanaler till
Philips i Holland och företag och uni
versitet i Frankrike och Japan och nu
även till USA. Det fantastiska är att det
inte verkar vara något större slagsmål
om dessa platser, snarare tvärtom. Är
inte E-teknologen intresserad av ut
landet?
Eftersom jag inte hade några per
sonliga eller ordnade kontakter gällde
det att utforma ett vederhäftigt, pry
dligt och säljande brev. I det berättade
jag lite om mig själv, vad jag hoppades
uppnå med att göra exjobbet utom
lands (" just hos Er"), vilka krav KTH
ställer på exjobbet och vad jag hade läst
på KTH. Jag lyckades dessutom ordna
några olika mycket värdefulla person
liga referensbrev på engelska från per
soner på och utanför teknis, något som
jag bedömde vara absolut nödvändigt
att bifoga. Totalt blev det strax över
25 försändelser att skicka iväg.
Min arbetsplats: Lab R9

ING
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THE ROAD FROM THIS POINT ON IS
NARROW AND DANGEROUS IN PLACES. • l
MOTORISTS ARE ADVISED THAT THIS ROAD l
INEXPERIENCED
4
• UNSUITABLE'"
IMPORTANT · HIRERS OF HERTZ AVIS DOM10N NO INSUR ANCE COVE R
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ganska utsiktslöst att koncentrera sig
på svenska dotter bolag utomlands. De
har sällan någon verklig teknikutveck
ling utan är ofta mer av typen försälj
nings- och/eller serviceorganisationer.
Samtidigt med jakten på exjobb
splatser letade jag efter olika källor för
fin�nsiering. Jag hade hoppats kunna
få en viss lön på plats men univer
sitetet i Nya Zealand kunde inte hjälpa
till ekonomiskt på något sätt vilket
gjorde finansieringsfrågan än viktigare
för mig. Eftersom många stipendiers
och fonders ansökningstider går ut runt
jul var jag t�ungen att söka dessa
utan att kunna arige exakt vart jag
skulle åka eller ens vara säker på att
komma iväg alls. Det är inte lätt att
skriva en Övertygande stipendieansökan
på så lösa grunder. Ibland frågade jag
mig själv om det verkligen var värt
de gissningsvis över 150 timmarna jag
totalt lade ner på jagande av kontakter,
adresser och personer och skrivande av
ansökningar och brev. Det motsvarar
ju en hel månads vanligt heltidsarbete.
Av de åtta olika skattkistor jag
slutligen tiggde ifrån fick jag bevil
jat vanligt studiemedel från CSN, CF:s
understöds- och stipendiefond 4.000:
), internationaliseringsmedel från LNE
( 1 1 .000:-) samt Civ ing Anders Malmes
fond (8.000:-). Summa 23.000:- förutom
studiemedel är mycket pengar men det
skulle visa sig bli kärvt ändå mot slutet.
Studiemedlet gick delvis åt till att fylla
hål bakåt eftersom jag ägnade som
maren-87 åt föga inkomstbringande
IAESTE-praktik och jag stannade hem
ma till efter höstens omtentaperiod in
nan jag slutligen kom iväg till Nya
Zealand.
Det tog också ända till början av
September innan det blev helt slut
gilt.igt. klart. med ett projekt på Uni ver
sity of Canterbury, Cluiskhurh, södra
Nya Zealand. Vanlig postgång kunde
inte alls utnyttjas i korrespondensen
med Nya Zealand eftersom det tog en
m ånad att få svar." Jag hade väldig
tur som kunde utnyttja en telefaxappa
rat gratis. Utan den hade läget varit
kärvt. Trots ett flitigt faxande var jag
också tvungen att göra en del telefon
samtal till min blivande handledare på
Nya Zealand och de var minsann inte
gratis.
Många frågor fanns. Projektet mås
te definieras - vad förväntade de sig till
exempel av mig? Vilket stöd kunde
jag räkna med där? Tidsperspektiv?
Bostadsfrågan? Levnadskostnader?
Samtidigt var det nu väldigt hög tid
att ordna en handledare/examinator på
KTH, boka flygbiljetter, skaffa försäk
ring, fixa visum och ordna allt an-

