eller
En knivig mordgåta
av klassiskt engelskt snitt

Premiär 2/12 på Södran
Den 2:a december är det dags igen för
KTHs eminenta Kårspex att äntra
scenen på Södra teatern. Arets spex
utspelar sig. inte otippat, i ett dystert
London på 1880-talet. Ett spex som
bjuder spänning. glädje och dramatik.
Missa inte chansen!
0

Den 3:e november släpps biljetterna.
så släpp allt och spring till bok
bordet, bredvid puben. i kårhuset
Nymble där dessa sä"ljes. Ogillar du
stress eller motion. webhandla då
istället på www.ticnet.se.
Spexet visas iven den
3:e och 4:e december.

Mei-irifoimaiion
finns på www.karspexet.se
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070-491 4511
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Anette Johansson, e99_a11j
Jenny Nyberg, e99_jny

Emitteurer

Karl-Johan Andersson, kje01
FredrikAmerup, e97_jar
Daniel Berggren, e99__dab
Björn Bertilsson, e98_bbe
Mikael Eklund, eOO_mek
Magnus Erjxon, erixon
Sergej Gratchev, e99_sgr
Magnus Grön.kvist, e98_mag
Andreas Gunberg, eOO_agu
Anders Hägglund, e99_aha
Joar Jacobsson, e95_jja
Anders Johansson, e99_ajo
Rasmus Kaj, kaj
Ulf Kalla. e97_uka
Johan Kristensen, eOO_jkr
Joakim Lövkvist, e00_.J1o
Göran Nordahl, e99_g110
Rickard Norström, e98_rno
Johan Salwen, salwe11
Anosh Soltanabadi, anosh
Gustaf Westerlund, e98_gu,e

Många har hört av sig angående förra numrets Ture Teknolog

D

VARett misstag av mig att ta
med den seriestripp med Ture
Teknolog som var med i förra
numret av Emissionen. Som ansvarig
utgivare missade jag att läsa igenom Ture
Teknolog. Hade jag läst den hade jag inte
låtit trycka den.
Personligen tycker jag den var opassande
och inte hör hemma i en sektionstidning.
Serien innehöll som jag ser det flera
opassande skämt.
Men vad är det för fel med dessa skämt?
Det s p e g l a r ju b a r a t e k n o l o g e r s
föreställningar säger någon.Vadför är alla så
känsliga?
För mig är det väldigt enkelt. Jag tycker
inte om förutfattade meningar. Jag gillar
inte att en generellt negativ bild sprids om
vissa grupper av människor. Det stor
skillnad på vilka grupper av människor man
driver med och det går att vara rolig utan att
vara det på någons bekostnad.
Ture Teknolog är ritad av Joakim Quensel
och var för första gången med i Emissionen
ET

1992. Jag vet inte hur Joakim tänkte när han
gjorde sin serie. Oavsett hur han tänkte är
det hur vi idag uppfattar den som räknas.
Därför ber jag om ursäkt för förra numret av
Ture Teknolog.
Om du har synpunkter när det gäller
denna fråga, hör gärna av dig till mig:

che@e.kth.se
Oscar Blomkvist

14. Skolan

Innehåll
3. Ture och jag gjorde fel
4. SNOrd

16. SETI@Gothenburg
17. OrdfOrd
18. Rykten och kartongpoesi

6. Ture Teknolog

19, KEL

6. Sjöslaget
8. Hannes Lind

9. Salta killen
10. Reaktor 1
13. Månadens funktionär
13. Elin

Att lämna In manus

Emissionen är Konglig Elektro
sektionens tidning. Den finns
till för att täcka sektionens verk
samhet samt att förmedla
information och nöjsam läsning
till dess medlemmar. Som sek
tionsmedlem är du välkommen
med dina bidrag i tidningen.
Allt material skall vara redak
tionen tillhanda senast på
dagen för manusstopp.

Skicka din textfil per epost till
emission@e.kth.se. Vi tar helst
inte emot texter i ordbehandlar
specifika format, såsom Micro
soft Word, Staroffice, etc., men
om du inte lyckas exportera en
ren textfil kan vi troligen
hantera vad du har.
Foton vill vi helst ha i form av
fotonegativ. Då kan vi nämligen
läsa in dem j den upplösning
och det format vi vi11 ha. Dessa

lämnas lämpligen direkt till en
emitteur eller emitteuse. Om du
vill lämna bilder i digitalt
format går det också bra, men
se till att de är i tillräcklig
upplösning och skicka dem inte
per epost.
Skicka gärna med instruktioner
för hur du vill att materialet
skall se ut i tryck. Vi garanterar
inte att vi gör som du skulle
vilja men goda ideer är alltid

välkoilUla. Vi förbehåller oss
rätten att ändra i insänt material.
Emissionen kan inte garantera
att inJäl1Ulat material återbördas
till ägaren. I Emissionen gjorda
uttalanden är endast om så
särskilt anges att betrakta som
uttryck for Elektrosektionens
ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar Emissionen ansvar
för.
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Sno eller Köp Laptop
Mycket är som vanligt på gång inom de studie- och studiesociala
områdena. Diskussionen om att Elektro ska gå över till använda
bärbara datorer istället för datasalar är antagligen den hetaste
frågan just nu.

