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Det här är Emissionen
J

ust nu håller du Elektrosektionens brukar sätta upp anslag i 12:an när det
alldeles egna sektionstidning i din närmar sig.
Vi tycker själva att vi ganska ofta
hand: Emissionen eller eii'Jssi_�@!Jsom vi
gärna skriver. (Det ser ju så oändligt lyckas göra bra nummer och eii'Jssii@llär i
mycket häftigare ut med en logo i stället.) alla fall den snyggaste sektionstidningen
emissi_�@!Jär en opolitisk (totalt!), o på KTH (de flesta andra kör bara med
beroende och o-allting-annat tidning som hopvikta fotostater) men har du några
finns till för att sprida information till E synpunkter så lyssnar vi gärna. Hur skulle
teknologer. Vi som gör tidningen går vi annars kunna bli bättre?
själva på Elektro och alla E-Osquarulda
Höstens första nummer är som väntat
som är interesserade får vara med och lite tunnare än vanligt, men det blev i alla
hjälpa till. På sektionsmötet, SM, blir man fall 28 sidor. Mest plats tar naturligtvis
då vald till Emitteur.
det stora bildreportaget om esquadern som
Man behöver inte alls vara Emitteur ägde rum tidigt i somras. En verklig
för att fä skriva något i den här tidnin upplevelse! Förutom det vanliga tugget
gen. Tvärt om! Det mesta som skrivs i från Ordf+Vice, SNO, STVL, 12C och
eifässii@llär skrivet av andra än oss i redak SMusK (en faslig massa förk.) har vi
tionen. Har man något viktigt att säga två reseberättelser: en om undertecknad i
eller något kul, en bra bild eller varför inte Norge och en om Per "Flygarn" på irrfärd
i östeuropeiskt luftrum.
en serie, så tar vi gärna emot era bidrag.
I det röda rummet i 12:an finns en
Läs och njut!
grön brevlåda där man kan lägga sina al
ster. Är man en hacker kan man skicka
elektronisk post till EMISSIONEN i da
torhallen. Tider för manusstopp och sådant
hittar du längre ned på denna sida och jag
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Nästa manusstopp: Onsdag den 3 Oktober.
Bilder som skall vara med i aktuellt nummer lämnas in
senast kl. 12:00 dagen före manusstopp, dvs på tisdagen.
Eventuella diabilder lämnas senast veckan innan. Negativ
bör lämnas så tidigt som möjligt. Om du har frågor, kontakta
oss!
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som uttryck för Elektrosektionens ståndpunkt. Icke signerade
artiklar tar redaktionen ansvar för.
Baksida: Tidigare ostraffad fotograf.
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ORDFORD

älkommna tillbaka efter sommaren
alla E-Osquar och E-Osqulda. Och
välkomna till Stockholm alla som ·nu flyt
tar hit från E i Västerås för att,"börja trean.
Hoppas att ni alla har haft en suverän som
mar med mycket sol och skoj. Min som
mar började med en alldeles ypperlig Es
quader, för att sedan fortsätta med som
marjobb. Ganska likt många andra skulle
jag tro. Vem är jag då? Jo för alla nya
tänkte jag bara kort presentera mig. Jag
heter Richard Anderberg E-87 och är sek
tionsordförande här på Elektro. Det är
styrelsen i övrigt och jag som ser till att
saker och ting fungerar på sektionen, tar
hand om löpande vad som rör sektionen,
verkställer SM's beslut m.m. Styrelsen
består av mig och tio personer till som
har varierande uppgifter. Du träffar oss
enklast i tolvan på rasterna, det är nästan
alltid någon ur styret där på rasterna.
Nu är omtentaperioden och inledande
kursen över och terminen igång. Hösten
börjar göra sitt intåg. Av allt det som
händer i höst ska jag bara· ta upp ett
par saker. Efter nOllegasquen kommer
Oktober-SM, dvs SektionsMöte. Fram
i November är det 80-års jubileum, E
sektionen tillhör de äldre på KTH och har
funnits sedan 1910 då den konstituerades.
Sedan i Decmber är det dags för ytterli-

VICE ORD
S

å är det Dags igen ,efter en sommar
som som vanligt försvunnit med en
rasande fart. Hjärtligt välkommna till
Elektro nOllan, antagligen börjar ni känna
er väl hemmastada på vår ärovördiga E
sektion vid denna Emissions utgivning.
Ni har många roliga år framför er här
på teknis, mycket studerande men även
en hel del festande. Kalasen som ordnas
på Elektro blir man lätt varse bla genom
att titta i tolvan på PR's tavla och bland
de många andra anslag som brukar finnas
där, men dessutom får vi in en hel del
inbjudningar till kalas på andra sektioner
och högskolor vilka kan vara väl värda att
besöka. Dessa sätts upp på anslagstavlan
brevid funkrummet i Tolvan. Vill du
gå så meddela mig tex genom en lapp i
styrelsens brevlåda (vid anslagstavlan).
Det vore kul vi fick en bättre uppslut
ning från elektros sida på höstens kalas än
vad som var fallet i våras.
På höstens första Sektionsmöte, den

gare ett SM. Vidare är det en hel del an
nat som sker inom E som presqutt, stu
dienämdsmöten m.m.
SektionsMöte, som är sektionens hög
sta beslutande organ, hålls fyra gånger per
år. Vad som tas upp där kommer det
exempel på längre fram. Alla inskrivna
på Elektro har rätt att närvara. Det är
min förhoppning att så många som möjligt
utnyttjar det. De beslut som tas där
påverkar alla på sektionen på ett eller
annat vis. Så gå dit och bevaka dina
intressen, träffa andra E -osquarulda, njut
av opus och ät en bit mat. På SM nu i
Oktober kommer vi bland annat att :
- välja en valberedning som ska ta fram
kandidater till alla sektionens funktion
ärsposter. Val av funtionärer sker på
December SM.
- fastställa sektionsavgiften för nästa år.
- välja en budgetberedning som tar fram
ett budgetförslag inför nästa år.
- göra en första läsning av de förslag till
nya/ändrade stadgar som blivt följden av
den revision som gjorts.
- behandla inkommna motioner. Lämna
gärna in motioner om sådant ni tycker
borde göras eller skaffas.
- ta upp vad annat som blir fram tills dess.
När och var hålls då denna fantastiska
tilldragelse? Jo, preliminär tid och plats är
16 oktober är det min förhoppning att
vi skall kunna ta en första läsning av
den sedan i våras planerade revisionen av
sektionsstadgarna. Ändringar i stadgarna
måste läsas på två Sektionsmöten i rad
för att kunna klubbas igenom. Styrelsen
har arbetet fram ett förslag som finns
på anslagstavlan vid funkrummet. Läs
igenom och kommentera gärna senast den
1:a oktober så att vi slipper evighets
diskussioner på SM.
Sen måste jag även för nOllan bekänna
min stora passion för våra fredliga och
vänligt sinnade laggårdsdjur Kossorna.
Enkom för att studera dessa härligheter
begav jag mig en av de första vecko
rna i augusti iväg med bil och kamera
till de nordiska Kossornas Mecka: Dan
mark. I detta flacka landskap finner man
ett otal vackra och graciösa Kosorter. Min
reseberättelse innehållande många intres
santa händelser och upplevelser alltifrån
GravKor till KoSmisk håller för närvarade
på att KOrrigeras och kommer att uppen
bara sig i en annan form lite senare i
höst... .Håll ögona öppna !
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den 16:e Oktober 17 .30 i BPA-gasquen.
Preliminär därför att jag i skrivande stund
inte vet om lokalen är ledig åt oss då. Håll
utkik efter affisher på anslagstavlorna för
definitivt besked. Framöver kommer det
mer information om vad som händer. Nu
när detta skrivs är det lite magert med
saker att berätta om eftersom undervisnin
gen inte riktigt börjat än.
Sist en liten rad som jag hittade i den
almanacka som SSCO delade ut till nOllan.
Den är ganska tänkvärd när man sitter där
på föreläsningen fast övertygad om att det
är bara jag som inte fattar vad föreläsaren
pratar om. Ingen annan än jag, av drygt
tvåhundra personer, har några som helst
svårigheter att begripa. Den lyder "Det
är bättre att ställa en fråga och kanske
verka dum, än att inte ställa frågan och
förbli dum". Vi vinner alla på att det
ställs frågor. Dessutom blir det mera liv i
undervisningen.
Lycka till!

Eder Ordf.

i (E.-::--�-:.. ���
.__

"I 90! o 00::S te,eli�g about lhi�. Har1ie:."

In the Garden of Eden sat Adam,
Massaging the bust of his madam,
He chuckled with mirth,
For he knew that on earth,
There were only two boobs and he had
'em.