Fjordland, obs båten!
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nat som måste till för en längre ut
landsvistelse. Ansöka om uppskov med
deklarationen till exempel för att bara
nömna en liten lättglömd detalj. Vi
sumet kunde ha blivit ett riktigt prob
lem visade det sig i elfte timmen. Inte
blev det lättare för att närmaste ambas
sad låg i Holland heller. Allt ordnade
sig dock till slut och jag hann till och
med gå upp och komplettera min sista
t.enta två dagar innan avfärd.
Efter lite äventyr och frivilliga irr
färder på vägen dit kunde ankomstda
tum till Chriskhurch skrivas till
87.11.09. Lagom till försommaren och
terminsslutet. Det visade sig vara my
cket lämpligt eftersom många studenter
lämnade Christchurch under sommaren
och det var lätt att hitta bostad, köpa
cykel och så vidare.
Examensarbetet jag gjorde var både
intressant och mycket lärorikt för mig.
Det gick ut på att konstruera och bygga Bääää!
en mikrodatorbestyckad mottagare för
tonsignaler överlagrade på det vanliga ansträngd mot slutet men allt gick bra
elnätet. Arbetet innefattade alltså ana till syvende och sist. Trots en ex
loga och digitala filter, allmän elektron trem forcering sista månaden lyckades
ikkonstruktion, utveckling av program jag dock inte alls med mina ursprungs
vara för avkodning av den överlagrade planer att även författa exjobbsrap
signalen och styrning och prototypfram porten på plats. Det arbetet tvingades
ställning. Äldre mekaniska och analoga jag alltså skjuta upp till hemkomsten
varianter av liknande mottagare sitter till Sverige.
De sista två styckena kanske verkar
i näst.an varenda hus i Nya Zealand
litt> negativa men allmänt trivdes jag
kopplade till den elektriska varmvatt.en
väldigt bra med arbetet på universitetet.
beredaren. Vitsen med detta är att de:n
Det råder en mycket trevlig och in
lokala elleverantören en kelt kan stänga
formell stämning mellan teknologer, dok
av alla varmvattenberedare i delar av
torander, lärare och professorer. Inte
distrbutitionsnätet med hjälp av signa
alls olikt den fina kontakt vi har på
lering på elnätet. Detta för att effektivt
KTH. En fördel som jag upplevde var
kapa besvärliga toppar i förbrukningen,
att alla olika mätinstrument fanns sam
till exempel varje vardagsmorgon mel
lade i ett centralt förråd som var välut
lan klockan sju och nio när folk och fab
rustat. Speciellt på sommaren när unriker drar igång för en ny arbetsdag.
Eftersom sommartid är semestertid
även på Nya Zealand och hela elektro
institutionen var ganska liten var det
ofta tunnt med kompetent folk att fråga
när man kört fast på något. Inte helle:r
kunde min handledare bistå så ofta
eftersom han var extremt upptagen på
andra håll och dessutom mer av ad
ministratörstyp än teknikert.yp. Allt
detta gjorde att mitt proje:kt tog en
något famlande början och att jag ib
land arbetade lite i blindo. Samtidigt
blev det ju en desto större utmani�g
att försöka lösa många problem på egen
hand, bland annat med hjälp av det
utmärkta ingenjörsbiblioteket och lit
teratursökning.
Framförallt projektets tröga start
gjorde att jag beslutade mig för att ar
beta med det i fyra månader i stället
för planerade tre för att komma fram
till något konkret resultat att kunna
visa upp. Ekonomin blev därmed hårt Apparaten stra2; för fullbordandet
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dervisningen låg nere var det därmed
lätt att få tag på vad man behövde. En
annan skillnad mot elektro på KTH var
det relativt småskaliga minidatorsys
temet: två microvax arbetsstationer
i cluster med en VAX 750, 10-talet
terminaler och utmärkta laserskrivar
och plotmöjligheter. En stor satsning
på användning av persondatorer i alla
upptänkliga sammanhang hade jag väl
digt stor nytta av i mitt arbete. Som
en sista jämförelse kan jag berätta att
i Nya Zealand läser man, beroende på
gymnasiebetyget, antingen tre eller fyra
år till en "B Se (elec eng)" vilket be
tyder Bachelor of Science in electri
cal engineering. Vill man sedan ta en
Masters-examen läser man ytterligare
ett helt kalenderår (inget sommarlov ... )

effiissiffl
och gör sitt examensarbete som tar upp
cirka tre fjärdedelar av det året. Man
har alltså ungefär tre gånger så stora
projekt som vi.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja
ge följande råd till dig som är hugad
på examensarbete utomlands. Utnyt
tja alla kontakter du kan tänkas ha.
En personlig kontakt är oändligt my
cket mer värd, hur avlägsen den än
är, än ett anonymt brev som dim
per ned från andra sidan jordklotet.
Börja söka och ordna formaliteter i my
cket god tid. Försök få så detaljerade
uppgifter som möjligt, helst skriftliga,
om ditt blivande projekt, handledning,
ekonomiska villkor och så vidare.