D

FAKTA som ligger till grund är att
programmet Elektroteknik i dagens läge
betalar närmare 4 miljoner kronor i hyra
per år för datasalarna i Q, till detta kommer
kostnaden för datorer och administration. Detta
överstiger vida de pengar man får in för att
tillhandahålla datorsalar.
Ett alternativ till datorsalar är som sagt att alla
teknologer har varsin laptop, eftersom man då kan
spara in på lokalkostnaden. Ett av de förslag som
diskuteras just nu är att alla teknologer skall ha
möjlighet att hyra en bra bärbar dator för c:a 300
kr/mån. Den hyran är självklart en förlustaffär för
KTH då de är tvungna att subventionera dessa
bärbara datorer med ungefär halva priset. Syftet
med att satsa på bärbara datorer är sedan att kunna
stänga ner ett antal datorsalar i Q-huset och spara på
dessa utgifter. Än så länge har det dock inte varit
något tal om att stänga alla datorsalar, utan ett antal
kommer finnas kvar.
Den viktigaste frågan för oss teknologer är dock
inte hur mycket pengar programmet sparar, även
om detta kommer oss teknologer till gagn, utan är
det bättre för oss med bärbara datorer? Jag har
pratat lite med SNO på mikroelektronik om att
använda bärbara datorer. De har sin utbildning i
E

Vad tycker du?
Vill du ha en laptop? Ska datorsalarna läggas ned?
Hur går det för dem som inte har råd? Utbildningen
på KTH ska enligt lag vara gratis, hur går det ihop
med att man behöver hyra I köpa en laptop? Ska man
köra Windows eller Unix? Matlab eller Excel?
Skriv din åsikt till emission@e.kth.se! Alla texter som
på uågot sätt berör Kon�1ig Elektrnsektionen på KTH
är välkomrnna.

Emissionen

4

Kista och har i
likhet med IT haft
laptops istället för
datorsalar. Han
har sagt att de på
Mikroelektronik
har upplevt laptops
som något positivt,
att det har varit
skönt att kunna ha
en dator som man
trivs med och en
egen hårddisk att
ha allt sitt skol
ar bete på. Ut
skrifter har skett
vid speciella
utskriftszoner dit
man helt enkelt har gått och kopplat upp sin bärbara
dator trådlöst.
Det största problemet har varit då det blivit
hårdvarufel. Några teknologer hade drabbats av
detta och varit ganska missnöjda då deras laptopar
hade varit borta ganska långa tider för reparation.
Vidare skall trådlöst nätverk utökas i Q- och
E-husen. Ett första steg i riktningen mot mer trådlöst
på Elektro är att 12an snart med stor sannolikhet
skall utrustas med AirPorts, så vi i fortsättningen
skall slippa lifta på Datas.
Som avslutning skulle jag vilja säga: Utvärdera de
kurser du går så de blir bättre. Gå med i en
kursnämnd. Kom på nästa ESN-möte och säg vad
tycker om utbildningen. Fusk på KTH lönar sig
aldrig, man bara lurar sig själv!

Anders Nilsson, SNO
Ordförande i Konglig Elektrosektionens
StudieNämnd

ennssmnens
-----�

-<il-o�Nr6

:1WTA<;LIG.€.\l SKULLE VI VÄL 'DÖ
UT. ÄV€.\l OM M.l' ;:.-.,t.i�S k>MJ KVA�
VA�AN'D€ 'SRUO SÅ SK.ULL€ ALLA
llr'PTAG.NA M.E'D AiT
\/A2.A.

l"o�

S'PE.LA "Te.T121S .

AN 51<.ULLE I ALLA "J:ALL SLl'P'PA Ol!oA g"
�Ö�Al'TSRUI>E� M.AN G.Å'R OC:.t-4 KÄ'R,''Q NE.'R
SIG I JO'B'QA'R I 'PRE.SS�Yfl.ÅM EJ.L E'2 G,Ö'lt. NÅ.T
MJt.JAT OKVALl�ICE'2.A1". SOJ.t "DE. E. ��Å1t
1-\AIJ .lU AKTA �IC. l=Ö'R. ATT LÅTA 'PE.TITESSE.'R.
�SOM Ui3Ee�E. OCH i>E'R..SO�L IC.HE:r GIÅ
'f-ö?.t: UT�ll...t) WI Al<; OC.H '\?OIC.A'fl V\"D VAL ÅV

.,,Ll..iÄN\<T LIVS1'A"R"TNE12

Ture Teknolog är skapad av Joakim Quensel
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s·ösla
Natten 12-13:e oktober var det lugnare än vanligt på de flesta av
Sveriges högre läroverk. Inversen av detta fenomen uppstod samtidigt
mellan Finland och dess västra grannland. Runt 1500 av Sveriges
studentikosa elit hade nämligen bordat Silja Festival för årets upplaga
av Sjöslaget!

D

VÅRT LAG, Overallens Vänner Stockholm,
medverkade med ett hyttmässigt ytterst
ojämnt antal (nio personer är svårt att dela på
hytter om fyra bäddar), så var en person tvungen att dela
hytt med främlingar. Döm om den skräckblandade fasa
som uppstod när vederbörande upptäckte den
illavarslande flaggan som prydde hans hem för resan.
Lyckligtvis var det snälla pirater. Han kom i alla fall
tillbaka med livet i behåll.
Silja ruckade på reglerna för denna
resa, då det var tillåtet att dricka
taxfreesprit i hytterna och på "capsdäck". Empiriska studier hade visat att
det helt enkelt var omöjligt att försöka stoppa det. Vi
blev ombedda att hålla koll på våra vänner, då de
ansvariga ogärna ville be kaptenen vända för att plocka
Å

Har man pluggat klart och begravt overallen får man väl
försöka klara sig utan ...

En overallsvän från Elektro låter sig inte avskräckas i
första taget.