Ha Qul !
Jacob
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Snoordarigen

E

lektros Studienämnd, ESN, är sek
tionens beslutande och verkställande
organ i studiefrågor. Vi har möte i tolvan
ungefär tre gånger per termin, då vi äter
en bit mat (gratis) och diskuterar aktuella
frågor. Alla sektionens medlemmar är
välkomna att delta vid dessa möten och
har då yttrande- och rösträtt. Kallelse
till dessa möten sätts bla upp på ESN:s
anslagstavlor i tolvan och utanför E l .
E n av ESN:s uppgifter ä r au se till
att det finns en fungerande kursnämnds
verksamhet. I studienämnden finns det
fem funktionärer som sysslar med detta.
Fyra årskursansvariga och en som har
det övergripande ansvaret, Knorr. De års
kursansvariga ser till au ni som vill en Vår SNO Åsa Danielsson verkar inte särskilt
gagerar er i dessa nämnder. Varje nämnd bekymrad över obalansen...
diskuterar kurser i var sitt ämnesblock.
Efter varje avslutat kurs kallar den lärare Den funktionär som engagerar er till dessa
som är ansvarig för kursen till kursnämn styrelser kallas för IS-nisse/nissa. lnstitu
dsmöte, då ni tillsammans med honom/ tionsstyrelsens uppgifter är bla att:
henne gör en utvärdering av kursen. Om * ta initiativ till och främja utvecklin
ni är missnöjda med kursen under dess
gen av utbildning, forskning och utveck
gång kan ni försöka lösa de problem som
lingsarbete inom institutionens område
uppstått genom att ta kontakt med kur
* besluta om riktlinjer för disposition av
sansvarig och kalla till ett extra möte.
lokaler och materiella resurser
På KTH har varje sektion en tjänste
förslagsnämnd, utom M och T som har * besluta om riktlinjer för anordnande av
en gemensam. Tjänsteförslagsnämnden
undervisning och prov
behandlar tillsättning av professurer och
universitetslektorer. Nämnden bedömer * antaga studerande till forskarutbildning
de sökande och anger med motivering
För närvarande finns det sex inrikt
till Högskolestyrelsen, HS, vem av de ningar på elektro: datorsystemteknik, elek
sökande de anser bör komma i första hand. tronikkonstuktion, elenergiteknik, fysik
Till elektros tjänsteförslagsnämnd utser alisk elektroteknik, industriell elektronik
ESN en ordinarie studeranderepresentant och telekommunikationsteknik. Varje in
plus en suppleant.
riktning har en profilgrupp som består av
Linje E köper kurser från ett stort an inriktningens studierektor, minst en lärare,
tal institutioner på KTH. Dessa institution minst en teknolog plus ytterligare per
ers styrelser består till en tredjedel av stud soner som studierektor finner lämpliga.
eranderepresentanter som utses av ESN. Teknologrepresentanten utses av ESN.
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Profilgruppens uppgifter är bla att:
* ange målsättningen med inriktningen

* föreslå vilka obligatoriska och valbara
kurser som ska finnas inom inriktningen

* föreslå nya kurser/avsnitt och kurser
som kan strykas

* kontakta övriga profilgrupper för sam
ordning av kurser

Alla linjer på KTH har var sitt organ
som svarar för sin specifika utbildning.
På elektro är detta organ Linjenämnden
E, LNE, som består av fem lärare, fem
studeranderepresentanter, fem yrkeslivs
representanter och en representant för tek
nisk-administrativ personal. Studerande
representanterna utses även här av ESN.
LNE:s uppgifter är bla att:
* planera utbildningen och handlägga övr
iga frågor om vad utbildningen ska in
nehålla och hur utbildningen ska organ
iseras

* beslutar om utbildningens innehåll och
organisation

* information om utbildningen
* linjens budget
Vänd er gärna till någon av ESN:s
funktionärer med frågor eller synpunk
ter. Lista över dessa funktionärer finns
på nämndens anslagstavlor i tolvan och
utanför E l .
Under helgen 30/3-1/4 1990 samlades
59 teknologer från hela Sverigy på Tek
niska Högskolan i Linköping för att delta
i Reftecs vårkonferens om internationalis
ering. Reftec är teknologsektionen inom
Sveriges Förenade Studentkårer, SFS. I
konferensen deltog också representanter
för de övriga studentkårerna i Linköping
och SFS.

eirussiffl
Under lördagen ägnades en stor del av
tiden åt att lyssna till sex föredragshållare
som belyste ämnet ur olika synvinklar.
Föredragen behandlade allt från civilin
genjörsrollen till religion och kulturmöten.
Det gavs också tid att diskutera i grupper
kring internationalisering. Des�a diskus
sioner fortsatte sedan på söndagen och
avslutades med en gemensam såmman
fattning. Under konferensen framkom
följande gemensamma synpunkter:
* Internationalisering handlar om att ha
förståelse för och kännedom om andra
kulturer. För att kunna förstå andra
kulturer måste man stå stadigt i sin egen.

* Det behövs bättre information från hög

skolan till kåren och sektionerna om
de gäststuderande somm finns vid hög
skolan. Kåren måste sedan i sin tur
ge bättre information om sin verksamhet
till de gäststuderande.

* För att underlätta för de gäststuderande

bör särskilda faddrar finnas till förfog
ande under deras studietid. Det är också
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viktigt att arrange mang görs för de
gäststuderande. I sådana arrangemang
är det viktigt att de själva är delaktiga.

* ·utnyttja gäststuderande för att berätta
om sitt hemland, sin kultur mm. Även
de som varit utbytesstudenter borde kun
na utnyttjas i mycket större utsträckning.
När det gäller ordinarie undervisning
borde man utnyttja de gästforskare som
finns vid våra högskolor.

* Man måste bli mer generös med tillgo

doräknande av invandrares kunskaper.
Ett bra sätt att börja är nog att få till ett
bättre system för tillgodoräknande mel
lan de olika svenska högskolorna.

* Kurser på engelska måste ges om vi
skall ha möjlighet att locka till oss
studenter från andra länder. Det är
viktigt att hela inriktningar kan ges på
engelska. För att åstadkomma detta
krävs det resurser som inte finns idag.
Det är också viktigt att lärarna behärskar
det engelska språket.

Hejsanallaelektriker!
D

å var det återigen dax för ett nytt
år på KTH och elektro, eller för
E90:orna ett otroligt spännande och sko
jsigt år. Mitt i den enorma informa
tionsvågen som vräks över alla E-Osq
uarulda tänkte vi använda superposition
spricipen genom att späda på den yt
terligare med lite, i vårt tycke, viktiga
förkunnanden.

Vilka är vi?

En bra och filosofisk fråga. STVL E består
av Gunnar, Tommy och Lotta. Vi finns
på plats på läselagar mellan 12 och 15.
På andra tider efter överenskommelse. En
bra inidkator på hur öppna STVL E är för
tillfället är att kolla dörren. Är den stängd
är vi inte där, är den öppen så är vi på
plats. Logiskt.

Var är vi?

De flesta av er har säkert upptäckt att vi
har flyttat. Hela Kansli E och STVL E
finns nu i TET's gamla lokaler en trappa
ovanför E14-El8. Utanför glasdörren till
Kansli E finns numera vår anslagstavla där
lite smått och gott finns. Dessutom finns
det här scheman. Utanför STVL E finns
ett pappersställ där vi förvarar blanketter,
X-jobbskataloger och annat som ni kan
behöva utan att vi ska skriva på.

Cafe E

smaskenstilltugg. Tid kommer att anges
av schema uppsatt på blädderblock utanför
El och inbjudningar i facken ni kommer
att få utanför EL Cafe E är skojsigt och
varar cirka en timme.

Schema

Schemaläggningen producerar schemat för
två perioder i taget och tentaschema för ett
helt läsår i taget. Tyvärr är inte schemat
för åk 1, 2 och 3 ritat men vi skall försöka
göra det till nästa schema. Självklart
kan man inte göra ett schema utan att
tyrkfellsnisee lägger sig i, håll därför utkik
efter rättelser utanför STVL E!

Studievanekurs

I syfte att optimera E-teknologens studiere
sultat erbjuder Stvl E en studievanekurs.
Kontakta oss för mer information. Vi
träffas en kväll i veckan under tio veckor.

Jamenallaandrabrafrågor
somjaghardå???

Uppsök Stvl E på störten. Det är ju det vi
är till för!

Till sist

Vi på Stvl E önskar Karin lycka till med
sitt X -jobb. Mycket nöje!

Gunnar Tommy Lotta

Hela E90 kommer att inbjudas till en
stunds diskussioner, kaffedrickande och

Det var ett utdrag ur den rapport
som i sin helhet finns att läsa på ESN :s
anslagstavla i tolvan. (Av Stockholmsstu
denterna har ca 105000 studerande ut
ländsk skolbakgrund, dvs är invandrare,
flyktingar eller gäststuderande. På vissa
högskolor är andelen utländska studen
ter betydligt högre. Flyktingarna är den
största gruppen och gäststudenterna den
minsta.)
Den 4-6 maj 1990 hölls FEDYT
konferens i Lund. Varje år samlas rep
resentanter från linjerna F,E,D,Y och T
från alla Sveriges tekniska högskolor kring
ett aktuellt tema. I år diskuterades bla
skuddsombudsfrågor och gemensam in
gång för F,E,D,Y och T. Rapport från
Lund finns att läsa på ESN:s anslagstavla
i tolvan.
Vårens tentaresultat sitter uppsatt på ESN:s
anslagstavla i tolvan.
Det var allt för denna gång,

SNO-Åsa.