Nr 7-88

Det har tagit mycket tid men jag
fick göra ett roligt e:xjobb, lärde mig
enormt mycket, fick nya erfarenheter,
gjorde något eget & unikt och fick ju en
fantastisk resa jorden runt "på köpet".
Jobba hinner man ju göra tillräckligt
ändå innan man blir pensionär . . .

Frågor? Kontakta gärna mig!
Mats Kindahl
Vasavägen 24
1 7 1 39 Solna
tel 08-27 66 1 1
E-81
8tl'II

U ngefä rliga kostnader för exa mensarbetet
på Nya Zealand:
Porto och korrespondens
Telefonsamtal, Nya Zealand ( totalt 32,5 min)
Telefonsamtal, ambassaden i Haag (4+8 min)
Flygbiljetter (Iceland Air, UTA, YAT)
Reseförsäkring (Skandia, 3 mån)
Reseförsäkring ( 1 mån extra)
Dubbelbosättning (900:- * 4 mån)
Visum ( USA, Franska Polynesien & Australien)
Vaccinationer
Valutakostnader
Flygplatsavgifter (USA, Australien & Singapore)
Uppehälle i fyra månader i Nya Zealand
Mat, logi, transporter etc under dit- & hemresa
Turistande i Nya Zealand

300:600:54:1 1.440:790:400:3.600:300:200:200:250:13.000:-

Summa

3 1 . 134:-

-:-

f Örutom studiemedel och besparingar

(?)

h a r j a g erhållit:
Internationaliseringsmedel från LNE
CF:s understöds- och stipendiefond
Civ ing Anders Malmes fond
Summa

1 1 .000:4.000:8.000:23.000:-

SOMMAR & SOL

ESQUADER

Är det inte lite väl tidigt?
Esquaderstaben Emeritus -89 söker sina
eminenta efterträdare. Om du är in
tresserad kontakta Stefan Hansson E87 tel. 56 90 3 1 eller placera en in
tresseanmälan i Esquaderfacket i 12:an.

Kom ihåg, det är aldrig för tidigt att
fundera på ESQUADERN!
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Kea, världens största papegoja,
Ä [skar bildäck, torkarblad, ryggsäckar, gummistövlar osv!

effiissiffiiiö
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••
Parallellt med det SMusiKala
PRe-squttet för en tid sedan (ganska
lång sådan när allt kommer omkring)
annordnade Valhall sitt Öppna mäster
skap. (I ölhäf om någon undrade.)
Arret gick av stapelen i en tidvis till
bristningsgränsen fylld E 11:a.
Hela
världens ölhävarelit var samlad för att
göra upp om de åtråvärda "Ein Zwei
Drei. . . G'sufa"-tröjorna som delades ut
till segrarna. Gästerna kom från så
avlägsna och exotiska platser som Göte
borg och Stockholms Universitet.
Från Göteborg var Bamse fram
gångsrikast medan herrarna represen
terade av EKAK och MAK nog var
lite väl uppvärmda redan vid ankom
sten och därför dalade något i form
varefter kvällen led. Men resultat och
sånt skall vi inte bekymra oss så mycket
över här och nu, det var för övrigt inte
sii. diir överviildignnde med hemmaseg
rar, bortsett från en viss man som kam
made hem såväl hel- som halvlitern.
Mot slutet blev det stafett och tävlan
om den åtråvärda bucklan, klockan när
made sig två och den månghövdade

••

••

••

Den månghövdade publiken innan den hade tunnats ur.

5 -manna stafett, rätt och slätt!