6

upp eventuella havsbadare.
De som varit med förut började tidigt köa utanför
taxfreeshoppen, då en massiv kö, om man nu kan kalla
en till brädden fylld korridor det, snabbt bildades.
Packade som de mest oklaustrofobiska av sillar vaggade
man långsamt fram emot ingången som bevakades av
två väktare. Väl inne deltog alla glatt i den
traditionsenliga taxfreetömningen. Nåja, tömt blev det
kanske inte, men erfarenheten har väl lärt personalen att
se till att hålla förråden välfyllda.
Kvällen gick mot natt, dansgolvet pumpade på sedan
länge och det festades i var och varannan hytt. Överallt
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träffade man människor som inte tackade nej till en
pratstund. Overaller, B-frackar, hängselbyxor, labbrockar
och alla andra tänk- och otänkbara sektionsplagg
minglade fritt med varandra. Ett fåtal höll sig neutrala
med s.k. "vanliga kläder". En av dessa påpekade för mig
att han visst var en förespråkare för det studentikosa
livet, och att han kommit ombord i Overall. Med han var
utexaminerad, och detta var hans sista Sjöslag. Så
Overallen hade fått en traditionell sjömansbegravning,
för att sätta en ordentlig punkt på studentlivet. Med
tanke på vad de flesta Overaller går igenom är det frågan
om inte detta kan klassas som miljöförstöring?
När sedan de små timmarna närmade sig morgon valde
en stor del av passagerarna att krypa till kojs.
Undertecknad tyckte dock att frukost var en bättre ide,
och uppsökte den hyfsat välfyllda buffen. Vid
frukostbordet omvandlades det mörker som tidigare
omslutit båten till en gnistrande kylslagen morgon, i takt
med att Åbo hamn närmade sig. När båten ändå låg
förankrad så var det svårt att motstå en bensträckare på
Finskt territorium. En handfull svenskar hade redan gått
i land för att, som de sa "pissa på finland". Personligen
kände jag inget sådant begär, varken fysiskt eller
psykiskt, så jag nöjde mig med en sten som minne från
landstigningen i österled. Då Finland inte verkade värt
att invadera vid denna tidiga timma återvände vi till
båten, och då gav även jag vika för att uppsöka min hytt
och ge kroppen några få timmars vila.
14:00 hade vi vår buffesittning, som för all del var
trevlig, men min mage var inte så pigg på fast föda. De
närliggande toaletterna visade att jag inte var ensam om
mina känslor, då människor som lyssnat mindre på sin
kropps signaler lämnat större delen av dagens intag där.
Resten av dagen lunkade sakta på. Taxfreeshoppen
besöktes sporadiskt för att fylla på förråden inför den
stundande landstigningen. Källeriet beslutade sig för att
investera de utrikiska mynt (s.k. "Ojråå") som på något
vis tagit sig in i kassan, på en spelmaskin, med hopp om
att kunna fylla hål i budgeten. Tyvärr råkade vi ut för lite
kommunikationsproblem (den utvalde spelaren, vi kan
kalla honom Z, förstod inte att det var meningen att han

skulle vinna, utan bara spelade), så gick de smidda
planerna upp i rök. Döm om vår förvåning när de
vägrade ge oss ett kvitto på de investerade pengarna!
Hur ska man då kunna sköta bokföringen?
Väl iland igen gungade det fortfarande lite under
fötterna, mer hos vissa än andra, men man kunde ändå
komma till slutsatsen att det varit en ytterst trevlig
upplevelse, som kommer upprepas flera gånger. Till
dess; skepp och hoj, taxfree är skoj!

K.J. Andersson
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Hannes Lind
Filmskaparen Hannes Lind, känd för bland annat i Viva los vivos!
började på Elektro i höst. Emissionen har intervjuat honom.
Hur kommer det sig att du bar börjat plugga på
Elektro? Har inte filmbranschen framtiden för sig
längre?
På sätt och vis känns det inte så. Alla pengar går till
produktioner med Hollywoodkomplex, som Tredje
vågen till exempel. Eller till komedier om folk på
landsbygden. Jag växte upp på vischan, och jag förstår
inte vad som är så roligt med det.

dansbanan. Jag ville bara bort därifrån. Jag flyttade till
Stockholm så fort jag gått ut gymnasiet. Ingen vill ju vara
annorlunda, men på samma gång så vill ju alla vara
unika på något sätt. Det är en paradox som jag har
försökt utforska i mina filmer.
Din senaste film, Salsa i skymningen, gick bara en
vecka på biograferna. Hur kommer det sig?
Jag anser att den marknadsfördes på fel sätt. Folk trodde
att Salsa skulle vara en uppföljare till Viva, men den är
en helt annan film, berättad ur ett mer personligt
perspektiv. Det kan också ha något att göra med att folk
upplevde den som för antiamerikansk sådär efter elfte
september.
Det sägs att du har sålt manuset till jViva los vivos! till
Hollywood?
Miramax köper hundratals manus om året, men bara
någon procent kommer ens så pass långt som till
planeringsstadiet. Personligen håller jag mig helst långt
borta från Hollywood. Det är så många som åker dit och
sedan aldrig gör något bra igen. Däremot skulle jag
gärna åka till Indien och filma. Eller kanske Hong Kong.
Hur trivs du på Elektro då?
Bra, faktiskt! Jag har alltid varit intresserad av
elektroniska fält och sådant. Jag har väl fått en del
fördomar bekräftade, men de flesta på KTH är väl som
folk är mest. Matten är jobbig däremot.

Men handlade inte Svenska krusbär om din uppväxt
utanför Leksand?
Jo, men jag skulle aldrig kunna göra en långfilm om min
barndom. Det finns liksom inget att säga som andra inte
redan sagt. Förresten spelade vi in den i Trollhättan.
Hur kom du in i filmbranschen?
Jag läste tre år på Dramatiska Institutet. Kjell Sundvall
fick se min examensfilm och han gillade den så pass
mycket att han gav mig ett jobb som regiassistent på
Jägarna. Där lyckades jag skaffa mig kontakter så att jag
kunde fixa finansieringen till Solkatten.

Du var inte med i philmnOllan?
Nä, det hade nog känts konstigt. Jag var inte med så
mycket på insparken. Jag följde med på den där båtresan
till Vaxholm, men det var allt.
Fredrik

Hannes filmer:

Moln av glas (kortfilm), 1995
Allt det där som är (kortfilm), 1997
Solkatten, 1997

Utanförskap är ett genomgående tema i flera av dina
filmer. Känner du dig ofta utanför?
Inte nu längre, men ofta när jag var yngre. Andra ungar
meckade med mopeder och drack folköl bakom

8

Judas Judas, 1998
Svenska krusbär (kortfilm), 1998
jViva los vivos!, 1999
Salsa i skymningen, 2001
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Salta killen
Vid Älvsjö stiger de ombord, fyra av Sveriges pensionärer. De tillhör
den kategorin åldringar som ännu inte börjat jaga rullstolsramper eller
använda broddarna året runt, kort sagt, de representerar den pigga
sortens gamlingar. Dock är de så pass till åren att de sedan länge drar
en sådan där rutig tygvagn efter sig.