Pssst!
Något är på G ...
Se sid 26!

Bekymmer
På en äng inte långt därifrån inträffade
en sensommarkväll en något annorlunda
händelse. Där var det en snigel, som hade
fått för sig att han var civilingenjör. Inte
för att han visste vad det innebar, men
att han var civilingenjör det kände han,
civilingenjör ut i fingerspetsarna.
Naturligtvis medförde det en del be
kymmer. Var det t.ex. comme-il-faut att
en civilingenjör gick omkring med sitt hus
på ryggen? Borde han inte vara cendre?
Var han blygsam eller framfusig? Kunde
han bli präst? Var glasögon verkligen
obligatoriska osv.
Frågorna tornade upp sig, men in
gen skall tro att den lilla snigeln var
olycklig för det. Han var ju civilin
genjör! Han hade problem! Och egentli
gen var det en ganska vacker afton med
mässingsglänsande löv och en himmel
mångskiftande som ett gammalt blåmärke.

Ur Leva livet av Sonja Åkesson
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Q-Arne

Från Elektro kom den slutgiltiga lösningen på miljöproblemen: Elbilen. Lägg märke
till det gigantiska väggurtaget som strömmen kommer ifrån. Fram för fler väggurtag
och renare miljö!

"'-'

Q Arne Valen var självklart på bettet.

Denna yuppie-nallefinns även med dubbla
turboaggregat, kjolar och spoiler.
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Hur får du ena våg
skålen att väga över?

Två kärl med exakt lika mycket vatten bildar jämvikt. Nu ska du
få den ena att väga över. Du får förstås inte fylla på vätska, eller
lägga i något föremål i skålarna. Du får inte suga upp vätska, eller
över huvudtaget beröra kärlen. Och inte blåsa. Hur gör du...

•

Gillar du problemlösning? Vi gillar kreativa människor som inte
ger upp inför svårigheter.
Därför är duktiga civilingenjörer och civilekonomer alltid välkom
na till Ericsson för att göra karriär hos oss. Vi är en världsomspän
nande koncern inom telekommunikation med försäljning i över 80
länder, 65 000 anställda och egna fabriker och anläggningar i 32
länder. Vår omsättning 1989 var 40 miljarder kronor och vinsten
fördubblades på ett år.
Låt oss veta om du är intresserad av en karriär som tekniker eller
ekonom på Ericsson. Kontakta oss för ett orienterande samtal:
Ericsson Telecom AB - Mats Ulfgren 08 - 719 63 24.
Ericsson Business Communications AB - Lise-Lotte Berggren 08 - 764 04 48.
Ericsson Cables AB - Ulf Mickelson 0650 - 170 00.
Ericsson Radio Systems AB -Vivi Skoog 08 - 757 21 34.
Ericsson Radar Electronics AB - Camilla Rehnman 031 - 67 24 79.
Ericsson Network Engineering AB - Kurt Trogen 08 - 721 71 96.
LM Ericsson Data Services AB - Maria Berggren 08 - 726 28 07.
Ericsson Components AB - Ann-Charlotte Dahlström 08 - 757 43 85.

ERICSSON

ernissiimiö

Nr 5-90

En dåres Dagbok

Jag har kommit på det! Nu vet jag hur man klarar sig genom sommaren med
soläckel och hetta utan att totalt förgås av abstinens och längtan efter vintern
och skidåkningen. Man åker skidor helt enkelt, vilket man faktiskt gör bäst i
Norge där Europas bästa sommarskiddkning finns vid Stryns Sommerski Senter.

S

tryn ligger ungefär i jämnhöjd med
Gävle fast på Norges västsida och det
är inte mer än 100 mil dit. Som gjort för
en weekend resa med bil tänkte vi, Janne,
Dan, Markus, och Robert, skidfantaster
från KTH och Linköping.

Torsdag 2 Augusti

Vid tretiden drog vi iväg från Stockholm
mot Norge. Det blev en lång färd och
så snart vi passerat gränsen började det
mörkna och i trakterna av Skarnes blev
behovet av sovställe akut. Efter en lång
tids velande stannade vi vid det sandtag
som ratats 2 timmar tidigare.
Vi slog snabbt upp tälten och skulle
somna, men det var inte lätt. "Gröööök!",
"Brroomzooom!", "Gröööök!". Det brun
stiga djuret som strök omkring utanför
tältet (en hjort?) och långtradarkaravan
erna 15m från tältduken höll konsert långt
in på småtimmarna.

Fredag 3 Augusti

Vi rev tälten och drog i väg till närm�te
motell där vi "lånade" dusch och badrum,
fyllde vattenflaskor och pumade de något
flata bakhjulen på Gamla Bettan. Fru
kosten avnjöts vid sjön Mjösa's strand.
Längs vår fortsatta färd mot NV blev
landskapet allt vackrare och vattnet i for
sarna grönare. Av någon anledning är
smältvattnet från glaciärer djupt smaragd
grönt, mycket effektfullt.
Det kan vara lite ruggigt att köra bil i
Norge, inte nog med att vägarna är smala
och krokiga, det springer kor, får och
annan kreatur längs med och på vägbanan
också. Sånt trodde jag bara förekom i
Indien.
Till sist kom vi fram till den högt
belägna dalen (ca 1000 möh) där Stryns
Sommerski Senter ligger. Liften skulle
stänga strax så vi bestämde oss för att slå
upp tältet någonstans i närheten.
Vi hittade en fin plats vid sjön mitt
i dalen, bredvid en bäck. Åtminstone
hade den varit fin om det inte spöregnat,
blåst halv storm och varit enbart 6° C
varmt. Med blåstens hjälp lyckades jag
och Markus knyppla ihop samtliga linor
på yttertältet till ett litet nystan. Innertältet
blev snabbt blött av spöregnet och när
vi äntligen var klara hade vi en fin liten

Yeeehaaah! Det här är livet. Det enda som saknades i Norge var väl pudret.
swimmingpool i tältet. Det fanns bara en
sak att göra. Fram med spritköket och av
med kläderna. Inom 2 minuter hade vi
bastutemperatur i tältet och snart var allt
tort.
Med snön omkring sig och isen på
sjön (det finns is året om) blev skid
suget alltför stort. För att snabbkur
era oss plockades miniskidorna fram och
vi rusade upp på Strynefjällets sydsida.
Miniskidor är svåra att åka på från början,
men har man dessutom för stora fötter och
det är rejält brant blir det lite lätt skitsvårt.
Det är helt otroligt vilka piruetter man kan
åstadkomma, bara för att undvika ett fall.

halvnakna flickorna på liftkortet verkligen
var fotograferade här och inte i nägon
varm och ombonad studio.
Vädret var toppen, snön var toppen
och inte minst skidåkningen var toppen.
Skidområdet är egentligen en enda stor
bred glaciär som är förvånansvärt brant
(rödsvart). Snön hade den där konsis-

Lördag 4 Augusti

Frukost och snabbt iväg var planen. Robert
försökte sig på lite hygien också men det
gick inget bra. Vattnet i bäcken var så
kallt att tvålen frös och han fick skrapa
av den i stället. Vid senare uppmätning
visade termometern på 3° C.
Stryns Sommerski Senter består av
ett hus, en parkering (som tar 500 bilar
och är ny för i år, väldigt viktigt), en
glaciär (Thysingsbreen), två liftar (med
550m fallhöjd) och 8 nedfarter. I huset hyr
man skidor och köper liftkort. Dagkort
kostar 165 NKR, inte direkt billigt men
vad har man att välja på?
När vi satt oss i liften och var på väg
upp skedde ett under. Molnen skingrades
och blåsten avtog. Temperaturen steg och
vi började transpirera redan innan första Bergs klättringens baksida. Skinkknutten
åket. Först nu började jag tro på att de heter Markus.

-
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Det ser kallt ut och det var det ocksd. 6° C i luften och 3° C i
vattnet.