Klas As, det sanna föredömet för
alla teknologer.

publiken hade tunnats ur en del. Till
final gick Valhall och Fysik, de senare
strulade till sitt häv men fick en ny
chans i ett omhäv som de också rodde
hem bucklan med.
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Efter avslutade tävlingar bjöds alla
kvarvarande och överlevande hävare på
mat och Övernattning i tolvan, inför
lördagens Oktoberfest. (Och söndagens
stugkör. . . )

efiiissiiffiiö
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Why was the Polack so happy?
He found out he could play his AM radio
in the aftemoon.
Why did the Polish a.rmy form an atta.ck
force consisting solely of epileptics?
So the enemy couldn't tell which ones
ha.d beeh shot.
What 's the most dangerous event ina
Polish track and fi.eld meet?
Catching the javelin.
What 's the most common Polish wed
ding proposal?
" You 're gonna have a what ? "
Did you hear about the fat Polack kid?
He was so big he could only play Seek.

Nyktra häfvare häfver bäst...

How ugly are Polish farm wives?

Skämda skamliga skämt
Med anledning av allt snack om rasism Why did the Polish g1ty wrap his ham
i dagens samhälle, tänkte jag i detta ster in electrical tape ?
nummer starta en serie med mer eller So it wouldn't explode when he fucked
mindre grova skämt om olika folkgrup it.
per, för att på så sätt så att säga dra
mitt strå till stacken.
Jag ska försöka täcka in en så stor del
av jordens befolkning som möjligt för
att på så sätt försöka visa att det går
att skämta om folks fördomar, utan att
man fördenskull på något sätt behöver
vara rasist.
Dagens utsatta folkgrupp är polack
erna, som enligt amerikanerna anses
vara dumma, ohygieniska och anses ha
i stort sett alla Övriga brister som finns.
Därför är det tillåtet att göra sig lustig
Över dem när som helst.
Håll till
godo. (Förlåt, Piotr, J acek och ni an
dra berörda.)

Yogurt has culture.

Det var allt för den här gången. Jag
återkommer i nästa nummer med Puer
toricanerna.
Jonas

Teknologkören

&
Osqstämman

A hockey goalie changes his pads every
thr·ee periods.

He burnt his lips on the exhaust pipe.

What 's the difference between yogurt
and Polan d ?

Quonsert

Wha. t 's the difference · between a Polish
woman and a hockey goali e ?

Wha.t happened to the Polish terrorist
who tried to blow up a bus ?

So ugly Polish cows give yogurt.

Gemensam quonsert den 4 : e December klockan 1 4.00
å Musikmuseet. Biljetter säljes av Anders Jansson (på
StvlE) när som helst eller av någon annan medlem av
k örerna.

Why don't Polish women brea.st feed
their children?
It hurts too much to boil their nipples.
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På grund av att lokal
vården måste ha plats
när de städar är det

Absolut
Förbjudet

att vis,t as i Tolvan
onsdagar 08. 00- 12 . 00.

12c
Hej !

EXOTISKA BEKANTSKAPER

Vi, d.v.s. IAESTE, söker personer, som
är villiga att vara med i nästa års mottagningskommitte. Detta innebär att
man skall ansvara för ett roligt, givande
och omfattande sommarprogram för de
studenter, som kommer hit från andra
länder för att praktisera här under sommaren. Arbetet är roligt för den, som
tycker om att möta människor från an-

dra länder och som inte har något emot
att arbeta hårt for att ha roligt.
För Dig, som än intresserad, ord
nar vi, d. v .s. den nuvarande mottagn
ingskommitten, en info-helg på Osqvik
26 - 27 november. Vi möts i stugan
kl. 15.00 den 26:e och efteråt finns
det möjlighet att stanna på middag for
100:-.
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Är Du intresserad eller vill Du veta mer,
så kontakta:
Christian Björlin, E-87
tel: 08 - 85 19 01
Ki Blomqvist, E-86
tel: 08 - 85 97 52

Välkomna !

I NFORMATI ON
BO KBORDET , THS

11 . oo - 14 . oo
16 , oo - 18 . oo
FREDAG 11 . 11
MÅNDAG 14 . 11

ATT DE KLA R E RA
EPO - EUROPEAN PATENT OFFICE - SÖKER TEKNIKER
EPO är ett utsökt exempel på vad europeiskt samarbete
kan lyckas med.
EPO möjliggör för uppfinnare att via en enda ansökan
erhålla patent i 13 olika eurpeiska länder.
EPO är självfinansierande - alltså inget "skattefinan
sierat ämbetsverk".
Budgeten omfattar f.n. 1 800
MSEK.
EPO har säte i Munchen, Haag och Berlin.
EPO arbetar med 3 officiella språk: engelska, tyska och
franska.
EPO rekryterar sina anställda från de 13 medlems
länderna - däribland Sverige.