E

av tågets "fyrasätesgrupper"
hägrar och efter att de bestämt vilka som skulle
sitta vid fönstret samt krånglat lite med nyss
nämnda vagnar sätter de sig alla till rätta.
Då SL räknar framgång i antalet resande trettio
dagarskort per pendeltågsvagn är sätena hyfsat tätt
monterade, det hindrar dock inte att man talar ljudligt
till varandra, speciellt inte om man är van att ständigt
umgås med folk som hörde som bäst under mellan
krigstiden. Vilket för vår fyrasätesgrupp är fallet. Vad jag
på ett fint sätt försöker säga är att det knappast kan
klassificeras som tjuvlyssning att jag hörde deras
konversation utan snarare som ett friskhetstecken.
Ämne efter ämne betades av. Alla ganska jordnära;
gångvägarna kring Älvsjö, luktärterna och deras spalje
ute vid sommarstugan, vårdcentralen, vädret, midsommar
firandet på den gamla goda tiden, etc. Alla tillför
samtalsämnena något och de verkar ha väldigt trevligt
tillsammans.
Ungefär när tåget passerar Tullinge intar den fjärde
pensionären en mer tillbakadragen, för att inte säga helt
passiv, strategi i debatten. Kanske är det värmen i
vagnen som tröttat ut honom, kanske har det börjat gå
honom på nerverna att damerna i sällskapet i mångt och
mycket försöker överträffa varandra, eller kanske känner
han helt enkelt att han inte har så mycket att tillföra när
ämnet nu glider in på frukostflingor och miisli. Ett på
sista tiden kraftigt ökat utbud enas de övriga tre om. Att
det förr i tiden minsann inte var något socker i flingorna
konstateras därefter. Åsikten att förpackningarna blivit
större och till största del numera är i kartongform
ventileras. Nyttan med klistermärken och leksaker i
kartongen ifrågasätts. Miisli innehållandes frukt,
tillochmed med så pass exotiska arter som
annanas och papaya, rapporteras. Ett flertal
andra, för dem, nyupptäckta smakvarianter
listas.
Vår fjärde pensionär som en stund endast
lyssnat känner vid den här tidpunkten att
T T T O MT E X E M PL A R

han har kontakt med diskussionen igen, här har han
något att tillägga. Han väntar på en lucka, får en och
säger med hög stämma, för att liksom understryka sitt
återtåg till debatten: "Nu finns det ju flingor med salt på
också". En halv sekunds tystnad infinner sig. Tre
pensionärer tänker "har jag missat nåt på
flingmarknaden". Den fjärde pensionären tänker "sa jag
nåt dumt eller har jag missat nåt på flingmarknaden". En
av de tre andra bryter tystnaden, "Nej, tokstolle det är
chips du menar, inte flingor". Efter sitt intelligenta
blixtinlägg drog sig vår fjärde pensionär åter tillbaka och
nöjde dig för en stund att titta ut genom fönstret.
Föreställ er känslan av att skaka ner några potatischips
i filen på morgonen. Det gäller nog att äta upp ganska
fort, annars blir de mjuka och börjar lösas upp i kanterna.
Undrar hur Steak & onion passar
till filmjölk med jordgubssmak?

�teak t e>n.•e>n.
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Reaktor 1
Det är inte många som känner till att Sveriges första kärnkraftverk låg
här på KTH, alldeles bredvid Q-husets datasalar. Numera är det
medieteknikerna som nyttjar den gamla reaktorhallen. År 1998 var dock
den gamla reaktorhallen fortfarande en stor och spöklik grotta 25 meter
ner i marken. Det var då Emissionen letade reda på professorn i
reaktorfysik, Karl-Erik Larsson, som var med om att bygga reaktorn.
Denna artikel är en repris från 1998.

E

ATOMBOMBERNA
I
H I R O S H I M A och
Nagasaki insåg Sveriges ÖB vikten av att samla
på sig information om kärnkraft och kärnvapen.
Inte minst möjligheterna till att skydda sig mot
kärnvapen.
Vid den här tiden fanns det ingen i Sverige som visste
någonting om kärnkraft och kärnvapen. Den information
som fanns var hemligstämplad av amerikanarna och gick
inte att få tag på, så de svenska forskarna fick
återupptäcka atomhjulet. Vid den här tiden anställdes
Karl-Erik Larsson vid FOA, med uppmaningen "Gör
någonting med neutroner!".
FTER

Början på kärnforskning

Då kärnforskning var ett helt nytt område inom fysiken,
började man med att ta fram mätinstrument och bygga
en neutronkälla. De strålkällor man jobbade med gav
väldigt mycket radioaktiv strålning, så man var redan
från början tvungen att vara väldigt noggrann med
strålskyddet. Inom strålskyddsområdet fanns en svensk
världsauktoritet, Rolf Sievert - en av de få svenska
SI-enheterna.
Efter ett par års grundforskning började man strax

efter 1950 konstruera och bygga en första testreaktor på
300 kW som senare byggdes ut till 1 MW.
När världens första kärnreaktor byggdes av Enrico
Fermi 1942 användes naturligt uran och grafit för att
upprätthålla kärnreaktionen. Denna konstruktion krävde
närmare 30 ton uran för att uppnå kritisk massa.
En sådan konstruktion var inte realistiskt då man i
Sverige bara fick ut 300 gram uran per ton skiffer. Man
hade som policy att Sverige skulle vara självförsörjande
med avseende på alla nödvändiga material. Därför valde
man tungt vatten i stället för grafit, vilket ledde till att
man bara behövde tre ton uran i stället. Problemet var att
få tag på det tunga vattnet. Fem ton köptes in från norska
Rujkan-verken.
Trots att det tog mindre än fyra år att gå från beslut till
driftsatt reaktor, tyckte de som jobbade med projektet att
det gick med snigelfart. Därför kallades reaktorn för
Swedish Low Energy Experimental Pile - SLEEP.