Pd väg upp för Galdhf9piggen. Notera den lömska terrängen.

tensen som är mjuk, men ändå hård och
Roberts första kommentar var något i
som man kan göra precis vad som helst i. stil med "Jag räddade skidorna i alla fall".
Alla svängar känns perfekta och man ty Han var den enda av oss som hyrt skidor
cker att man åker som en gud. Fan vet så det hade ju inte direkt gjort något om
om man inte gör det också. Till skill han smulat sönder dem i stället.
nad från andra glaciärer i alperna där det
På eftermiddagen åkte vi och tittade
är stenhårt på morgonen och genomskin på Atlanten. Hysteriskt vacker väg dit
ligt superslaskigt på eftermiddagen, håller med riktiga serpentiner och vansinnesvilda
snön i Stryn nästan konstant konsistens forsar. Halvvägs ned stod ett gäng ny
nazister och firade Nazitysklands invasion
hela dagen. Underbart!
Man behöver inte heller oroa sig för av Norge, iförda tidsenliga hjälmar och
att köra på sten. När vi var där var annan utrustning. Tyskar är fan inte kloka!
snötäcket 8m och det blir sällan tunnare
Söndag 5 Augusti
än 5m, enligt en inföding.
De flesta som åker här är proffs. Denna dag skulle vi åka skidor om det var
Många går omkring i likadana skidkläder vackert väder och bestiga Galdh0piggen,
och har bussar fyllda med skidor. Ma nordens högsta berg, om det var dåligt.
terialgubbar bär utrustningen åt åkarna Låter det vettigt? Det blev Galdh0piggen
och tränare springer omkring med käppar. i alla fall.
Vi for via Lom in i en annan dal
Team Finlandia (vilka de nu var, men alla
talade norska och ingen drack vodka) var och upp till Juvvashytta, som ligger 1800
där och tränade slalom, liksom ett gäng möh. Vägen upp till Juvvashytta är ett
blandade ungdomar. Norska damland kapitel för sig. Gamla Bettan hade klara
slaget tränade störtlopp. En del plantor svårigheter i det branta motlutet och i de
irrade omkring i backarna också, men de tvära svängarna. Det blev inte bättre när
var inte många. Och vi, vi åkte ju som vi mötte ett gäng lastbilar på väg nedför
den ca 2.5m breda vägen.
gudar.
Väl framme var det lika kallt och
I ett totalt snö-rus åkte vi hela dagen i
strålande sol. Men att åka pä en glaciär blåsigt som vid Strynefjäll, men här fanns
har sina risker. En glaciär är ständigt i alla fall ett schysst vandrarhem som
i rörelse pä väg ned för berget och där Robert kunde sitta och plugga i medan vi
det t ex blir lite brantare än det var förut andra knallade i fjällen. Vi kunde se den
uppstår bristningar, sprickor i glaciären. andra glaciären med sommarskidåkning
Dessa kan vara flera meter breda och och det var inte mycket. Det enda spek
väldigt djupa. De flesta av sprickorna var takulära var att denna glaciär slutade tvärt
markerade med varningskäppar och staket, med ett 20m fall ned i en sjö, så skidåkarna
men vid en hade käpparna rasat. Där fick stanna i tid...
Vi skulle emellertid inte åka lagg
störtade Robert ned. Den var visserligen
inte mer än 3m djup och ungefär lika bred, utan bestiga Galdh�piggen. Utrustade
men i botten · var urberget blottat och där . med linor, stegjärn, isskruvar, glaciärin
landade han med huvud och knän först. struktionsbok, och nödproviant (en vat
Resultatet blev ett jack i pannan och en tenflaska) började vi vandringen. Efter
att ha passerat ett mindre snöfält och ett
spräckt knäskål.

9

större stenfält var vi framme vid den stora
glaciären ur vilken toppen skjuter upp med
sina stupbranta sidor och kammen som
man kan följa upp. Innan vi började ta
oss över glaciären band vi ihop oss med
säkerhetslinor.
Nästan framme vid kammens början
mötte vi två figurer som kom rutschande
ned på sina arslen i jeans och gympadojjor.
Vi kände oss lätt överdimensionerade i vår
utrustning.
Sista biten blev det lite klättrande tills
vi äntligen närmade oss toppen, som hela
tiden varit höljd i ett kompakt molntäcke.
Vid bestigningen av sista branten sprack
solen igenom molntäcket och två svarta
korpar seglade omkring precis ovanför
själva toppen och vi tänkte; "Klarnar det
upp nu blir vi religiösa", men det blev vi
inte. Vi fick se ett moln inifrån på 2469
meters höjd.
Nedstigningen gick snabbt och sedan
bar det av till knutpunkten Lom igen där vi
hygienlängtande tog in på en campingplats
(även kallad officiell OS inkvartering).
Först nu upptäckte Chefsemitteuren
till allas förtjusning att han sprungit om
kring i fyra dagar och plåtat utan film i
kameran.

Måndag 6 Augusti

Hyfsat tidigt lämnade vi Lom bakom oss
och läpmade Markus kvar, ty han hade
ledigt en vecka till. Det var med sorg och
vemod vi lämnade de norska fjällen och
det enda vi kunde roa oss med på vägen
hem var spännande omkörningar.
Janne

Kapitel E ur boke.n

''CIV ING PA EN DAG''
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En snabbkurs för Dig som vlfl klara tentorna lätt(

Clv lng In spe Per W: "Att elektricitet kunde vara sd enkeltf"
Clv lng In spe Ulf S: "Här stdr Ju faktiskt alltl"
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YOGHURT

- eller: Kulturen lever!
Sektionens Kulturattache och Kultingar har till uppgift att servera Osquar och Osqulda lycksaliggörande
portioner av kultur.
Så även denna höst!
Hösten kommer att inledas med två efterlängtade teaterbesök:
18 oktober

"Annie get your gun" på China teatern. Biljettpriset är 230:-. Anmälan görs senast 27
september (förmodligen före ni läser detta).

14 november "Stinsen brinner" på Stora teatern. Ett måste för den som är förtjust i fackeltåg. Biljetterna
kostar 215:- och sista dag för anmälan är den 11 oktober.
30 biljetter har förbeställts till arrangemangen. Sålunda, ett ytterst begränsat antal platser!
Mera information, samt bokningslistor, kommer att finnas på gröna tavlan i 12:an.

Välkomna!

Kulting
Lena Monvall

Attache
Thomas Henriksson

Kulting
Anna Rehnström

Vad händer i tolvan?
Tja, bland annat kan ni låta Er bjudas på en emminent grilltallrik till lunch, dessutom kan Ni knyta kontakter med
intressanta och intresserade företag, kanske medans Ni mumsar i Er sockerkakor och annat gott. Allt detta på de
företagsdagar som anordnas under hösten av StudieReseKommitten i tolvan.
För vidare infomation om vilka företag som kommer när - Titta i brevlådan därhemma eller på skolans anslagstavlor.

Väl mött /SRKA-90
P.S Som Ni vet så får först till kvarn först mala.

11

effiissiiiffiffi

Nr 5-90

Välkommen nOllan!
eller

Kul att just DU är här nu igen!
Om nu nOllan ,not förmodan skulle bli E-teknolog så har sektionen tillgång till
den eminenta sektionslokalen...
. .. Tolvan.

T

olvan tillhör ju alla drygt 1000 E 
teknolger på KTH, så därför upp
manas alla att hjälpa till och hålla rent
efter sig. Detta tycker inte jag är alltför
mycket begärt. Här nedan står nu en del
av de regler som finns för att Tolvan ska
fungera.

Affischering
Då man har tänkt att affischera skall detta
göras på härför avsedda platser. Det
händer dock att en del affischerar hejdlöst,
vilket ibland medför att Tolverichefen river
ner dessa affischer. Det är i stort sett aff
ischförbud i hela VEXT-rummet.

Städning
Det fungerar så att du som nOlla med hjälp
av dina faddrar kommer att få städa Tolvan
en dag. Dina faddrar har ett schema när
detta skall ske. Det finns även ett i Tolvan.
Det är inte mycket begärt med tanke på
den tid som Du tillbringar i Tolvan.

Inventarier

I stort sett allt i Tolvan är gjort av E
teknologer, vilket betyder att alla saker
tillhör sektionen. E-teknologer har i drygt
20 år arbetat för att få lokalen att se ut som
den gör idag så var rädd om den. Man
lånar inte saker från Tolvan utan att fråga
Tolverichefen. Det är inte heller tillåtet att
sätta upp olika saker på väggarna, måla
om, etc. utan Tolverichefens tillåtelse.

Kalas

Självklart kan man ha en liten fest, sam
mankomst eller dylikt i Tolvan om man
så vill. För att inte fester skall krocka
så finns två listor i funqrummet där man
kan boka. Ta samtidigt en bokningsregler
lapp som sitter bredvid bokningslistorna
då du bokar. Tolverichefen godkänner sen
förhoppningsvis din bokning. Sektionsar
rangemang går före om bokning sker 4
veckor i förväg. Tolverichefen avgör vid
tvistemål. Det är strängeligen förbjudet

12 Flaskor Whisky

J

1

Kodlås

Tolvans kodlås är inkopplat 6-20 på varda
gar (ej lov), annars behöver man nyckel.
Klagomål på dessa tider får gärna ges till
mig. Anledningen till kodlåsstyrningen är
att minska risken för stölder. Vid vissa
speciella tillfällen typ tentapubar, squtt
kommer det att vara öppet längre till t.ex
01.00 eller någonting liknande.

Till sist

vill jag tacka följande för deras hjälp
sen sist: Lukas Holm, Fredrik Rampling,
Janne Lindh, Janne Grape, Mats Strålberg,
Hasse Larsson, Bettan Jändel, Jan-Ove
Mattson, Bellman och övriga medlemmar
i EGK(r).
Vårda Din Sektionslokal!

12C Kalle Eke, E-87

E-lab

En gammal goding frlin
lillsyrrans byrlildda.