EPO befinner sig nu i en kraftfull expansion och ska
fördubbla sin teknikerstab - huvvudsakligen civiling inom de närmaste 6 åren.
EPO-kandidater måste ha civilingenjörsexamen eller
motsvarande och därtill goda språkkunskaper. Den
som söker måste behärska ett av de officiella språken
mycket bra i tal och skrift, ett andra språk bra i tal och
läsförståelse och det tredje bra i läs- och hörförståelse.
EPO-lönen är skattefri. Begynnelselön för en nyutex
aminerad svensk civing är f.n. c:a 1 5 .500 SEK och för
civing med 3 års teknisk erfarenhet c:a 1 8.000. För
anställda med familj utgår lönetillägg med minst 1 0 %.
EPO erbjuder goda möjligheter till vidareutbildning.
• Från c:a 1 1 00 till 2200 st.
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Nuuuuuuu,

är det inte långt kvar till HöstPhästen, Elektros (from nu årligt åter
kommande . . . ) maskerad. Sensommarens roligaste kalas som verkligen inte
går av för hackor. Den 2 december går evenemanget av stapeln. Tema
och plats är ännu j ättehemliga men spana in PR-tavlan där afflsher inom
kort kommer att sättas upp. Totalt 120 biljetter kommer att släppas till
E-Osquarulda from den 8 november kl 1 2.30 i 1 2:an.
För Övrigt skall time-managern fyllas med:
11/11
25/ 1 1
2/12
1/12
12/12

PResqutt
PResqutt
Höstphäst
Sångartäflan
LussePResqutt

Stor sittning tillsammans med M-sektionen.
Valhall ordnar pub/PResqutt.
En storslagen masquerad å hemlig lokal.
Förkör-fira resultatet-Efterkör
Dj ävuls-sittning med traditionellt god julmat,
blubblande kall bira och snygg personal.

FÖREVIGANDET 1984.

36

Är Ni som grupp inne på sista varvet i högskolestudierna och
planerar en studieresa? Då funderar Ni säkert också på hur Ni ska
få pengarna att räcka.
Då vill vi på ABB gärna hjälpa till.
Vi är beredda att annonsera i den reseberättelse Ni skriver.
Vi tycker nämligen att studieresor till utlandet i samband med
högskoletiden är viktiga att stödja.
Självklart, eftersom ABB är ett av Sveriges mest internationella
företag och vill att våra unga tekniker ska få känna på det inter
nationella teknikklimatet.
Fråga oss gärna om annonseringsstöd innan Ni åker. Välkommen
med Er ansökan senast den 1 december 1988.

r---------------- ,

I
I
I
I
I
I

Arskurs

Högskola, och linje (ev.gren/inriktning)
Resmå-l {land ochföretag som skall besökas)
Antalet deltagare i studieresan

Tidf6r resan

Ungefärlig kostnadför resan

Annonskostnad, helsida sv/vit

Typ av material

Materialdag för annonsen

Kontaktperson, tei adress

I
I
I
I
I
I

L-------- --------�
Ansökan skall insändas till Asea Brown Boveri AB,
Avdelning CSA, 721 83 Västerås, senast den 1 dec 1988.

jl 11 11
,.,1•1•
ASEA BROWN BOVERI
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Nr 7-88

E L E KTROS E KTION E N S
KAN D I DATE R TI LL
KÅRFU LLMÄKTIG E -89
Göran Rosberg
Per Höglin
Richard Anderberg
Lars Eriksson
Anita Frisell
Michael Lindström
Patrik Lindell
Håkan Hol mqvist
Peter Thärning

E86
E86
E87
E85
E85
E85
E87
E86
E87

0764-60 471
08-38 38 1 1
08-82 30 94
08-1 5 30 78
08- 1 7 94 06
08-735 69 33
08-1 1 93 09
08-27 97 02
08-87 30 20

ELAB NEEDS YOU
AND
YOU NEED ELAB !
Efter en hård kamp har den gamble
Överste lödnisse abdikerat till förmån
för en ny. Den nye tilltalades vid dopet
med Tommy och är E85 till vardags.I
samband med bytet av ÖL har framkom
mit att den gamble staben av Ohmska
väkt.are är dessimerad till ett mindre
antal lödnissar som sliter hårt. Därför
behöver vi dig ! !