En kritisk dag

Efter mycket hårt arbete så kunde man starta reaktor 1
för första gången kvällen den 13:e juli 1954. Reaktorn
gick kritisk klockan 18:59, ett historiskt klockslag i
svensk fysikhistoria. Här gjordes sedan mycket av den
svenska forskningen inom neutronfysiken fram till och
med 1970 då reaktorn togs ur drift. Reaktorn fick sedan
stå avstängd till 1982, då den monterades ner och kördes
bort. Idag finns delar av Sveriges första reaktor i
Studsvik. Kostnaden för att bygga reaktorn uppgick 1954
till cirka 20 miljoner. Rivningen 1982 kostade intressant
nog också 20 miljoner även om den prislappen hade
några års inflation på nacken.

Kärnmonopolet införs

Reaktorgropen där uranstavarna var nedsänkta i tungt
vatten.
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Kring 1954 tyckte amerikanarna att ryssarna hade
kommit så långt i utvecklingen av kärnvapen att det var
vettigt att sprida information om den civila användningen
av kärnkraft och dess möjligheter. Så 1955 hölls en
konferens i Geneve om kärnkraft, där det beslutades att
uran skulle tillåtas att exporteras från USA, mot att
amerikanska myndigheter skulle få inspektera och

enussmnen
--- --0.:>8

--a-•- Nr 6

l

I

kontrollera att uranet användes för fredliga
ändamål.
Nu ville många bygga sin egen
kärnreaktor. Inte bara svenska staten, utan
även privata näringslivet ville bygga
kärnreaktorer lite här och var. Sverige stod
inför en strålande framtid. Bland annat
planerades flygplan drivna med kärnenergi.
Det här kunde inte accepteras från statligt
håll och därför infördes det ett statligt
monopol för kärnkraft.

Den andra kärnreaktorn - R2

Sveriges andra kärnreaktor - kallad R2 - var
också det en forskningsreaktor, men med en
toppeffekt på 50 MW. Den ligger i Studsvik,
blev färdigställd och används fortfarande
för materialtestning och neutronstråle
forskning.

R3 i Stockholm

\

J

I Stockholmsförorten Farsta byggde man
under tidigt 60-tal ett kärndrivet
värmekraftverk på 55 MW för fjärrrvärme,
färdigt 1963. (Fem år senare kunde vi se
resultatet i och med kårhusockupationen /reds.
anmärkning). Under byggnationen klagade
de lokala villaägarna i tron att hela området
skulle bli radioaktivt. När kraftverket sedan
skulle avvecklas 1973 (i
lagom tid till oljekrisen)
kom samma villaägare och
uppvaktade Vattenfall och
menade att reaktorn skulle
drivas vidare. Man hade fått en så ren sjö
och luften hade blivit så ren jämfört med
tidigare, då man bränt olja i värmepannorna.
Kärnvärmen upplevdes som mycket
miljövänlig.

k�r->n.\l�f',ne\ler->ket
• f�r->st�

Tvärsnitt av hur den underjordiska byggnaden såg ut när reaktorn
var i drift. Förutom reaktorn fanns där tillhörande laboratorier,
ventilationsaggregat och värmeväxlare. Bergrummet är förbundet
med markytan genom två schakt, det ena med två hissar - som idag
inte fungerar - och det andra med lufttrummor för värmeväxlaren
och en trappa som reservutgång. Ventilationsluften utblåstes genom
skorstenen till vänster i bilden. En skorsten som togs bort för
ungefär fem år sedan.
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är det helt tomt, väldigt mörkt och allt vi ser - golv,
väggar och tak - är indelat i ett rutnät där alla rutor har
en unik kod. Ser lite surrealistiskt ut faktiskt.
Sveriges fjärde reaktor, R4, var tänkt att ligga vid
Mitt ute i reaktorhallen skyddar ett räcke den grop där
Marviken vid Bråviken i Östergötland. Denna reaktor reaktortanken tidigare fanns. Det välvda taket är vackert
blev en sorglig historia som drabbades svårt av byråkrati blått, självklart täckt av ett rutnät. Dock är det lite svårt
och beslutsvånda, med upprepade ändringar av vad det att konstatera mer än att taket är mörkt i den
skulle vara för reaktortyp och reaktoreffekt. Även andra knapphändiga belysningen från vår ficklampa. Tydligen
konstruktionsändringar försenade projektet och ledde till fanns det tidigare belysning i reaktorhallen och de övriga
slut till att reaktorn var utvecklingstekniskt förbisprungen. utrymmena, men den hade slutat fungera för ett tag
Försommaren 1970 beslutade man att lägga ned sedan. Karl-Erik berättar hur trevligt det var med det
projektet. Kvar blev den konventionella
blåa välvda taket när han och kollegorna
Me>dePn. f
;ip jobbade med att bygga upp reaktorn.
delen som omvandlades till ett oljeeldat
På sidan om reaktorgropen fanns ett
kraftverk och reaktordelen blev en
jPU.n.d övertäckt hål, som Karl-Erik förklarade
internationell provningsstation. Sverige t J'1;iPP ,n.st;iffd
hade fått sitt första och världens
hade använts till tester av uranstavar.
a\1
f ö r m o d l i g e n e n d a olj e e l d a d e
Stavarna lyftes upp ur härden, skyddade
kärnkraftverk!
av en blymantel och lyftes över till hålet där de sänktes
ner. På den andra sidan av gropen, utefter väggen låg en
serie kontor som bygger tre våningar i höjd. I ett litet
Vår vandring
Det finns två vägar ner i Rl, varav endast en har rum på sidan om gropen låg kontrollrummet för
belysning. Vi stoppade in den lånade nyckeln i dörren till reaktorn. Längre in fanns labbloka ler och
den senare ingången, men den fungerade inte, så det fick personalutrymmen.
bli den mörka trappan ner. Den enda ficklampa vi hade
Olof Lindqvist & Magnus Erixon
prisades högt! Tjugofem meter senare stiger vi ut i en
stor gång som leder ut den stora reaktorhallen. Överallt