Hej nyingar, Elab är elektrosektionens
eget tillhåll för elpulare, och ligger nedför
trapporna i E-husets högra del. Nyckel till
Elab kan man låna hos studievägledningen,
men tyvärr passar inte nyckeln till yt
terdörren, så se till att titta in innan
dörrarna låses på kvällen.
I Elab finns oscilloskop, multime
trar, spänningsgen, signalgen, lödstationer,
pelarborr och annat behövligt junk. Gre
jorna är kanske inte sådär supermoderna
men duger till mer än att laga brödrostar
i alla fall. Dessutom finns det ett ganska
fint komponentlager där man kan plocka
till självkostnadspris.
Om du har några frågor hör av dig till
nån av oss lödnissar:
ÖL Roine Moringe E-87, Baligh Mo
hammed E-88, Hans Nyström E-88 eller
undertecknad.
Titta in å ha kul vettja!

Stefanrockenclockskumtajters E-89

Per Hallkvist E-89

� il �� � �b,..

ag hade 12 flaskor whisky i min
källare. Emellertid tyckte ej min hustru om detta mitt spritinnehav, varför hon
bad mig hälla ut alltsammans i vasken.
Som jag inte vågade säga emot henne,
började jag mitt vanskliga arbete sålunda.
Jag drog upp korken ur den första
flaskan och hällde ut innehållet i vasken
med undantag av ett glas som jag drack
ur. Så drog jag korken ur den andra
flaskan, hällde ut innehållet i vasken med
undantag av ett glas som jag drack ur. Jag
drog sedan korken ur den tredje flaskan,
hällde ut ett glas,med undantag av det
innehåll, som jag drack ur. Så drog jag
korken ur den fjärde vasken, hällde flaskan
i glaset, som jag sedan drack ur. Sedan
drog jag upp korken ur det nästa glaset,
hällde korken i flaskan och drog ur glaset.

om vi vill ha kvar lokalen att sova över
Tolvan.

�a G

Därefter drar jag korken ur flaskan, hällde
vasken i flaskan och satte korken i flaskan
med glaset och hällde whiskyn på flaskan.
Då alla flaskorna voro tomma, stödde
jag huset med ena handen medan jag
räknade flaskor, korkar och glas med den
andra. Det blev 29 precis. För att vara
riktigt säker på min sak räknade jag en
gång till. Denna gången blev det 74 igen.
Då huset passerade förbi räknade jag det
hela om igen, och till sist alla husen,
flaskorna samt vaskarna med undantag av
en kork som jag hällde i huset och drack
ur.
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Esquadern 90
Söndag 3/6
WOW..! ! Esquadem, äntligen fick
man ge sig ut på den seglats som alla
hade pratat så mycket om förra året. Ovan
seglare som man är var det tur att i
alla fall skeppam på båten visste i vilken
tamp man skulle dra för att hissa segel,
dra upp ankaret, spola på dasset. När
man väl har satt sig i en segelbåt och
kommit ut på havet är man såld. Har man
aldrig seglat förut är esquadem en gyllene
chans att få se Stockholms skärgård innan
alla familjebåtar ockuperar den. Nåja,
en och annan hade redan letat sig ut
till Grinda, som esquaderledningen hade

Grinda by night.
valt som samlingsplats. När ett 20-tal
båtar med studenter hade anlänt började
familjebåtarna lämna brunnen för att hiua
en lugnare vik. När alla esquaderbåtar,
dryga 30 st, väl hade anlänt blev det
samling på berget och utdelning av tröjor
och märken.

Vad trött man blir, sa flickan.

Mändag 4/6
Lite mulet väder. Bra vindar, ivarje
fall för att kunna ta oss till Ängö som var
dagens mål. Efter en härlig segling kom
vi till en underbar naturhamn via ett smalt

Till haavs ...

Alltsd, vem var det som pröjsade dom där jackorna igentligen?

14

sund. Temat för dagen var grillis. När alla
väl kommit i land 'började ett frenetiskt
arbete med att få glöd för att kunna grilla
kadavren. Stämningen kom dock av sig
lite när inte någon. samlingsplats hade
blivit utsedd, utan alla grillade lite över
allt. Vad synd, för nog hade åtminstonde
jag trott att tanken var att alla skulle vara

emiäsiffi Nr

5-90

tillsammans och ha trevligt med allsång ,
och kanske lite lekar, men det är ju bara
andra dagen än och mycket återstår ju
innan seglatsen är slut.
Tisdag 5/6
På det obligatoriska skepparmötet nå
gon gång i ottan får vi reda på att vi inte
kan gå (eller segla) till Biskopsudden pga
att vinden ligger på mot viken. Målet blir
istället Ornö, om vilket man får veta att
man ska gå intill det vänstra synliga grun
det för att komma in i viken. På vägen till
Ornö passerades Dalarö där många pas
sade på att bunkra lite färskvaror samt
klämma ner en pizza på det lokala haket.
Väl framme efter en hyffsad seglats som
dock bjöd på mindre bra väder (dock ej
dåligt) var det alltså dags an leta sig in i
det smala sundet där Havsörnen (segelbåt)
som letade efter grundet hittade ett annat
och körde upp på det istället. De fick dock
snabb hjälp att bli lossdragna från grundet.
Idag var det dags för eget medhavd buk
fylla och inte heller idag blev det någon
gemensam samling utan att det blev en
massa små "privata" fester runt omkring
ön och bland båtarna.

Vattenfall, samt en tyst halvminut för den
andra sponsorn, digital, som inte ens be
hagade dyka upp. Kvällen fortsatte med
middag tillsammans med Vattenfall som
även showade och berättade vitsar för oss
alla. Efterköret ebbade ut när ingen tog
tag i det, synd för det hade verkligen kun
nat bli en riktigt kul kväll annars.

Kan du Drömmen om Elin?

Torsdag 7/6
Vårt mål för dagen var Säck. En
resa på ca 30 distans. Med nordlig
kurs och nordliga vindar blev det en lång
dagsetapp, där många var tvugna att gå
för motor en bit. Idag var det sillis som
gällde. Och se det blev en verkligt lyckad
kväll men sill,nubbe och sång där vi alla
för en gångs skull satt tillsammans på
samma plats och käkade.

JIL

Sillkör på berget.

'

�

Televerkets fromma lamm.

Är det nån som vet var vi är???

Onsdag 6/6
Med raka ryggar och högburna huvu
den steg vi upp för att fira nationalda
gen. Tävling! ! Idag skulle vi äntligen
få se vilken båt som var snabbast, (inte
våran i alla fall). Det var egen tidtagning
som gällde men ingen lär väl ha fuskat
i alla fall. Det som ändå lockade mest
den här dagen var duschen o2h bastun
på Utö. Otroligt skönt efter flera dagar
på sjön. Efteråt blev det prisutdelning i
tävlingen och info från en av sponsorerna,

Årsmöte hos bastuklubben "SNusK" .
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Fredag 8/6
Vilket väder! Klarblå himmel och
strålande sol. Tävling igen. Efter en
lång bana och målgång tog vi oss till Lilla
Kastet där våran sponsor för dagen, Telev
erket väntade. Efter en kort information
och prisutdelning bjöds det på grillat lamm
med potatissallad så mycket man orkade
äta. Elektros flytande bastu . hade även
dragits hit för att vi skulle kunna tvaga
oss. En vacker solnedgång och korvgrill
ning avslutade en perfekt annordnad dag.
Och det var många bland oss som även
såg en strålande soluppgång medans efter
festen så sakta började ebba ut.

l
Så in i vassen blött.
Lördag 9/6
För dem som inte orkade hålla sig
vaken hela natten ljöd en trumpet-signal
vid 7-tiden. Champangefrukost med jord
gubbar från Möja. Efter det så var det
dags för hemfärd efter en veckas gasqande.
För att sammanfatta allt så finns bara ett
enda ord som passar in.
OFÖRGLÖMLIGT! t

text & bild Per Wingdrdh
Mats Almskog
Favorit i repris, solnedgång över havet.

Programrådet Elektro
Efter den totalt underbara kalassommaren som i vart fall PR har haft, drar vi nu igång ölpumparna och
backbärandet. Med friska krafter tar vi oss an hösten som naturligtvis kommer att bli den i särklass mest totala
kalashösten i E -Osquars historia. Med andra ord håll ögonen på PR's anslagstavla mittemot funkrummet för att
ej gå miste om något underbart kalas.
19/9

Pubrunda

Alla sektionslokaler är öppna och säljer billig bira till törstiga teknologer.

21/9

0-PResqutt

Asarna i Valhall grillar kött och säljer billig pilsner i 12:ans domäner.

5/10

PResqutt

Ballt band på kåren. Schysst käk och billig bira till törstga teknologer. Och framför
allt: Snygg personal!

1 2/10 0-gasque

Stort kalas å Nymble Corps.