AH K L Ä S EJ

AR EN

K O N ST, G USTAF.

Du behöver dessutom oss eftersom
väckarklockan gick sönder, brorsans ste
reo spelar alldeles för högt och för
mycket bröl eller andra problem som
man löser på elektronisk väg. I Elab
finns verktygen, mätinstrumenten och
de billiga komponenterna som gör din
uppfinning till ett underverk eller med
andra ord brorsans stereo till ett vrak.

R E G U ET L EN FLUGA �\'R FÖR·
LAN G N l N G EN AV ENS PER-

50N LlGHET,
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Om du vill gå och pula är det bara att
gå till StvlE och låna nyckeln. Men gör
inte som vissa stackars personer som
inte förstått att man måste lämna till
baka nyckeln i tid.
LÄMNA T I L L B A KA NYCK ELN I TID
Vi kan förstå att man lånar den lite
längre men ÖVER EN MÅNAD ???!
Om du vill ha en egen nyckel är
du välkommen att jobba som lödnisse
! Kontakta mig genom att skicka mail
till Elab eller genom att lägga en lapp
i vårat fack på sekreteriatet (ovanför
Vaxkab ).
Med �wpp om nya krafter till ELAB,
eder OL
Tommy Ljunggren E-85

REGU TV.8. : STO PPA l N ·
T E SKJORTA N J N 
N A N FCJR KALSON·
GERN A.

emissiffl

Exainen Efter
88-10-03
Soames Vatse
Per Ivarsson
Helge Stenström
Björn Kraft
Magnus Berg
Mats Wallen
Lars Ohlsson
Thomas Ericsson
Bodil Törne;ll
Kjell Christensson

E84
E83
E84
E83
E83
E84
E85
E84
E79
E78

Tele
Industriell
Tele
Dator
Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
Special Dator

Namn & Nytt
David Thyberg
Rörstrandsgatan 44
1 1 3 33 Stockholm
08 - 30 78 86
Jan-Erik Jansson
c/ o Severholt
Garvar Lundins gränd 2, 5tr
112 20 Stockholm
08 - 51 30 62
Vera Pöppel
Körsbärsv. 3/205
1 14 23 Stockholm
08 - 15 47 78
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Det ryktas att ...

* Martin FET drar.............. på fester.........
* En kackerlacka setts svinga sina lurviga å Nymble.
* en ny knäckebrödsfabrik startats på Valhallavägen.. ,
Borneo Inc.

* ...

HASTAR
;
* Anna ser trevl'1g ut.

* TET2 har ställt in sin folkparksturne.
* ;Sara vill vakna till Beatles.
* ;Mats är en hantverkare. Han har koll(v).
*

Data är dopade.

* "Anna kan det där med navlaoperatorn.

RIS

Apropå
"Apropå elektros nyårsvårbal"
Bäste Fredrik, E-86, man sjunger inte
nationalsången efter konungens skål ut
an kungssången.

Ris till den omtänksamma människa
som snodde 2:ans pärmar ur akivet
innan förra tentaveckan.
Ris till den vidsynte varelse som lyck
ades stjäla de nytillkomna radioteknik
tentorna inom två dagar.

&
ROS

Anonym Messerschmidt

Peter Agnvall
Erik Larses
Erik Ström
1700 SW 16TH Court
Apt J-4
Grainsville FL 32 608

Ros till de vänliga själar som donerat
tentor till arkivet.

SQUASH
INTRESSERADE
Som ni kanske vet kan studenter köpa ett kort för 575 prutt som
berättigar till gratis spel på tre av Stockholms squash hanor under
ett år, med den inskränkningen att det inte gäller kvällstid. Vi är
flera som köpt och jag vet att det finns än fler intresserade. För
att vi skall garanteras så mycket spel att kortet lönar sig, vore
det roligt med någon form av turnering på Elektro. Vi tänkte
oss någon form av rankingpyramid i vilken man försöker klättra
genom att slå någon i skiktet ovanför. För att veta om det är lönt
att dra igång något ber jag er visa ert intresse genom att lägga
en lapp, med namn, studiestatus och telefonnummer, i styrets
brevlåda vid funkrumsdörren. Vi hoppas kunna dra igång spelet
under period fyra. Spelformen medger vilket antal som helst, att
nya spelare ansluter sig efter hand, och spelet har inget slut.
Lev väl. Ut och squasha, orka grogga
Vaghultar'n
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