Sveriges enda oljeeldade
kärnl<raftverk

Lab 1 ,
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Numrets funktionär
Lär känna sektionens funktionärer och vad de gör på sin post!
K.J. Andersson intervjuas av Johan Salwen.
fyra flaskor starköl inmundigas, av mig eller av
medhjälpare vid framförandet. Alla som dricker av
ölen måste hjälpa till. Under höstperioden är det
Musikborgarrådets uppgift att se till att Elektro har
med ett bidrag till Sångartäfvlan (1 december, kom
och titta!), och att göra allt som står i sin makt för att
Elektro ska vinna. På vårterminen håller Musikborgar
rådet i Elektros interna sångartävling på vårbalen
(31 april, kom och stila!).
Vad är det roligaste respektive det tråkigaste med
din funktionärspost?
Det roligaste är att få skriva och sjunga sånger, och
att vara med i Sångartäfvlan! Det tråkigaste är att
man måste dricka ölen ... Jag gillar inte öl!

Hej!
Hejsan.
Vad heter du och vad har du för funktionärspost?
Jag heter K.J. Andersson, och är Musikborgarråd.
Hur länge pågår ditt uppdrag och hur mycket
engagemang krävs?
Det är en halvårspost som kräver en del engagemang,
beroende på hur man ser det.
Vad består dina arbetsuppgifter av?
Posten har tre uppgifter. Den primära är att lätta upp
stämningen på de två SM som ligger i mandatperioden,
genom att framföra en egenskriven sångtext på
någon trevlig melodi. Innan någon ton tas så ska först
, .......... � ... ,,._.·i.411//1 ,.�,..- ,wv.........,.�_...,..wz

Hur kommer det sig att du ville bli funktionär?
Jag vart redan tidigt aktiv i sektionslivet, och den här
posten passade mig ganska bra. Jag har ju en del
sångtexter på mitt samvete ...
Har du haft andra funktionärsposter tidigare?
Jodå, jag är: Tolverist (sedan VT-02), Källerist (sedan
HT-02), Emitteur (sedan HT-02). Sen har jag varit
Fadder -02 och -03, det räknas visst också som en
funktionärspost nuförtiden ... tror jag ...
Tack för ditt samarbete!
Johan Salwen
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ELIN
Vad är ELIN?

ELIN är Elektrosektionens Idrottsnämnd.

Vem är ELIN?

ELIN ä r inte en person (se ovan). De som leder ELIN's
verksamhet är Idrottsledare Pontus Haglund och Vice
Idrottsledare Babak Tighnavard Mollasarai. Den som
tycker att det är trevligt med idrottsliga aktiviteter och
vill arrangera något får gärna höra av sig till
elin@e.kth.se. Ny Idrottsledare väljs på december-SM.

Vad händer inom ELIN?

KTH-mästerskapen i diverse grenar är i full gång. Den
29/ 1 1 är det dags för Volleyboll. Två lag från Elektro
väntas ställa upp. Minst två tjejer måste vara påplan.
Har du ett lag? Maila ELIN eller håll utkik efter anslag
i Tolvan. Det jobbas för en elektroturnering i volleyboll
och bandy, håll utkik efter anslag.
Pontus Haglund
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Hur står det till med
den svenska skolan?

S

Har vi världens bästa skola? Emissionen har fördjupat sig i den stora
förändring som skolan genomgått sedan den nya läroplanen infördes.

1 9 9 4 arbetar skolan
Den nya läroplanen
efter en läroplan med
I Lpo94 är det annorlunda. I denna
namn Lpo94. Lpo94 var en
läroplan är betygen istället
mindre revolution inom sättet att
relaterade till ett mål. Målen
se på bedömning av kunskap och
handlar mer om att förstå samband,
mål för undervisning. Från att ha
förstå fenomen, förstå begrepp och
haft ett relativt normalfördelat
så vidare och mindre om att kunna
betygsystem gick vi över till att
detaljkunskaper, vilket var
använda ett målrelaterat
viktigare i den "gamla skolan". För
betygssystem. I det gamla systemet
att kunna nå MVG i matematik i
bedömdes inte eleven utifrån vad
årskurs nio så måste du ha nått
den kunde utan utifrån vad den
upp till ett antal mål. Målen är de
kunde i förhållande till andra
samma över hela landet och är
elever i samma område. En lärare
skrivna av skolverket. De tolkas
fick i praktiken ett bestämt antal
sedan lokalt på varje skola eller i
femmor, fyror, och så vidare, att fördela. Detta system kommunen gemensamt. Lokala kriteriebeskrivningar
hade ett antal baksidor. Om en lärare gör ett bra eller ställs upp där det konkret skrivs vilka typer av problem
dåligt jobb spelar ingen större roll då varje klass ändå har som en elev ska kunna lösa eller vilka kunskaper hen ska
ungefär lika många av varje betyg. Om en
ha. Hur målen ska uppnås lämnas dock
klass har ett antal mycket begåvade elever,
till varje lärare att avgöra. Tanken är
u.
en.
sedan att eleven utifrån kriterie
eller ännu värre, en hel skola har ett antal
mycket begåvade elever, så kommer de ändå i si Min.
Still\ beskrivningarna ska veta vad som
realiteten få lika många femmor att dela ut.
förväntas av henne/honom. Läraren
den. fe>r->tJ�n.�r->
Detta betyder att en femma på en skola inte
ska också på ett tydligt sätt kunna
alls behöver kräva lika mycket kunskap som
förklara för eleven varför hen har ett
en femma på en annan skola.
visst betyg och vad som krävs för att kunna höja det. I
detta system kommer man undan från de nackdelar som
det förra systemet hade. Nu kan en klass få så många
MVG som den förtjänar. Resultat från olika skolor ska
vara likvärdiga. När en elev går mellan två olika
årskurser kommer det inte vara något glapp eller
överlappning när det gäller vad en elev förväntas klara i
skolan. Den största vinsten tror jag dock ändå är att
läraren får sig en tankeställare. Om få elever i en klass
klarar av att nå upp till godkänt i ett ämne måste läraren
fundera på om undervisningen verkligen bedrivs på
bästa sätt. Läraren får en chans att ständigt utvärdera sig
själva och göra undervisningen bättre.
EDAN