19/10 PResqutt

Hemligt tema.
å så vidare
Världens snyggaste PRogramråd
genom
Rockan.
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När träden började knoppas och vårkäns
lorna spirade var det återigen dags för
den årligen återkommande kväll när poj
karna får stanna hemma; diska, läsa läxor,
stoppa strumpor och vackert hålla sig
borta frän Elektros lokaler. Så skedde
och tur var väl det, för den samling
förtjusande, söta, glada, fräscha, festliga,
vitsiga och fullkomligt charmerande tjejer
som återfanns i Tolvan denna ljumma maj
kväll torde ha blivit för mycket för vilken
liten stackars elektrograbb som helst!

Nr 5-90

Kalasbrudar.

Här hölls i lokaler, kliniskt rena från
allt vad dokumentsportföljer heter, eu ka
las utan like, där sång blandades med
dryck och skratt alltmedan förrätt efter
förrätt bars in. Maten var god och jag
skulle vilja rikta ett stort tack till ar
rangörerna, samt även ett stort tack till alla
övriga närvarande; de som aldrig brukar
bli ihågkomna i dessa sammanhang, men
som höll humöret på topp och stämningen
hög och varm långt inpå småtimmarna,
där vad som efter middagen ytterligare ut
spelade sig inte tål att vidare publiceras ...

Par i damer.

Smiling beauties.

Mitt i denna ystra feststämning dök
även ett par mer allvarsamma tankegångar
upp, och jag har speciellt blivit ombedd att
nämna hur viktiga dessa tjejfikan, dammid
dagar etc. är för många av oss. Detta är
kanske också en liten vink, både till dem
som aldrig brukar dyka upp och till dem
som alltid gör det, att det trots allt är värt
att komma, att det i dessa sammankomster
finns en djupare mening än vad som kallas
vanligt "tjejsnack" och att man får ut något
mer än bara ett fnitter och en baksmälla.
Till sist vill jag uttrycka en förhopp
ning om att det blir ett välbesökt tjejraj
även nästa vår, och till alla killar som
till äventyrs skulle börja misströsta när de
läser detta; misströsta ej, ty som någon har
sagt:
"Kvinnor älskar enkla saker här i världen:
män."

Cheers!

17

efrussiffl

Nr 5-90

Gräsligt roligt

eller hur man skapar ei, ny f�;t!ktionärspost.

Knappt var Esquadern över förrän 12C kallade till nya stordåd. Först var en
punschveranda planerad med utsikt över Osquars backe, men dd man inte kan
ha en punschveranda utan tillhörande golfbana, fick vi börja med den inhägnade
golfbanan...

E

fter Quarnevalen blev en hel del
virke över, som Kalle raskt, likt
en hamster, pulade undan i Tolvans alla
skrymslen och vrår. Med centralverk
stadens hjälp kapades virket upp i lagom
stora fragment för senare montage. Men
först skulle hål grävas för staketstolpar...
Grävmaskin fanns inte i tolveriets an
nars så välfyllda skåp, så vi lånade alle
handa skedar och matslevar från tolvan.
(Se bild) Några spett lånades in, efter
som marken visade sig synnerligen stenrik
utanför tolvan.

Samma dag som vi var iväg och fick
gräsmatta från stadion (den togs bort inför
hamburger-VM) så breddades av någon
anledning stigen i närheten av "salig kyl
skåpets grav". Numera frodas gräset
utanför tolvan, eftersom folk förhindras att
trampa på det.
Och det är här det behövs en ny
funktionär: för att klippa gräset och se
till staketet i största allmänhet föreslår
vi posten Gräslig(g). Kan med fördel
innehas av en kvinnlig E-teknolog (buske
finns ju redan). Intresserade kan lägga in
anmälan till EGK(R)s ständige, Kalle Eke.

Till våren tänkte vi fixa en liten golf
tävling: Elektro Enterprise Open (EEO).
Det blir en riktig tolfte-hälsbana. (Klubb
hus finns redan). Grönt kort kan köpas på
Lantmäteri mot blygsam avgift. Till skill
nad från andra sportföreningar, tillåter vi
faktiskt kvinnor på banan. Lotta Neuman
är redan inbjuden.
Till sist några (bort)förklaringar:
Lögner kan vara både vita och gröna, om
man så säger...
Däremot är det inte sant att det ligger en
hund begraven...
Det gäller att hälla sig på mattan, nOllan,
det vill säga inte på mattan!
(Gröna vägen har nätt Elektro)
Om man tycker att staketet har en svagt
rosa nyans, så,rör det sig troligtvis om en
s y n -villa (eller syn-staket).
Det ryktas att Elektro- bussen har vita
skrapmärken ... fick vi höra av förfadderiet!
Med hälsning till alla våra gräsrötter,

K Eke
B Ellman
J "slickepott" Lindh

Två lodisar.
Därefter gjöts de två meter långa stol
parna fast med armerad betong, så att in
gen illvillig person (eller sektion) skulle
kunna rubba vårat staket en endaste millimeter. Med lite pusslande fick vi trärib
borna att räcka till. Därefter var det dags
för...

The big screw-party

Fyra skruv per bräda och ca 150 brädor
(vi fick bara 5 kvar i reserv) innebar
en hel del arbete... även med eldrivna
skruvdragare. Skruvarna visade sig vara
av högsta kvalitet, det riktigt krasade till
när vi skruvade i dem.

Det tar lång tid för betongen att brinna!

Tävling

EGK(R) står för:
1. Elektros GräsmatteKommando (Re
vival)
2. Elektros GräsKramare (lätsasRevolutionärerna)
3. Elektros Grymma Kalasidkare (Röj!)
4. E-sektionens Gräs Kan (Rökas)
Skicka in det rätta svaret i ett förseglat
kuvert.
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Lick it good! (she cried)

Från öra ti l l öra
med
hjärna
bakom !
��-�
'
'

För intressanta och givan de jobb
ring Nils Tul lbrink 08-707 49 45
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Segelflygning

et hela började när Uppsala segelfly
gklubb, där jag är med, fick ett brev
fråm Lettland. Letterna erbjöd oss att
komma över och flyga så mycket vi ville,
gratis med deras plan, i två veckor, mot att
vi tog emot dem lika lång tid. Vi förstod
snart att letterna inte var ute efter att flyga
i Sverige, utan endast ville komma ut och
se ett västland. Jag vet inte hur det är
nu, men i somras var det i alla fall inte
möjligt för letter att besöka Sverige utan
någon speciell anledning, och det här var
en möjlighet för dom.
Sagt och gjort, jag tyckte det lät
spännande och tackade ja tillsammans med
två kompisar från Uppsala, trots att det
hela krockade med Esquadern, suck!

En del personer har bett mig skriva ntln artikel om segelftygn
ing i effiissim . Nu tarjag mig samman och klämmer samtidigt
ihop en liten reseberättelse frtln Lettland. Landet där det gtlr
att köpa glass om man tlker in till huvudstaden och köar i en
halvtimme. Landet där man blir betraktad som en utomjord
ing om man inte lämnar täckjackan hemma. Men framför
allt, landet där segelftygning sponsras till 100% av Sovjets
flygvapen.

Ömsesidig förvåning

Väl framme i Lettland visade det sig att
jag skulle bo hemma hos en blivande
"teknolognOlla" i Lettlands motsvarighet
till vår högskola. Han började direkt fråga
hur vi hade det i svenska skolor, och vad
vi lärde oss.
Han demonstereade stolt sin "mini
räknare", som han hade lyckats få tag
på. Den var stor som en kassaapparat,
gick på 220V och klarade enbart de fyra
räknesätten. Jag tvekade en stund, men
plocka sedan fram min HP-28S. Reak
tionen blev, precis som jag hade väntat,
katastrofal. Han tappade helt hakan, och
förklarade att han aldrig hade sett en
så liten räknemaskin i verkligheten tidi
gare. Totalt nedbruten blev han när jag
visade att den kunde derivera, integrera,
rita grafer och att den hade 32k minne. Så här såg letternas hangar ut, lika många plan förvarades utanför, bara de bästa fick
Deras datorer i plugget hade 16k minne plats inomhus. Vdr klubb har 6 plan och mycket fler medlemmar! De flesta flygplanen
och anses vara moderna i öst.
på bilden är av typen ]antar.
Nästa chock kom när jag råkade ploc
ka fram en stiftpenna. Sådana är omöjliga en Mig som gick att provsitta men son inte chef kom fram och på knagglig engelska
att få tag på i Lettland. Han fick självklart var i flygbart skick. Till råga på allt fanns sa: "Your planes is ready, we have them
min efter att jag försäkrat honom om att det anställda mekar som skötte om pla lined up on the runway!" Tvättade och
jag skulle kunna köpa en ny när jag kom nen. I Sverige får man själv jobba häcken utrullade! !
hem igen. De följande tio minuterna av sig för att hålla grejorna i trim. In
ägnade han åt att demontera pennan för gen i klubben betalade någonting för att Allmänt om segelflygning
att lista ut hur det kunde komma ut ett flyga. Tvärt om var flera av piloterna För er som inte känner till något om hur
nytt stift helt automagiskt när det gamla anställda. Planen fick man av flygvap man tävlar i segelflyg kommer här en liten
tog slut.
net=staten, bensin till bogserplanen likaså. förklaring:
Man dras norm.alt upp med ett bogser
Det skulle säkert vara möjligt att byta till
Första dagen på fältet
sig ett av flygplanen (värde c:a 200.000 flygplan till c:a 400 meter och stiger sedan
Vi gick upp tidigt dagen därpå och cyk kr) mot en PC-dator, eftersom ingen insåg själv genom att cirkla i områden där luften
lade ut till flygfältet. Nu var det min tur värdet av flottan. I Sverige kostar det c:a stiger. Starta gör man genom att passera
att tappa hakan. Klubben hade fler flyg 50 spänn per start att flyga men det vågade en tänkt linje på marken på maximalt 1000
plan än medlemmar, dessutom var det bra vi inte säga. 50 kronor svartväxlat är en meters höjd. Sedan skall man flyga en viss
flygplan. Förutom de som syns på bilden halv månadslön i Lettland. Hur som helst sträcka, normalt en triangelbana med två
finns ett oräknerligt antal skolflygplan och kände man sig som en kung när klubbens brytpunkter som skall fotograferas, ofta
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i Lettland
kyrkor. Banornas längd anpassas efter
vädret men är vanligen mellan 10 och
50 mil länga. Kruxet med det hela är
att flyga sä fort som möjligt, men ändä
stanna och cirkla då och dä i områden
där luften stiger. Annars trillar man ner
och mäste landa hos någon bonde. Det
händer ganska ofta och dä fär man hämta
planet med bil eller flyga dit ett bogser
plan och starta frän åkern. Det brukar
man inte fä för bönderna i Sverige, men
Lettniska bönder jobbar pä kolshoser och
bryr sig inte. Mellan termikbläsorna fly
ger man med ungefär 160 kmh och kur
var med c:a 80. Maxfarten för segelfly
gplan är normalt 250-275 kmh men vid
de hastigheterna blir glidtalet betydligt
sämre. Det som förstås räknas i slutändan
är medelhastigheten under en hel bana,
den brukar ligga på 90-100, och 120 kmh
är riktigt bra.