N k.�n. k.fass få
3� 1'\V�

Bra teori .e bra praktik

Det har gått nio år sedan Lpo94 klubbades igenom. Trots
att så lång tid har förflutit så har inte den nya läroplanen
genomförts i skolan. Många lärare arbetar fortfarande
precis som de gjorde innan det nya betygsystemet kom.
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Många språklärare använder, till exempel, översättning
av glosor som indikator på om en elev behärskar ett
språk, vilket går stick i stäv med Lpo94's anda. Många
betygsätter elever utifrån flit och uppförande istället för
om de verkligen har nått upp till målen. Det stora
problemet och tillika risken med det nya systemet är att
lärare blir alltför inriktade på att se till att alla får
godkänt. Målsättningen för den svenska grundskolan är
att alla ska få godkänt när de går ut nian, åtminstone i
kärnämnena engelska, svenska och matematik. Risken är
att den enskilde läraren lägger så stor energi till att
hjälpa de svagaste eleverna att få godkänt att de inte
hinner med de elever som behöver stimuleras att nå
högre mål. När undervisningen läggs på en nivå som är
anpassad till de som knappt når upp till godkäntmålen
finns en risk att klassens totala ambitionsnivå sänks.
Läraren riskerar då att hamna i en situation där hon/han
tvingas vara allt för generös vid sin bedömning av
elever. När eleven sedan går vidare i sina studier har den
en för låg kunskapsnivå och sedan börjar cirkeln om
igen.
En undersökning har gjorts där man jämförde
julbetygen i nian med avgångsbetygen i nian. Då kunde
man se att många av de som fått betyget "icke godkänd"
vid jul fick betyget "godkänt" i avgångsbetygen. Innan
denna undersökning hade gjorts undersökte man vilka
elever som hade otillräckliga förkunskaper enligt
gymnasielärarna. Samma individer visade sig ingå i båda
grupperna och man kunde konstatera att lärare hade
varit generösa i sina bedömningar.

Hur kan skolans problem lösas?

Det målrelaterade betygsystemet är helt klart ett bra
system. Det skulle inte vara så kul om vi på Elektro
betygsattes utifrån hur bra vi är jämfört med andra. Då
skulle snart ingen hjälpa någon annan. Svagheten ligger i
att det inte finns någon lösning på vad man gör med de
som inte når målen i grundskolan. Eftersom det inte
finns någon tillfredställande lösning så godkänner man
några av dem som inte är godkända och resten får gå ut
med ofullständiga betyg.
Det naturliga sättet att
råda bot på detta, som jag
ser det, är att inför extra
undervisning för de som
inte når målen. Denna
u n d e r v isning s k u l l e
kunna ske på sommaren, på eftermiddagen eller i form
av extra år. Det kanske inte är så roligt för de som måste
plugga extra, men som jag ser det är det den enda
lösningen.
Klarar man inte de fyra räknesätten kommer man inte
klara ekvationslösning heller. Det tar olika tid för olika
personer och om vi vill att alla ska leva upp till vissa mål
måste vi också se till att alla får en möjlighet att göra
detta.

kfaPaf' man. ,n.te de fJf'a
P�kn.es�tten. k,e,,n,nef' ,nan. ,n.te
kfaPa ekvat,e,n.sfe,sn.,n.3 lteffef'.

Oscar Blomqvist
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V ar tanke ifrån Chaltners datntnar
Början på en välbekant sång ur vår kära Sångboken. En rad som dock
kom på skam under den tvådagars elektrostudentkonferens som vårt
kära elektrostyre och ESN bevistade nere på Chalmers. Jag var där som
frilansande sektionsvrak.

C

och
visioner om framtid och
kvalitetssäkring höll hög nivå.
De stod som värdar för SETI, Svenska
ElektroTeknologers Intresseorganisation.
Representerade på denna konferens
fanns fyra högskolor från vårt avlånga
land, K T H - Kungliga Tekniska
Högskolan, CTH - Chalmers Tekniska
Högskola, L i T H - Linköpings
Tekniska Högskola samt LTH Lunds Tekniska Högskola.
Elektroteknologsektionens styrelse
samt studienämnd vid Chalmers var
de som agerade värdar för kon
ferensen, vilket de gjorde med
bravur. Allt startade på torsdags
kvällen med en pubrunda på
teknologsektionerna som en sorts
Kick-off. Några festade ganska länge
medan andra tog det lite lugnare och
vände hem för att kunna orka upp till
konfererandet på fredagen. Första
konferensdagen inleddes med en riktigt
trevlig frukostbuffe i Kajsabaren, vilket
är motsvarigheten till Tolvan. Därefter
tog sig alla upp till konferens
rummet. Pärmar med diskussions
och faktaunderlag delades ut och så
tog allt fart. Alla högskolorna pre
senterade sig och sin organisation,
såväl kår som teknologsektionerna.
Som vanligt på konferenser så
fikas det en hel del, så även under
denna. Den första fikapausen
inträffade en liten stund innan
lunch. Te, kaffe, bullar och frukt
bjöds det på i Kajsabaren. Så tillbaka och
fortsatt presentation, som senare övergick
i diskussion kring kursuppföljning och
annat skoj. Den mycket goda och näst
intill lyxiga lunchen intogs på Hyllan i
Chalmers magnifika kårhus. Snacka om
maffigt. Till detta kan även tilläggas att
de har en simbassäng, biljardrum,
softrum och annat skoj.
Fler diskussioner och mer fika, sedan
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var dagen plötsligt slut. På kvällen fick v1
utbölingar lära oss hur man festar på Chalmers.
Vi var på en övningsfest för att lära oss. En hel
del nya traditioner lärdes in och testades. Deras
toastmasters ledde hela undervisningen som
blev lite festligare än vad som kanske var tänkt
från början. Hur som haver så hade vi ruskigt
roligt. Vi passade även på att lära de andra
högskolorna att man alltid tackar personalen
efter en fest.
Efter en lång dag och för vissa dimmig
kväll tog sig alla hemåt för några timmars
sömn. Så var det då lördag, upp och
hoppa, iväg till Kajsabaren för frukost. De
flesta var något sega och några hade inte
dykt upp ännu, någon av arrangörerna
hittade inte nycklarna till konferensrummet.
Strax innan konferensen började för andra
dagen så hittades andra nycklar och
konferensrummet kunde åter nyttjas.
Det var en något seg konferensgrupp som
satte sig för att diskutera Bolognaförslaget, d v s
hur Europas utbildningar ska kunna jämföras,
motsvara samma poäng och uppbyggnad m m.
För den som är intresserad av detaljer kring
detta kan man ta kontakt med ESN för mer
information. Vi satt i en styrelsegrupp och
en studienämndsgrupp. Lite olika dis
kussioner kom fram under tiden. Och fika,
naturligtvis.