Första flygningen

Vi konstaterade att flygplanen var norma
lutrustade, förutom att flygdator saknades.
Det var bara att plocka fram en gammal
finalgligningsräknesticka istället.
Första dagen blev poängmässigt en
flopp för oss svenskar. Kartorna var en
ligt v är smak undermåliga, sämre än sven
ska bilkartor. Letterna påstod att det var
samma kartor som Mig-piloterna använde,
men det tycker jag verkar konstigt. Dessu
tom fanns det inga bra landmärken. Vi
hade alla tre hygglig erfarenhet, själv har
jag haft certifikat i fem är och är dessutom
gammal orienterare. Detta hjälpte föga.
En av oss tappade bort sig efter en
timme på en tiomilabana (det var faktiskt
inte jag), och flög omkring pä måfä i fem
timmar innan han landade på en åker.
Det var enligt uppgift ganska svårt att
förklara att han var svensk inte visste var
han var och att det han kom i var ett
segelflygplan, för bonden som bara talade
Lettniska. Rekonstruktionen efteråt visade
att han först varit inne i Estland och sedan
flugit igenom Lettland och landat några
kilometer frän gränsen till Litauen.
Själv villade jag också bort mig rejält
men lyckades komma runt banan ändå,
på extremt dålig tid. En tiomilabana bör
ta c:a 1 timme men jag var ute mer än
dubbelt sä länge.

30-milabana

Jag ska väl inte bara berätta om de dagar
som gick åt skogen. Vi lärde oss snart

Stormarknad i Riga. Alla måste köa vid disken och på vissa varor var det ransonering.
Detta eftersom priserna spikats väldigt ldga av politikerna och allt tog snabbt slut.

den nya kartan och blev lite hemmastadda
i området. Den längsta bana vi flög var
30 mil och hade två av brytpunkterna i
Estland. Vi svenskar flög tillsammans
med en Lettnisk pilot (alla i varsit flygplan
förstås). Detta var en av de roligaste
flygningar jag varit med om, det tog 4
timmar att komma runt och man hade god
tid pä sig att beundra landskapet under oss
frän höjder pä mellan 2000 och 200 meter
(svettigt värre när man !äg som lägst).

Sightseeing på marknivå

En av dagarna var vi inne i Riga tillsam
mans med några jämnåriga i flygklubben.
Skillnaderna mellan Lettland och Sverige
uppenbarade sig då. Mataffärerna stank av
härsket smör, hyllorna var ofta tomma och
köerna var lååånga. I de flesta affärerna
handlades dessutom alll över disk. Ville
man ha en vara var man tvungen att kolla
upp när leveransen kom, vara där i tid,
och köa. Eftersom affärerna drivs av
staten utan krav pä vinst anser personalen
att kunderna närmast är någon form av
störande objekt som man helst skulle vilja
slippa. Detta märktes tydligt på servicen.
TV-apparater, porslin, kassettband mm
finns nästan aldrig att köpa i butikerna.
Om det någon gång kommer in säljs det
slut pä stubben.
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Back to Sweden
Så efter de två veckorna med pangväder
och en helt gratis semester (både flygn
ing, mat, logi och fickpengar bjöds) var
det dags att åka hem. Men en vecka
senare kom letterna till Sverige. Det
var en minst lika rolig upplevelse för
mig. Åhlens, NK, Ikea eller bara en van
lig mataffär med bananer och kiwifrukt
och mer än tre sorters mjölk. Datorer,
västländska bilar (större skillnad än man
tror om man inte terrat Lada), tåg utan
"kadonk-kadonk" med en, som dom sa,
otrolig acceleration. Automatiska bom
mar vid järnvägsövergångar. Gröna lund,
freestyle, CD, magiska ugnar där käket
men inte tallriken blir varmt. Biografer
med stor duk. I Lettland sitter 100 pers
i en biosalong och tittar på videorullar på
en 20 tums TV.
Vi undrade förstås hur det kom sig
att Letterna visste så lite om väst. De
förklarade att visst hade de sett bilder från
västbutiker. Alla var dock övertygade om
att det hela varit propaganda, uppradat
framför kameran. Denna åsikt är forL
farande i glasnosttider vitt utbredd i hela
Sovjetunionen.
Per Hallkvist E-89
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Apelsinhej apelsinigen!
S

å var det dags igen. För att inte slösa
bort för mycket tid börjar vi direkt.

Baka med Jonny Pärla
Utan en rejäl efterrätt i magen står man
sig slätt. Jag hade därför tänkt öppna
med ett recept ur Jonny Pärlas fatabur,
nämligen kullerstensgryta som var något
av en paradrätt för Jonny, sockerbagarso
nen från örebro.
Till 4 pers:
8 släta bullar (semlor mit ohne)
1(2 liter glass
1 tub chokladsås
50 gr margarin
1,5 dl florsocker
1 dl vispgrädde
1 stor chokladkaka
Sockerkristyrstjärnor

Smält margarinet och rör ner florsock
ret. Tillsätt 1-2 msk vatten. Rör om.
Du har nu glasyr. Den lägger du på
bullarna som du sedan garnerar med små
stjärnor av färgat socker (köps i utlandet,
förbjudna i Sverige). Nu har du Jonny
Pärla-bullar. Lägg alla bullarna i en skål
tillsammans med den vispade grädden,
glassen och chokladen i bitar och chok
ladsåsen. Servera med chokladsåsen som
blev över.

Flera hemliga språk

Det förnämsta av alla hemliga språk är
be-språket. Principen framgår av följande
exempel: Pobosteben fråbån Bubulgabari
bieben tibill Beberlibin gåbår påbå hubun
draba tibimmabar. Jabag äbär mybyckebet
glabad åbåt debet.

Ny följetong i den komiska
genren
En syrsa, en gummianka och en enhörning
var ute och gick i Wien, när av någon out
grundlig en apa kom gående förbi med ett
rabatthäfte till Pratem. Han sa: (skrattkit
tlande fortsättning nästa gång)

Stort kosmotika-test

Skjuts upp till nästa gång eftersom det
ryktas om en ny produkt som vi gärna vill
ha med.

Framöver

Föga är ännu klart på squtt- och tenta
pubsfronten, så håll utkik i nästa nummer.
Rykten om skivinspelningar är inte helt
ogrundade.

R.A. Mpoo
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Rätt svar: Posten från Bulgarien till
Berlin går på 100 timmar. Jag är mycket
glad åt det.

Topphemligt dansschema till Variety Stomp:
!: Helena . Il: Kalle , lll: Piff , !V: Karin , V: Hasse , V!: Bettan
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VAD HÄNDER DÅ?
Förutom att Fingal, Finn och
Flemming har namnsdag

Finn Fingal, Flemming och Flera
Flinka Företagsrepresentanter Från

Vatte
i

12:an

För Frågor om
Företaget och Framtiden
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Solastafetten 1990

Solastafetten är en stafett för studenter och före detta studenter. Stafetten går
mellan Göteborg och Karlstad och är 27 mil lång, uppdelad på 31 sträckor.

F

redagen den 4:e Maj var det äntligen
dags för avfärd mot Göteborg och
1990 års SOLA-stafett. Förberedelserna
hade varit minutiösa på alla håll och kanter
och det var ett förväntansfullt lag som
samlades i 12:ans domäner kring 8-tiden
på morgonen. Efter utdelning av tröjor
och godsaker till alla, var det dags att
rulla in i de 4 minibussarna, som Vattenfall
gjort det möjligt för oss att hyra, och kliva
iväg.
Efter ca 4 timmars färd var vi framme
vid Gyllene Uttern, en luxuös kulinarisk
utsvävningslokal högt belägen vid Vätterns
östra strand med en sagolik utsikt.
Utsökt pytt-i-panna serverades dagen
till ära. Lite tid och stor mage senare var
vi på väg. Strax därpå utspelades följande
episod : En av minibussarna åkte av mo
torvägen och in på en parkeringsplats,
då en av lamporna på instrumentpane
len lyste ilsket rött. Nåja, när Anders
Areskoug väl lossat handbromsen kunde
färden fortsätta. Framme i Göteborg park
erade vi på Heden och begav oss upp till
Götaplatsen för att se startskottet skjutas.
1 :e löparen, idrottsledaren i egen hög per
son, gav sig iväg längs Avenyn på den
5,6 km långa startsträckan medan vissa
gav sig iväg till Liseberg för att roa sig.
Vattnandet och påhejandet fungerade fint
redan från början, vilket var tur - för varmt
var det. Även kontakten bussarna emellan
fungerade utmärkt tack vare 4 mobiltele
foner som Televerket Radio lånat ut till
oss.
Efter l:a etappen låg vi ganska bra
till men sen kom mörkret, både i form av
skymningen och vice idrousledaren som
inledde etapp 2 med att komma på en
mycket hedrande 93:e plats...
Under den tidiga kvällen så åkte två
av bussarna med tillhörande manskap till
Vänersborg för att sova en smula medans
de båda övriga skötte utsättning och vat
tning av löpare.
Natten föll på och det började bli svårt
att känna igen att de andra lagens löpare,
men vår egen var lätt att plocka p g a den
självlysande staven som vi använde som
stafettpinne. Men plötsligt på sträcka 13
var Johan Almlöf som bortblåst i mörkret.
Efter idogt spejande av flera personer så
lyckades vi hitta honom i mörkret utan
sin lysstav. Oroligt ställdes frågor till
honom ifall han hade tappat den, men så
var icke fallet. Han hade bara lagt den i

fickan så att han INTE skulle tappa den.
Att han genom att göra så gick miste om
illuminationseffekten besvarade han med
ett kort : HOPPSAN.
Nattetappen, då en väldig massa mini
bussar och bilar följer sina löpare längs
riksväg 45 i ett förhållandevis lågt tempo
måste te sig ganska underlig för en utom
stående betraktare. Likt en gigantisk
lysmask ringlar sig stafetten genom natten
på väg mot Karlstad.
Lördagen bjöd på sol från en blå
himmel och det blev varmt som bara den.
Det var viktigt att ha nåt på huvudet och
se till att dricka ordentligt. Drycken stod
PRIPPS för i form av Pripps Plus Energi.
Trots en mycket vass spurt på slutet
lyckades vi inte passera Zola Buddies,
som vann stafetten, utan vi joggade in mål
som 58:e lag.
Efter vi pustat ut en smula begav vi
oss till Hotell Gustaf Fröding för att basta
och äta middag. Därefter var det dags att
åka till slutfesten i universitetets sporthall.
Där fanns det barer, disco, live-band m m.
P g a den ganska stora tröttheten hos folk
så blev det en ganska lugn tillställning.
Undantag, i form av maskinare som mis
sade bussar, fanns dock. Tur för dem att
vi hade två platser kvar i våra bussar.
Under natten så lyckades några delt
agare från vårt lag få igång motorn till
skiljeväggen som delade av gymnastik
salen i syfte att pressa de icke ont anande
sovande människorna till mos (likt på
Heysel-stadion) så att ett smärre sovkaos
uppstod.
På morgonen så var det dags att rulla
mot Stockholm där vi anlände någon gång
på eftermiddagen.

Vätske support längs vägen.

Missa inte chansen att åka på 1991 års
SOLA-stafett.
Ett stort tack till
VATTENFALL
TELEVERKET
PRIPPS
Samt alla i laget.

Idrottsledarna
Bosse o Gösta
Man skulle haft en cykel...
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Asea Brown Boveri - teknik över alla gränser

Jens PeterZinck, elektroteknikerfrån Danmarks Tekniska Högskola i Lyngby, och Lars Gertmar, dr
och docent från Chalmers Elektroteknik. De arbetarpå FoU-enheten i Västerås i samspel med ABBs
bolag worldwide.
"Utmaningen med elbilar är att hantera energin
på bästa sätt.
Tekniken går över många gränser. Regler- och
drivsystemen är grovt sett samma såväl i elbilar
som i spårvagnar och truckar - ja t o m i tåg och
stora pappersmaskiner!
Det vi arbetar med på ABB Corporate Research
är nya, kompakta drivsystem med elmotorer för
höga varvtal - upp till 10.000 varv/min. Vår
utveckling baseras på nya halvledare, toppmo
dern mät- och beräkningsteknik samt nya materi
al. Elbilen med sina 5-6.000 varv/min är som
synes bara en applikation bland många.
När det gäller elbilar så är energitäta batterier
det största tekniska hindret att ta sig över. Inom
ABB kan vi göra högenergibatterier. Forsknings
enheten i Heidelberg har tagit fram ett natrium
svavel-batteri. Det är betydligt energitätare än
tidigare blybaserade batterier.
Detta energitäta batteri sitter i demonstra
tionsbilen på bilden. Bilen drivs av en tyristor
styrd likströmsmotor på 22 kW Toppfarten är ca
110 km/h. I stadstrafik rullar bilen 10- 12 mil på en
laddning. Batteriet fulladdas över natten via ett
vanligt 220-voltsuttag."

Den
miljövänliga
elbilen

ABB-koncernen erbjuder spännande arbets
uppgifter inom fler teknikområden än du
anar. Härfinns bredden - härfinns djupet.
Detgitma valetför unga, driftiga ingenjörer!
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80-ARSJUBILEUM!
Elektrosektionen fyller 80 år
lördagen den 10 november!
Vi ska fira hela veckan lång!
För att förverkliga detta behöver vi entusiaster
som vill hjälpa oss med olika saker!

TALA MED OSS, NU!
JUBILEUMSKOMMITTEN
FESTCHEF
EKONOMI
Anna Strandberg
08-66 1 02 47

Sara Leggese
0760-810 7 1

KROCKET

STUGKÖR
Anna Rehnström
08-43 92 36

MOTTAGNING

Fredrik Grim
08-717 23 47

Sofia Melesko
08-26 31 35

DEKOR

JUBILEUMSPUB

TRÖJ- &
PRYLANSVARIG

JUBILEUMS
EMISSION

Hellen Wohlin
08-21 66 77

Peter Roos
0176-623 97

Bellman
08-778 13 92

Carl Kövamees
08-26 64 66

BILJETTSLÄPP
Lördagen den 13 oktober, klockan 7:30!
dvs morgonen efter nOllegasquen startar försäljningen utav biljetter till Det
Stora Jubileumskalaset (Lördagen den 10 november) samt dessutom:

* Exklusiva Jubileumstygmärken * Halssmycken
* Jubileums Slipsnålar
* Jubileums Smecknålar
* Jubileums T-shirt * Matchande Manschettknappar
26

Nr 5-90

Namn & Nytt

Det ryktas att ...

Richard Anderberg
Larsbergstorg 5 2tr.
181 39 Lidingö
08-767 75 57

* Esquaderchefen hellre kör på än runt grunden
* ovanstående rykte är helt grundlöst
* kossors antal spenar varierar
* DKS skrendar i FlygnOllans klassrum också

Per Gunnarsson
Hagagatan 14 I
113 48 Stockholm
08-3 1 90 77
Per Anders Johan Magnusson
c/o Jägerbo, Metargatan 11, 1tr
116 66 Stockholm
08-640 58 63
Anna Rehnström
Ölandsgatan 46 IV
116 63 Stockholm
08-43 92 36
Per Strid
Fågelstavägen 27 III
124 33 Bandhagen
08-86 52 57
Civ.Ing Erik Ström
3800 SW 34th Street, #144
Gainesville, Florida 32608
USA

* någon baxades in i PR på Esquadem. Det var bara hud mot
hud som gällde i förpiken!

Förlovade
0 0 0 0 0 0
Peter Norman,
Lena Monvall,
1/9 1990
0 0 0 0 0 0

0 0 0
E-87
E-88
0 0 0

Ny adress from 6/9:
Tjurbergsgatan 27A, 1tr
116 56 Stockholm
08-642 82 06
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RIS
Till fulla ekonomjävlar.

&
ROS

Till Perta som tar hand om dem.