Vad ska man kunna?

En mycket bra presentation av en representant
från ABB hölls också. Det som skiljde denna
från alla andra presentationer var att det inte
var företaget som presenterades utan det var
en diskussionspresentation kring ämnen
som: Vad kan jag egentligen när jag är klar? Vad
förväntas jag kunna när jag är klar? Kan jag
komma ihåg allt jag lärt mig under min studie
tid? Hur är det att vara trainee? Är trainee något
att satsa på? Det var en av det absolut bästa
presentationer som jag varit på. Den gav
otroligt mycket. Den viktigaste punkten som
kom fram under presentationen var att man inte
förväntas kunna särskilt mycket alls, utan man
ska ha lärt sig en analytisk metod, att kunna
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sovra i information och snabbt tillgodogöra
sig det som är väsentligt. Det kändes skönt att
höra det från någon som befinner sig därute i
verkligheten.
Fortsatta diskussioner och sedan var det
dags för lunch, vilken intogs på en närbelägen
pizzeria. Av någon anledning var de flesta
väldigt hungriga på fet mat. Nåväl, en kort diskussion
tog vid efter lunch med lite framtida mål, rekrytering,
nästa möte som kommer att hållas i vår hos LiTH samt
vad SETI kan och vågar göra.
Konferensen avbröts och alla tackade Chalmers sitt
värdskap. Alla konferensdeltagare tilldelades även en
snygg ryggsäck från Ericsson. Nu var det bara till att
stressa hem, byta om till finkläderna och sedan tillbaka
för Professorsgasquen och efterköret på Chalmers
Halloweenfest. Vad som hände under dessa timmar kan

beskådas på några av bilderna i artikeln.
Sammanfattningsvis vill jag bara säga att
alla som har intresse av sina studier och hur
dessa kommer att ändras i framtiden, och
vill ha en möjlighet att kanske kunna vara
med att påverka bör hålla utkik efter
möjligheten att åka med på nästa konferens
på LiTH. Själv har jag i skrivande stund bara två dagar
kvar innan jag sticker till Australien för ett halvår. Tack
ESN och Styret för att jag fick åka med. Hela konferensen
och resor till och från konferensen har betalats
personligen av deltagarna.
Tack för mig!

Ulf Kalla
Bilder: SETI 2003

Ordford

D

ET F I N N S ETT T A L E S ÄTT

som säger att "Gräset
är alltid grönare på
andra sidan". Detta talesätt kom
verkligen till sin rätt under en
elektrokonferens som Styrelsen
och Studienämnden deltog i nere
i Göteborg under helgen ej.en
30 I 10 - 1 I 11. Där träffades
representanter från Elektroteknik
utbildningen på fyra olika hög
skolor. Du kan läsa mer om
konferensen i artikeln av Ulf Kalla
samt i en sammanfattning som
kommer att publiceras i ett senare
nummer av Emissionen. Jag
tänkte endast ägna mig åt några
små reflektioner kring densamma.
Trots att vi alla läser samma
utbildningen och det enda som
kommer skilja oss åt när vi blir
klara är, förutom inriktningen,
vilken skola du är utexaminerad
från så finns det stora skillnader.
Det märkte vi under dessa få
dagar då vi hade möjlighet att
träffas och diskutera. Bara att få
förståelse för hur sektionen och
kåren var uppbyggd på respektive
skola tog en hel morgon.
Hela konferensen var oerhört
givande och ur denna föddes en
rad ideer på hur man ska kunna

samarbeta i nte minst med
rekrytering för att på så sätt locka
fler till att vilja bli civilingenjörer i
allmänhet och i Elektroteknik i
synnerhet.

För alla er som är intresserade
av er utbildning, rekrytering och
ett större samarbete med andra
högskolor rekommenderar jag
verkligen denna typ av konferens
som kommer att hållas i Linköping
redan i vår nästa gång. Håll
ögonen öppna och för att vara på
den säkra sidan kan du kontakt
nästa års ambassadeur när denne
har blivit vald. För ni har väl inte
missat att det är dags att
kandidera?

Hälsningar,
Sara Lundvall, ordf 2003
eordj@e.kth.se
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Det ryktas att • • •
... Data har blivit omplåstrad
... KJ tog Kataringa på Maskin, Jocke hade tröttnat.

- Varför är nOllegasquen alltid så kaotisk?

- Det beror väl på frack-talen ...

____..______
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Slut

S KO G S I N D U ST R I N
Allt du behöver veta om Sveriges naturligaste framtidsbransch finns på www.skogsindustrin.com. Välkommen till framtiden!
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och ett stort antal sågverk over hela Sverige.
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